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ء واملـساكني والعــاملني عليهــا ﴿: قـال تعـاىل َإنـام الــصدقات للفقــرا ْ َ َ َ ََّ ْ َ ُ ْ ََ َُ َ َ َِّ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ ِ

ِواملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغـارمني ويف سـبيل ا وابـن ا ِْ ُِ ِ َِ َ َ َ ُ َِ َّ ِ ِ َ ِّ ِْ َِ ِ َ ْ َ ُ ُ َ َُّ َ ِلـسبيل ْ ِ َّ

ٌفريضة من ا وا عليم حكيم ٌِ َِ َ َِ َ َُ َّ َِّ ً َِ﴾. 

ِوالــذين يكنــزون الــذهب والفــضة وال ينفقوهنــا يف ﴿: وقـال تعـاىل
َ َ ُ َ ْ َّ َ َِّ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ََ َّ َُ ْ

يم ٍسبيل ا فبرشهم بعذاب أ ِ َ ِ ٍِ َ ََ َْ َُ ْ ِّ ِ َّ َيوم حيمى عليها يف نار جهنَّم فتكوى  * ِ َ َ َ ْ ْ َْ ُُ ََ ََ َ َِ ِ َ ْ

َهبا  فـسكم فـذوقوا مـا ِ َجباههم وجنُوهبم وظهورهم هذا ما كنَـزتم أل ْ ْ َ ْ ُ ْ ُْ ُ َ ُ َ ُُ َِ َِ ُ ْ َ ُ ُُ َ ُ َ ُ َُ ُ ِ

َكنتم تكنزون ُ ِ ْ َُ   صدق اهللا العظيم .﴾ُْ

* * * 

َّصىلقال  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ َانع الزكاة، وآكل الربا، حرباي َم«:َ َ َ َُ َْ ِّ ُ ِ ِ َِ َّ

َيف الدنيا واآلخرة ِ َ َ ْ ُّ ْ
ِ«.   

* * * 

ِن ا ســـبحانه فـــرض يف ِإ«: قــال أمـــري املـــؤمنني عـــيل عليــه الـــسالم َ َ َُ َُّ َ َْ َ َّ

ء فام جاع فقري إال بام متع به غني واللـ ت الفقرا َّأموال األغنياء أقوا َ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ ٌَّ ُ َ ِْ ِ ِ َِ ِْ ِ َ َ َِّ َ ََّ ِ ٌ
ِ َِ ْ ُه ـِ

َتعاىل سائلهم عن ذلك َِ َِ ُْ ُ ََ ْ َ َ«. 
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 والـــصالة والـــسالم عـــىل خـــاتم النبيـــني حممـــد احلمــد هللا رب العـــاملني
 وبعد  .. األمني وآله الطاهرين، وريض اهللا عن صحبه املنتجبني 

الزكــــــــاة يف اإلســـــــــالم هلـــــــــا قيمــــــــة جليلـــــــــة وأمهيـــــــــة عظيمــــــــة فهـــــــــي الـــــــــركن 
الثالــــــث ـمــــــن أركـــــــان اإلســـــــالم وهبـــــــا يتحقـــــــق التكافـــــــل االجتامعـــــــي وهبـــــــا 

م ومنعهــــــــــــــا لــــــــــــــه حتقـــــــــــــق املــــــــــــــصالح العامــــــــــــــة، وعليهـــــــــــــا تقــــــــــــــوم دولــــــــــــــة لإلســـــــــــــال
َّصىلعواقب وخيمة، وهلذا قال رسول اهللا  ِعليـه اهللاُ َ ْ َ ُوآلـه َ َوسـلم ََ ََّ َ 

وقـد وصـف اهللا » مانع الزكاة وآكـل الربـا حربـاي يف الـدنيا واآلخـرة«
َوويل للمْرشكني﴿سبحانه املرشكني بأهنم ال يؤتـون الزكـاة  ِ ِِ ُ ْ ٌ ْ َ َالـذين * َ ِ َّ

ِال يؤتون الزكاة وهم ب ْ ُ َ َُ َُ َّ َْ َاآلخرة هم كافرونَ ُ ْ َِ ِ َِ  وبني سبب دخول النار ﴾ُ
ــيم﴿: بقولـــه ــا العظــ ــ ــؤمن ب ــ ــان ال ي ــه كــ ــ ِإن ِ َِ ُ ُ ُْ َِ َّ ِ ْ َ َ َّ ــام *ِ ِ وال حيــــض عــــىل طعــ ََ ََ َ ُّ ُ َ َ

ـــسكني ـ ـ ِاملــ ِ ْ ِ ـــن ﴿ ) ســـــــقر(ًويقـــــــول حاكيـــــــا عـــــــن أهــــــل النـــــــار  ﴾ْ ـ ـ ـــك مــ ـ ـ َمل نــ ِ ُ َ ْ َ

َاملصلني ِّ َ ُ َ ومل نك نطعم املسكني * ْ ُ َِ ِْ ُِ ْ ْ ُ ْ َ َ﴾. 

يتحقـــــق بــــاالهتامم بـــــاليتيم واملـــــسكني وعــــدم ذلـــــك تكـــــذيب فالــــدين 
ـت الـذي يكـذب بالـدين﴿: بالدين كام ذكـر اهللا سـبحانه بقولـه ِأرأ ِّ ِ َ َُ ُ ِّْ ََّ ِ َ َ* 

َفذلك الذي يدع اليتيم ِ ِ َِ ُّ َْ َّ َ َُ ِ وال حيض عىل طعام املسكني*َ ِ ْ ُِ ْ ِ ََ ََ َ ُّ َ َ﴾. 
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 وهــــــذا الكتـــــــاب يتنـــــــاول الـــــــسيد العالمــــــة عبـــــــدالرمحن شـــــــمس الـــــــدين

ًموضـــوع الزكــــاة مبينــــا املقاصــــد منهـــا وأحكامهــــا، وأنــــصبتها، مراعيــــا  ً

ًيف ذلــــــــك القـــــــــضايا املعـــــــــارصة والوســـــــــائل  واملعـــــــــايري املـــــــــستخدمة حـــــــــديثا 

لتعيــــــــــــني نــــــــــــصاب كــــــــــــل نــــــــــــوع وقــــــــــــد رأينــــــــــــا نــــــــــــرشه يف هــــــــــــذا الــــــــــــشهر الكــــــــــــريم 

ًإســـــــــــهاما يف التوعيــــــــــــة واإلرشــــــــــــاد ألبنــــــــــــاء املجتمــــــــــــع ســــــــــــائلني املــــــــــــوىل جــــــــــــل 

 .  إىل ما فيه الصالح واإلصالح وباهللا التوفيقوعال أن يوفق اجلميع
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ــىلتعتـرب الزكـاة ثالــث أركـان اإلســالم ملـا روي عنــه  َّص ــه اهللاُ َ ِعلي ْ َ َ 

ُوآله َوسـلم ََ ََّ بنـي اإلسـالم عـىل مخـس، شـهادة أن ال إلـه إال «:  أنـه قـالَ

ة الـــــــصالة، وإيتــــــاء الزكــــــاة، وصـــــــوم ًاهللا، وأن حممــــــدا رســــــول اهللا، وإقامــــــ

وقرهنـــا اهللا بالـــصالة » رمــضان، وحـــج البيـــت ملــن اســـتطاع إليـــه ســبيال

ًيف كتابــــــــه يف ثامنيــــــــة وعــــــــرشين موضــــــــعا ممـــــــــا يــــــــدل عــــــــىل أمهيتهــــــــا البالغـــــــــة 

ًومكانتها السامقة، ثم إن ذكر الصالة يف مواضع كثرية يـرد مقرونـا 

ًباإليامن أوال وبالزكاة ثانيا ً . 

َثــم إن الزكـاة جعلـت مــع : (املـؤمنني عــيل عليـه الـسالميقـول أمـري  َُ َّْ ََّ َّ ُِ َ َ ِ

َالــــــصالة قربانــــــا ألهــــــل اإلســــــالم فمــــــن أعطاهــــــا طيــــــب الــــــنفس هبــــــا فإهنـــــــا  َّ َ َ ْ ِْ َ ْ َ َ َ َ ْ ً ُ َِ ِِ ََّ َ ِّ ْ َ ََّ ْْ ِ ِ َ ِ ِ

َجتعـــــل لــــــه كفــــــارة ومــــــن النــــــار حجــــــازا ووقايــــــة فــــــال يتبعنهــــــا أحــــــد نفــــــس َْ َ َ ً َ ً َّ َ َُ ٌ ْ ًَ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ََ َّ َِّ ِ ِ ِِ َ ْ ُه ُ

ُوال يْكثـرن عليهـا هلفـه فـإن مـن أعطاهـا غـري طيـب الـنفس هبـا يرجـو  َ ِّ ْ ُ َ ْ ُ َْ َ ْ َ َِ ِ َْ َ َ َّ َ َ َ َّ ََّ ِ َ َ َ ْ َِ َ َ ِ

ُّهبـــــــــا مــــــــــا هــــــــــو أفـــــــــضل منهــــــــــا فهــــــــــو جاهــــــــــل بالـــــــــسنة مغبــــــــــون األجــــــــــر ضــــــــــال  ْ ُ ٌ َ ُ َْ َِ ْ ُ َ َ ُ َ ََ ْ َ ُّ َ َِ َِّ ِْ ِِ َ ُ

ِالعمل طويل الندم َ َّ ُ َ ِْ ِ َ َ.( 
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 الزكـــــاة مــــن أســـــباب النـــــرص كــــام أن اهللا ســـــبحانه وتعــــاىل جعـــــل إيتــــاء

َالــذين يقيمــون الــصالة ﴿: والفـالح والتمكــني يف األرض، قـال تعــاىل َ َّ ُ ََ َُّ ِ ِ

َويؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنُون َِ ِ ُِ َ ُ َْ َ ُْ ُِ َ َُ َّ ك عىل هدى من رهبم  * ْ ْ أو َِ ِّ ْ ِْ ًِ ُ َ ََ َ ُ

ك هم املفلحون َوأو ْ َُ ُ ْ َِ ْ ُ ُ َ ِ ِذين إن مكنَّاهم يف َّال﴿:  وقال تعاىل]٥، ٤: لقامن[ُ ْ َُ َّ ْ ِ َ ِ

ِاألرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا عن املنْكر  َ َُ ْ َ ْ َ ْ َ َّْ ِْ َ ََّ َ ُ ُ َ ُ ِْ َ َ َ َِ َ َ ََ َ ِ

ِو عاقبة األمور ُ ُ ُ َ َِ َ ِ  .]٤١:احلج[ َِّ
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ت هلـــا ًلقــد فـــرض اإلســـالم الزكـــاة وجعلهـــا ركنـــا مـــن أركانـــه، وأثبـــ
منزلـــــة علـيـــــا ومكانــــــة عظمــــــى، ومــــــا ذلــــــك إال ملــــــا يتحقــــــق مــــــن تطبيقهــــــا 
واألخـــــذ هبــــــا مــــــن مقاصــــــد رشعيــــــة عظيمــــــة تعــــــود عــــــىل الغنــــــي والفقــــــري 

 -:وجمتمعهام باخلري الكثري يف الدنيا واآلخرة ومن تلك املقاصد

حتقيــق التعبـــد هللا بامتثــال أمـــره والقيــام بفرضـــه، فقــد جـــاءت : ًأوال
ــوا ﴿: اء هــــــــذه الفريـــــــضة كــــــــام قــــــــال تعــــــــاىلالنـــــــصوص بــــــــاألمر بــــــــأد ـ ـ ـ ـ ُوأقيمــ ِ َ َ

َالصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني َ ُ َِ ِ َّ َ َْ ُ َ َ ََّ َ َّ ّ وبني أن ذلك من ]٤٣:البقرة[َ
ْإنــام يعمــر مــساجد ا مــن ﴿: صـفة  املـؤمنني الطــائعني يف قولـه تعــاىل ْ ََ َ َ ُ ُِ َّ َ َِّ َ ِ

َآمن بـا واليـوم اآلخـر وأقـام ََ َْ َِ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َ الـصالة وآتـى الزكـاة ومل خيـش إال ا َّ َّ َّ َِ َ َْ َ َْ َ َ ََّ َ ََّ
ك أن يكونوا من املهتدين َفعسى أو ْ ُ َ َ ْ َِ ِ َِ ُْ ُ ْ َ ََ َُ  . ]١٨:التوبة[َ

فــــاملؤمن يتعبـــــد اهللا بامتثــــال أمـــــره بــــإخراج الزكـــــاة بالقــــدر املطلـــــوب 
ًرشعـــــــــا ورصفهـــــــــا يف مــــــــــصارفها، فلـــــــــيس ذلــــــــــك رضيبـــــــــة ماليــــــــــة بـــــــــل هــــــــــي 

 . طاعة هللا وقربة

ــا ـ ـ ـ شــــــكر نعمــــــة اهللا بــــــأداء زكــــــاة املــــــال املــــــنعم بــــــه عــــــىل املــــــسلم قـــــــال : ًثانيـ



  

 ١٠ 
 

– 

ِوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ال َزيدنكم ولئن كفرتم إن عذايب ﴿: تعاىل َ َّ َ َ َ َ َّ َْ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َّ َ ُ ََ ُ َ َ ُْ َ ْ َِ ِِ َ ُّ َ

ٌلـشديد ِ َ  فـشكر النعمـة فـرض عـىل املـسلم، وبـه تتحقـق دوام ]٧:إبراهيم[َ

 . النعم وزيادهتا

 .تطهري املزكي من الشح والبخل: ًثالثا

ــا ـ ـ ـــن ﴿: تطهــــــري املزكـــــي مـــــن الــــــذنوب، كـــــام قـــــال تعــــــاىل: ًرابعـ ـ ــ ــذ م ـ ـ ْخــ ِ ْ ُ

هلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن  ٌأموا َ ْ َ َ َ ِّ َ ََ َِّ ْ ْ ْ ُ ْ َْ ََ ُ ُ ََّ َ ِّ َ ً َِ ِِ َِ ََ ُ ِ ِ َ

ٌهلم وا سميع عليم َ ِْ َ ٌ َِ ُ َّ ُ  . ]١٠٣:التوبة[َ

 . زكاةتطهري مال ال: ًخامسا

 . تطهري قلب الفقري من احلقد واحلسد عىل الغني: ًسادسا

 . نامء مال الزكاة: ًسابعا

حتقيـــق الـــضامن والتكافــل االجتامعـــي، فالزكـــاة جـــزء رئـــيس : ًثامنـــا
مـــــــن حلقــــــــة التكافــــــــل  االجتامعــــــــي التــــــــي تقــــــــوم عــــــــىل تــــــــوفري رضوريــــــــات 

احليـــــــــاة مـــــــــن مأكـــــــــل، وملــــــــــبس، ومـــــــــسكن، وســـــــــداد الـــــــــديون، وإيــــــــــصال  
طعـــــــني إىل بالدهـــــــم ونحـــــــو ذلـــــــك مــــــــن أوجـــــــه التكافـــــــل التـــــــي قررهــــــــا املنق

ُوتعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا ﴿: اإلسالم كام يف قوله تعاىل َ َّ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ِّْ ِ َ َ
ِعىل اإلثم والعدوان واتقوا ا إن ا شديد العقاب َ ْ َّ ُ ْ ِْ ِ ُِ َّ َْ َ ََّ َِّ َ َ ُ َ ِ ِ َ ، وكام يف ]٢:املائدة[َ
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– 

َّصىلقوله  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ مثـل املـؤمنني يف تـوادهم وتـرامحهم «: َ
وتعــــــــاطفهم كمثــــــــل اجلـــــــــسد الواحــــــــد إذا اشــــــــتكى منـــــــــه عــــــــضو تــــــــداعى لـــــــــه 

 . »سائر اجلسد بالسهر واحلمى

فالزكــــاة وســــيلة كــــربى للتعــــاون والــــرتاحم والتــــضامن بــــني النـــــاس، 

ــن وهبـا تنـدفع آفـات خطـرية عــن املجتمـع كاحلـسد والبغـضاء ممـا  َيمكِّ ُ
املـــسلمني مـــن التعـــاون عـــىل الـــرب والتقـــوى وحتقيـــق الغايـــة التـــي خلقــــوا 

 . هلا وهي عبادة اهللا

فللزكــــاة أثـــر إجيــــايب كبـــري يف دفــــع : تنميـــة االقتــــصاد اإلســـالمي: ًتاســــعا
عجلـــــة االقتــــــصاد اإلســــــالمي وتنميتـــــه، وذلــــــك أن ثــــــامر مـــــال الفــــــرد املزكــــــي 

ًفيهـــــا منعــــا النحـــــصار املـــــال يف تعــــود عـــــىل اقتــــصاد اجلميـــــع بـــــالقوة، كــــام أن 

َكي ال يكون دولة بني األغنياء منْكم وما ﴿: يد األغنياء كام يف قوله تعاىل ْ َْ َ ُ َُ ُ َِ ِِ ْ َ َ ْ َ ً َ َ َ

ــه فــانتهوا واتقــوا ا إن ا شــديد  ُآتـاكم الرســول فخــذوه ومــا هنــاكم عنْ َّ َ ْ َِ َ ُ َُ ََّ ََّّ ُ َ ُ َ ُِ َ ُ ُ َ َُ ْ َ َ ُ َّ َُ ُ

ِالعقــاب َ ــرش[ِْ ال يف أيــدي املجتمـع يـؤدي لــرصفه يف رشاء   فوجـود املـ]٧:احل
رضوريـــــــــات احليـــــــــاة، فيكثـــــــــر اإلقبــــــــــال عـــــــــىل الـــــــــسلع فينــــــــــشأ مـــــــــن هـــــــــذا كثــــــــــرة 
اإلنتـاج ممـا يـساهم يف كثـرة العاملـة والقـضاء عـىل البطالـة فيعـود ذلـك عـىل 
االقتــــصاد اإلســـــالمي بالفائـــــدة، ولـــــيس املهـــــم أن جتمـــــع املـــــال وجتبيـــــه فقـــــط، 
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تعـــــــــــــــرف كيـــــــــــــــف تـــــــــــــــرصف أمـــــــــــــــوال الزكـــــــــــــــاة فـــــــــــــــاألهم يف موضـــــــــــــــوع الزكـــــــــــــــاة أن 
 . تضعها يف مكاهنا الصحيح وموضعها املناسب

ًومـــــــن املؤـســــــف أن التطبيـــــــق العمـــــــيل للزكـــــــاة أصـــــــبح نـــــــادرا بـــــــل أقـــــــل 

ًمـــن النــــادر نظــــرا إلمهــــال النـــاس هلــــا، وتقــــصريهم يف تنفيــــذها وغيــــاب 

 . اجلهة املسؤولة عن املتابعة

 يف اجلمـــــــــــع فلــــــــــو أن الدولــــــــــة تابعــــــــــت أمــــــــــر الزكــــــــــاة وصــــــــــبت اهتاممهــــــــــا

ًوالتوزيــــــــــــع املطلــــــــــــوب رشـعـــــــــــا الســــــــــــتطاعت حتقيــــــــــــق جانــــــــــــب مهــــــــــــم مـــــــــــــن 

جوانــــــــــــــب اإلصـــــــــــــــالح االجتامعــــــــــــــي وإقامـــــــــــــــة ركــــــــــــــن مـــــــــــــــن أركــــــــــــــان العـــــــــــــــدل 

 . االجتامعي يف احلياة

وكــــــــم قــــــــد حــــــــث الــــــــسيد القائــــــــد عبــــــــد امللــــــــك بــــــــن بــــــــدر الــــــــدين احلـــــــــوثي 
حفظــــــــــــــــــــــــــــه اهللا تعــــــــــــــــــــــــــــاىل بإصــــــــــــــــــــــــــــدار قــــــــــــــــــــــــــــانون للزـكـــــــــــــــــــــــــــاة يكفــــــــــــــــــــــــــــل رصفهـــــــــــــــــــــــــــــا يف 

لـــــــــو أخـــــــــذت عــــــــىل الوجـــــــــه الـــــــــرشعي مـــــــــن كـــــــــل مــــــــستحقيها، ألن الزكـــــــــاة 
مكلــــف هبــــا، ورصفــــت بكاملهـــــا يف أوجههــــا الــــرشعية لكانــــت كافيـــــة 
لـــــــــــسداد حاجـــــــــــات مجيــــــــــــع املـــــــــــستحقني هلـــــــــــا يف مجيــــــــــــع الـــــــــــبالد اإلســــــــــــالمية، 
وألخـــــــــــــــرجتهم مـــــــــــــــن حــــــــــــــــد الفقـــــــــــــــر والعـــــــــــــــوز إىل حــــــــــــــــد الغنـــــــــــــــى واالكتفــــــــــــــــاء، 
وبــــــــــذلك تتغــــــــــري حــــــــــال الــــــــــشعوب اإلســــــــــالمية مــــــــــن التخلــــــــــف واالعــــــــــتامد 
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ونـــات االقتـــصادية املقدمـــة مـــن الـــشعوب األخـــرى، إىل حـــال عـــىل املع
القــــدرة عـــــىل االكتفـــــاء الـــــذايت؛ األمــــر الـــــذي ســـــيكفل لألمـــــة اإلســـــالمية 
العــــــــــــــــزة والرفعــــــــــــــــة والـــــــــــــــــتمكن مــــــــــــــــن اختــــــــــــــــاذ القـــــــــــــــــرارات املــــــــــــــــصريية بجديـــــــــــــــــة 

 .وكفاءة، ويرفع املستوى املعييش جلميع أفراد األمة اإلسالمية

ن بالـصالة جيــب أن يكـون شــأن ًهـذه الفريــضة التـي كثــريا مـا تقــرت
ًاملــــــــسلمني فيهـــــــــا أو شــــــــأهنا عنـــــــــدهم مجيعــــــــا كـــــــــشأهنم يف الــــــــصالة، وشـــــــــأن 
ّالـــــــــصالة فــــــــــيهم، حتديـــــــــد بــــــــــني واضـــــــــح ال لــــــــــبس فيـــــــــه وال خــــــــــالف، مخــــــــــس 
ًصـــــــــــــــلوات يف اليــــــــــــــــوم والليلــــــــــــــــة، وال شــــــــــــــــك أن هنــــــــــــــــاك أمــــــــــــــــورا جــــــــــــــــدت يف 
عــــــرصنا مل تكـــــــن موجـــــــودة مــــــن قبـــــــل وهـــــــذه األمــــــور حتتـــــــاج إىل إصـــــــدار 

هنا يـــــريح النـــــاس مــــــن البلبلـــــة ويـــــرد عـــــىل األســـــئلة احلــــــائرة حكـــــم يف شـــــأ
عـــــــــــــــىل ألـــــــــــــــسنة الكثـــــــــــــــري مـــــــــــــــن املـــــــــــــــسلمني، فهنـــــــــــــــاك ثـــــــــــــــروات ومـــــــــــــــدخوالت 
حديثــــــــــــــــة غــــــــــــــــري األنعــــــــــــــــام والنقـــــــــــــــــود والــــــــــــــــرزق والــــــــــــــــثامر، هنــــــــــــــــاك العـــــــــــــــــامرات 
الــــــــــــــــــشاهقة التـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــشيد لإلجيـــــــــــــــــــار واالســـــــــــــــــــتغالل، واملـــــــــــــــــــصانع الكبـــــــــــــــــــرية، 

ال الثابتـــــــــــــــــــــــة أو واآلالت واألجهــــــــــــــــــــــزة املتنوعــــــــــــــــــــــة، هنــــــــــــــــــــــاك رؤوس األمــــــــــــــــــــــو
ًاملنقولـة التــي تــدر عـىل أصــحاهبا أمــواال كثـرية مــن إنتاجهــا أو كرائهــا 
للنــــــــــــاس كالطــــــــــــائرات، والــــــــــــسفن، والــــــــــــسيارات، والفنــــــــــــادق، واملطـــــــــــــابع، 
وغريهــــــــا، هـنـــــــاك أنــــــــواع مــــــــن الــــــــرشكات التجاريــــــــة والــــــــصناعية، هنــــــــاك 



  

 ١٤ 
 

– 

الكثـــــري مـــــن املؤســـــسات هـــــل تـــــدخل هـــــذه اإليـــــرادات، وتلـــــك األمــــــوال 
وعــــــــاء الزكــــــــاة، أم تقتــــــــرص الزكــــــــاة عــــــــىل مــــــــا كــــــــان يف املــــــــايض، الناميـــــــة يف 

 وإذا قلنا بوجوب الزكاة فيها، فام مقدار الواجب ومتى جيب؟ 

هنـــــــاك األنــــــــصبة واملقـــــــادير الــــــــرشعية التـــــــي وردت هبــــــــا النــــــــصوص يف 
الزكـــــــــــــــاة كاألوســــــــــــــــق اخلمــــــــــــــــسة يف نـــــــــــــــصاب الــــــــــــــــثامر، والــــــــــــــــدراهم املــــــــــــــــائتني، 

ف نحـــــــــــــدد هـــــــــــــذه األنـــــــــــــصبة والــــــــــــدنانري العـــــــــــــرشين، يف زكـــــــــــــاة النقـــــــــــــود كيــــــــــــ
وكيــــــــف نرتمجهـــــــــا إىل مقـــــــــاييس العـــــــــرص، أســـــــــئلة يتطلـــــــــب عـــــــــرصنا  اآلن

 عليها؟  اجلواب



 

 ١٥ 
 

– 

 

جتـــــــــــــــــب يف الــــــــــــــــــذهب والفـــــــــــــــــضة واجلــــــــــــــــــواهر والآللـــــــــــــــــئ والــــــــــــــــــدر واليــــــــــــــــــاقوت 
اإلبــــــــل، والبقــــــــر، والغــــــــنم، ومــــــــا أنبتــــــــت : والزمــــــــرد والــــــــسوائم الــــــــثالث وهــــــــي

و كانـــــــــت هــــــــذه األصـــــــــناف ٍاألرض، والعــــــــسل، إذا حـــــــــصل مــــــــن ملـــــــــك، ولــــــــ
 . ًوقفا، أو وصية، أو بيت مال، ال فيام عداها إال لتجارة أو استغالل

 

ًنــــــــصاب الـــــــــذهب عـــــــــرشون مثقـــــــــاال، والفــــــــضة مائتـــــــــا درهـــــــــم، كيـــــــــف 
كانــا، ســواء كــان مــرضوبني دراهـــم وهــي مــن الفــضة، أو دنــانري وهـــي 

غـــشوشني مــن الــذهب، أو غـــري مــرضوبني حليـــة أم غــري حليـــة غــري م
 . بنحاس أو غريه

املثقـــــال مـــــن الــــــذهب ســـــتون شـــــعرية معتــــــادة يف الناحيـــــة، والــــــدرهم 
 . اثنان وأربعون شعرية

ًوال جتـــــــب الزكـــــــاة حتــــــــى يكـــــــون النـــــــصاب كــــــــامال، فلـــــــو نقـــــــص شــــــــيئا  ً
ًقلــيال مل جتــب تزكيتــه، وأمـــا مــا زاد عــىل النـــصاب فيجــب تزكيتــه مـــع 



  

 ١٦ 
 

– 

ًالنصاب قليال كان الزائد أم كثريا ً . 

لـــــــــــــــــك الــــــــــــــــــشخص دون نــــــــــــــــــصاب مـــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــد اجلنــــــــــــــــــسني ودون وإذا م
ًنــــــصاب ـمـــــن اجلـــــــنس اآلخــــــر وكـــــــان جممــــــوعهام يفــــــي نـــــــصابا فإنــــــه جيـــــــب 
َّعـىل املالــك تكميـل اجلــنس بـاجلنس اآلخــر فتقـوم الفــضة بالــذهب أو 

ًالعكس ليكمل نصابا وخترج زكاته ُ . 

وإذا ضــــــــــــم الـــــــــــــذهب إىل الفـــــــــــــضة أو العكــــــــــــس وجـــــــــــــب أن يكـــــــــــــون الـــــــــــــضم 
قــراء، فمــن كــان معـه مائــة درهــم وســتة مثاقيــل قيمــة بـالتقويم بــاألنفع للف

ًكــــــــل مثقــــــــال عــــــــرشون درمهــــــــا وجــــــــب عليــــــــه أن يقــــــــوم الــــــــدنانري بالـــــــــدراهم، 
ًويلزمـــــــــــــــه زكـــــــــــــــاة مــــــــــــــــائتي درهـــــــــــــــم وعـــــــــــــــرشين درمهــــــــــــــــا، وال جيـــــــــــــــوز لـــــــــــــــه تقــــــــــــــــويم 

ًالدراهم باملثاقيل ألهنا تكمل أحد عرش مثقاال فتسقط الزكاة ّ. 

 

 . ًون مثقاال، ونصاب الفضة مائتا درهمنصاب الذهب عرش

 . املثقال ستون شعرية
 . الدرهم اثنتان وأربعون شعرية

هــــــــذا عنــــــــد اإلمـــــــــام اهلــــــــادي حييـــــــــى بــــــــن احلــــــــسني علـــــــــيهام الــــــــسالم وهـــــــــو 
 . املقرر للمذهب



 

 ١٧ 
 

– 

 

 .  ً جراما٧٠.٦ = ٢٤نصاب الذهب عيار 

  .ً جراما٧٩.٥ = ٢١نصاب الذهب عيار 

 . ً جراما٨٨.٣ = ١٨نصاب الذهب عيار 

 . ً جراما٥٢٠نصاب الفضة اخلالصة يساوي 

 

نــــــــــصاب الفــــــــــضة اخلالـــــــــــصة بالعملــــــــــة الورقيــــــــــة يـــــــــــساوي ســــــــــعر اجلـــــــــــرام 

ً جرامـــا، فمـــثال إذا كــــان ســـعر اجلـــرام ٥٢٠ًمـــرضوبا يف  ريــــال ) ٢٠٧(ً

النــــــــــــــــــــصاب يكــــــــــــــــــــون م فــــــــــــــــــــإن ٢/٥/٢٠١٨عـــــــــــــــــــىل ســــــــــــــــــــعر اليــــــــــــــــــــوم تـــــــــــــــــــاريخ 

ًمائــــــــــــة ألـــــــــــــف وســـــــــــــبعة آالف وســــــــــــتامئة وأربعـــــــــــــون ريـــــــــــــاال   ) ١٠٧.٦٤٠(

ًتقريبــــــــــا، وعـــــــــــىل هــــــــــذا يكـــــــــــون نــــــــــصاب أمـــــــــــوال التجــــــــــارة، ومـــــــــــا لــــــــــيس لـــــــــــه 

نـــــــــصاب حمــــــــــدد مــــــــــن اخلــــــــــرضوات غـــــــــري املكيلــــــــــة يقــــــــــدر بنــــــــــصاب الفــــــــــضة 

 . بسعر يومها



  

 ١٨ 
 

– 

 

حــــــــسب مـــــــا تقــــــــرر عنـــــــد اإلمـــــــام اهلــــــــادي إىل احلـــــــق عليــــــــه -لقـــــــد قمنـــــــا 
ًسالم أن نـــصاب الــذهب عـــرشون مثقـــاال، املثقــال ســـتوت شـــعرية، الــ

 -وأن نـــصاب الفــــضة مائتــــا درهــــم، الــــدرهم اثنتــــان وأربعــــون شــــعرية
بـــــــــــــــوزن  الـــــــــــــــستني الـــــــــــــــشعرية بالنــــــــــــــــسبة للـــــــــــــــذهب، واالثنتـــــــــــــــني واألربعــــــــــــــــني 
بالنـــــسبة للفــــــضة مـــــن أنــــــواع ثالثـــــة مــــــن حبـــــوب البلــــــد بميـــــزان الــــــذهب 

 . ُ بحسن األنواعاحلساس اجلرام فكانت النتيجة خمتلفة

 

ًجرامـــــــــــــا  مـــــــــــــرضوبا يف )  ٤.١(نــــــــــــوع مـــــــــــــن احلــــــــــــب قـــــــــــــام وزن الــــــــــــستني  ً
 . ًجراما) ٨٢(يساوي ) ٢٠(

ًجرامــــــــــــا مـــــــــــــرضوبا يف ) ٣.٤(ونــــــــــــوع مــــــــــــن احلــــــــــــب قــــــــــــام وزن الــــــــــــستني  ً
 . ًجراما) ٦٨(يساوي ) ٢٠(

ًجرامــــــــــــا مـــــــــــــرضوبا يف ) ٣.١(ونــــــــــــوع مــــــــــــن احلــــــــــــب قــــــــــــام وزن الــــــــــــستني  ً
 . ًماجرا) ٦٢(يساوي ) ٢٠(

وعـــــــىل حـــــــسب قواعـــــــد املــــــــذهب إذا اختلـــــــف وزن احلـــــــب يف البلــــــــد 
وكانـــــــــــت ثالثـــــــــــة أنـــــــــــواع فإنـــــــــــا نأخـــــــــــذ مـــــــــــن كـــــــــــل نـــــــــــوع الثلـــــــــــث ونجمعهـــــــــــن 



 

 ١٩ 
 

– 

 . واحلاصل هو النصاب

يــــــــــــــــــــــــساوي ) ٣(قـــــــــــــــــــــــسمة ) ٢١٢ = ٦٢ + ٦٨ + ٨٢(وعـــــــــــــــــــــــىل هــــــــــــــــــــــــذا 

 . ًجراما) ٧٠.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧(

فالنـــــــــصاب عـــــــــىل هـــــــــذا مـــــــــن الــــــــــذهب اخلـــــــــالص مـــــــــن اخللـــــــــط والغــــــــــش 

ًجراما تقريبا) ٧٠.٦(يساوي  ً . 

والـــــــــــــــذهب اخلــــــــــــــــالص هـــــــــــــــو عبــــــــــــــــارة عـــــــــــــــن الــــــــــــــــسبائك الذهبيـــــــــــــــة، نــــــــــــــــسبة 
أي أن اخللــــــــط فيهـــــــــا جـــــــــزء مـــــــــن ) ١٠٠٠(مـــــــــن ) ٩٩٩(الــــــــذهب فيهـــــــــا 

 ). ٢٤(ألف جزء، ال يستمسك الذهب إال به وهو عيار 

 ).١٢(، ) ١٦(، ) ١٨(، )٢١(، )٢٢(، )٢٤: (العيارات هي

 ). ١٨(و ) ٢١(واملوجودة منها عندنا 

 .٣) = ٢١ (–) ٢٤(ى ذلك أن ومعن

 .٦) = ١٨ (-)  ٢٤(و 

 .٦) ٢٤(نقص من ) ١٨(  و٣) ٢٤(نقص من ) ٢١(أي أن 

 . الربع) ٢٤(من ) ٦(الثمن، ونسبة ) ٢٤(من ) ٣(ونسبة 

وإذا أردنـــــــــــــا أن نعـــــــــــــرف كـــــــــــــم نـــــــــــــسبة اخللـــــــــــــط يف النـــــــــــــصاب مـــــــــــــن عيـــــــــــــار 



  

 

) ٧٠.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧: (فعلينــــــــــا أن نجـــــــــــري العمليــــــــــة اآلتيـــــــــــة) ٢١(
 ). ٨.٨٣٣٣٣٣٣٣٣٣( = ٨قسمة 

فعلينــــــــــــــا أن نجمـــــــــــــــع ) ٢١(وإذا أردنــــــــــــــا أن نعــــــــــــــرف النـــــــــــــــصاب لعيــــــــــــــار 
يكــــــــــــــون النـــــــــــــــاتج ) ٨.٨٣٣٣٣٣٣٣٣٣ (+) ٧٠.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧(

 ).٧٩.٥: (هو النصاب، والناتج هو

وإذا أردنـــــــــــــا أن نعـــــــــــــرف كـــــــــــــم نـــــــــــــسبة اخللـــــــــــــط يف النـــــــــــــصاب مـــــــــــــن عيـــــــــــــار 
) ٧٠.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧: (فعلينـــــــــا أن نجـــــــــري العمليـــــــــة التاليـــــــــة) ١٨(
 ).١٧.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧(وي  تسا٤ ÷

: فعلينــــــــــــــــــــا أن نجمـــــــــــــــــــــع) ١٨(وإذا أردنــــــــــــــــــــا أن نعــــــــــــــــــــرف النــــــــــــــــــــصاب لعيــــــــــــــــــــار 
يكــــــــــــــــــــــون النـــــــــــــــــــــــاتج ) ١٧.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧ (+) ٧٠.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧(

 .)١()٨٨.٣(أي ) ٨٨.٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤: (هو النصاب، والناتج هو
                                                        

 . العيارات تبني نسبة الذهب املوجود يف العيار  )١(
م بـشأن مواصـفات ١٩٩٩لـسنة ) ٤٤(نسبة الذهب من قرار مجهوري بقـانون رقـم 

 -:صوغات عىل النحو التايلتكون العيارات القانونية للم) ٦(املادة . ومقاييس
 : عيارات املصوغات الذهبية-١

 .ًسهام من الذهب النقي) ٩٩٩.٩٩(ًقرياطا أو ) ٢٤( عيار -أ
 . ًسهام من الذهب النقي) ٩١٦.٦(ًقرياطا أو ) ٢٢( عيار -ب
 . ًسهام من الذهب النقي) ٨٧٥(ًقرياطا أو ) ٢١( عيار -ج
 = . لذهب النقيًسهام من ا) ٧٥٠(ًقرياطا أو ) ١٨( عيار -د
٢٠ 
 

– 



 

 ٢١ 
 

– 

 

ًجرامـــــــــــــــا مــــــــــــــــرضوبا يف ) ٢.٩(نـــــــــــــــوع قـــــــــــــــام وزن اإلثنتــــــــــــــــني واألربعـــــــــــــــني  ً
 . ًراماج) ٥٨٠) = (٢٠٠(

ًجرامـــــــــــا مــــــــــــرضوبا يف ) ٢.٣(ونـــــــــــوع قــــــــــــام وزن اإلثنتـــــــــــني واألربعــــــــــــني  ً
 ًجراما) ٥٦٠) = (٢٠٠(

ًجرامـــــــــــا مــــــــــــرضوبا يف ) ٢.١(ونـــــــــــوع قــــــــــــام وزن اإلثنتـــــــــــني واألربعــــــــــــني  ً
 ًجراما) ٤٢٠) = (٢٠٠(

وعـــــــىل حـــــــسب قواعـــــــد املــــــــذهب إذا اختلـــــــف وزن احلـــــــب يف البلــــــــد 
ونجمعهـــــــــــــن ّوكانــــــــــــت ثالثـــــــــــــة أنـــــــــــــواع أنــــــــــــا نأخـــــــــــــذ مـــــــــــــن كــــــــــــل نـــــــــــــوع الثلـــــــــــــث 

 . واحلاصل هو النصاب
  ٣قــــــــــــــــــــــــــــــــسمة ) ١٥٦٠ ) = (٤٢٠ + ٥٦٠ + ٥٨٠(وعـــــــــــــــــــــــــــــــىل هــــــــــــــــــــــــــــــــذا 

 .ًجراما) ٥٢٠(يساوي 
فالنـــــــــــصاب عـــــــــــىل هـــــــــــذا مـــــــــــن الفــــــــــــضة اخلالـــــــــــصة مـــــــــــن اخللـــــــــــط والغــــــــــــش 

                                                        
 -: عيارات املصوغات الفضية-٢

 . سهم من الفضة النقي) ٩٠٠(وهو حيتوي عىل ) ٩٠( عيار -أ
 .سهم من الفضة النقي) ٨٠٠(وهو حيتوي عىل ) ٨٠( عيار -ب
 .سهم من الفضة النقي) ٦٠٠(وهو حيتوي عىل ) ٦٠( عيار - ب-ج

 -: عيارات املصوغات البالتينية-٣
 .ًسهام من البالتني النقي) ٨٥٠(وي عىل وهو حيت) ٨٥( عيار -أ



  

 ٢٢ 
 

– 

 . )١(ًجراما ) ٥٢٠(يساوي 
وإذا أردنــــا أن نعـــــرف قيمـــــة النـــــصاب مــــن الفـــــضة بالعملـــــة الورقيـــــة 

 .  اجلرام كام تقدميف ثمن) ٥٢٠(فام علينا إال أن نرضب 
وهـــــــذا هـــــــو حـــــــد الغنــــــــي فالـــــــذي ال يملـــــــك إال أقـــــــل هــــــــو الفقـــــــري، كـــــــام قــــــــال 

كـــــــــم يأخـــــــــذ : يف بـــــــــاب القـــــــــول ) األحكــــــــام(اإلمــــــــام اهلـــــــــادي عليـــــــــه الـــــــــسالم يف 
ٍال جيــــــوز لفقــــــري وال حمتـــــــاج أن : املحتــــــاج مــــــن الـــــــصدقة؟ قــــــال عليــــــه الـــــــسالم

ن يأخــــــــذ مـــــــــن الــــــــصدقة مـــــــــا جيــــــــب يف مثلـــــــــه الــــــــصدقة، ولكـــــــــن يأخــــــــذ مـــــــــا دو
ًذلـــــــــــك بيـــــــــــسري أو كثـــــــــــري عـــــــــــىل ـقــــــــــدر حاجتـــــــــــه وكثـــــــــــرة عيالـــــــــــه، إن كـــــــــــان فـــــــــــردا 
ًبرأســـــــه أخــــــــذ مخــــــــسني درمهــــــــا أو قيمتهــــــــا مــــــــن ســــــــائر األشــــــــياء، وإن كــــــــان ذا 
ًعيـــــال فأخـــــذ نقـــــدا ذهبـــــا أخـــــذ تــــــسعة عـــــرش مثقـــــاال، وإن أخـــــذ فـــــضة أخــــــذ  ً ً
ًمـــــــائتي درهـــــــم إال مخــــــــسة دراهـــــــم، وإن أخـــــــذ كــــــــيال أخـــــــذ مخـــــــسة أوســــــــق إال 

ً إبـــال أخـــذ منهــــا أربعـــا، وإن أخـــذ بقـــرا أخـــذ منهــــا ثلـــث وســـق، وإن أخـــذ ً ً
ًتــــــــسعا وعـــــــــرشين بقـــــــــرة، وإن أخـــــــــذ غــــــــنام أخـــــــــذ تـــــــــسعا وثالثـــــــــني شـــــــــاة، وإن  ًً
ًأخـذ شــيئا مــن ثمــر عــضات األرض مـن رماهنــا أو تفاحهــا أو غــري ذلــك 

وذكـــر عليـــه . مـــن ثامرهـــا أخـــذ مـــا يـــساوي مـــائتي درهـــم إال مخـــسة دراهـــم
 ).املنتخب(السالم يف ذلك يف 

                                                        
ًســـــتة عـــــرش ريــــــاال إال ربعـــــا مـــــن الريــــــاالت الفـــــضية التـــــي كانــــــت تـــــسمى   )١( ) ماريـــــا تريــــــزاء(ً

 .وتسمى يف اليمن فرنصية



 

 ٢٣ 
 

– 

 

جتـــــب الزكـــــاة يف املـــــواد الثمينـــــة املقتنـــــاة إذا كانـــــت مـــــن غـــــري الـــــذهب 

والفــــــــضة وذلــــــــك كــــــــاجلواهر، واللؤلــــــــؤ، والــــــــدر، واليــــــــاقوت، والزمــــــــرد، 

 . والفريوز، ونحوها

إذا بلغــت قيمتهــا نـــصاب ذهــب أو نــصاب فـــضة طــريف احلـــول ومل 

لعـــــرش ينقطــــع بيـــــنهام مثـــــل مـــــا يف نـــــصاب الـــــذهب والفـــــضة وهـــــو ربـــــع ا

)٢.٥% .( 

ويكمـــــــــل نــــــــــصاهبا بالــــــــــذهب والفــــــــــضة كـــــــــام يكمــــــــــل نــــــــــصاب الــــــــــذهب 

 . والفضة هبا



  

 ٢٤ 
 

– 

 

 

كـــــــان النـــــــاس يف بدايـــــــة احليـــــــاة البـــــــرشية يتبـــــــادلون األشـــــــياء باملقايــــــــضة 
وهــي معاوضــة عــرض بعـــرض، أو مبادلــة مــال بـــامل كالمهــا مــن غـــري 

ا فيـــه مــن صـــعوبات واختــاروا بعـــض الـــسلع النقــود، ثـــم تركــوا ذلـــك ملــ
ًلتكــــــــــون أثامنــــــــــا ملعظـــــــــــم عقــــــــــود املبادلـــــــــــة ممــــــــــا تــــــــــشتد احلاجـــــــــــة إليهــــــــــا كـــــــــــاملواد 
الغذائيـــــــة واجللـــــــود، ثـــــــم انـــــــرصفوا عـــــــن ذلـــــــك حلاجتهـــــــا للنقـــــــل واحلمـــــــل، 
فبحثــوا عـــام هـــو أخــف مـــن تلـــك الــسلع، فكـــان أن تعـــاملوا بالنقـــدين 

صارت  فــــــــــصارت هــــــــــي األثـــــــــامن، ثــــــــــم ســــــــــبكت فــــــــــ-الـــــــــذهب والفــــــــــضة–
ًقطعا متساوية حجام ووزنا وختمـت بـام يـدل عـىل سـالمتها، ثـم إن  ًً

 أصـــــــــــــــبحوا يودعــــــــــــــون تلـــــــــــــــك النقـــــــــــــــود -الســـــــــــــــيام التجــــــــــــــار مـــــــــــــــنهم–النــــــــــــــاس 
ًالذهبيـــة والفـــضية عنـــد الـــصيارفة والـــصاغة خوفـــا عليهـــا مـــن الـــرسقة 
ويأخـــــــــــذون وثـــــــــــائق وإيـــــــــــصاالت بإيــــــــــــداعها، فلـــــــــــام ازدادت ثقـــــــــــة النــــــــــــاس 

اإليـــــصاالت تـــــستعمل يف دفـــــع الــــــثمن هبـــــؤالء الـــــصيارفة صـــــارت هــــــذه 
عنــــــــد املبايعـــــــــات، وكانـــــــــت هــــــــذه بدايـــــــــة اســـــــــتعامل الــــــــورق النقـــــــــدي، فلـــــــــم 
ّتكـــــن هلــــــا صـــــورة رســــــمية وال ســـــلطة تلــــــزم النـــــاس بقبوهلــــــا، ثـــــم ملــــــا كثــــــر 



 

 ٢٥ 
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تـــــداول تلـــــك اإليـــــصاالت تطــــــورت تلـــــك األوراق إىل صـــــورة رســــــمية 
ًوكانـــــــت مغطــــــاة بالــــــذهب غطـــــــاء كــــــامال، وكـــــــان ) البنكنــــــوت(تــــــسمى  ً

بنــك يلتــزم بـــأال يــصدر مـــن األوراق إال بقــدر مــا عنـــده مــن ذهـــب، ال
ًكـــام جعلتهـــا الـــدول ثمنـــا قانونيـــا، وألـــزم النـــاس بقبوهلـــا عـــام  هــــ ١٢٥٤ً

ّم، ثـم ملــا احتاجــت الــدول للنقـود طبعــت كميــات كبــرية منهــا ١٨٣٣
تفــــــــــوق مـــــــــــا عنـــــــــــدها مـــــــــــن الـــــــــــذهب وراجـــــــــــت عنـــــــــــد النـــــــــــاس لثقـــــــــــتهم بـــــــــــأن 

، إال أن تلـك األوراق صــارت مـصدرها يـستطيع حتويلهـا إىل ذهـب
أـضــــــعاف مقــــــــدار الــــــــذهب املوجــــــــود يف الــــــــبالد، فــــــــرشعت احلكومــــــــات 
بتنفيذ رشوط قاسية عىل من يريد حتويـل تلـك األوراق إىل ذهـب، 

م منعـــت احلكومــــة الربيطانيـــة مــــن حتويــــل ١٩٣١هـــــ ١٣٢٥ويف ســـنة 
ًاألوراق إىل الــــــذهب إطالقـــــــا، وألزمـــــــت النــــــاس بقبـــــــول تلـــــــك األوراق 

م إال أن ١٩٣٤هــــــ ١٣٥٥ذهب، ثـــــم تبعتهــــا أمريكـــــا يف عــــام ًبــــديال للــــ
الـدول كانـت ملتزمــة بتحويـل عملتهـا إىل الــذهب عنـد التعامـل مــع 

وقــــــد ظــــــل ) بقاعــــــدة التعامـــــل بالــــــذهب(دولـــــة أخــــــرى وهــــــو مـــــا يــــــسمى 
م حيــــــــــث نقـــــــــــضت ١٩٧١هـــــــــــ ١٣٩٢العمــــــــــل بتلــــــــــك القاعــــــــــدة إىل ســــــــــنة 

ر النقــــــــــــدي أمريكـــــــــــا تلـــــــــــك االتفاقيـــــــــــة التـــــــــــي جعلــــــــــــت الـــــــــــدوالر هـــــــــــو املعيـــــــــــا
الــــدويل لكـــــل عمـــــالت العــــامل، حيـــــث تعهـــــدت أمريكــــا بموجـــــب تلـــــك 
االتفاقيـــة وأمـــام دول العـــامل بأهنــــا متتلـــك غطـــاء مــــن الـــذهب يـــوازي مــــا 
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 . تطرحه من دوالرات

ًدوالرا تـــسلمه ) ٣٥(وتــنص االتفاقيـــة عــىل أن مـــن يــسلم أمريكـــا 
أمريكـــــا أوقيـــــة مــــــن الـــــذهب، أي أنـــــك إذا ذهبــــــت إىل البنـــــك املركــــــزي 

ًدوالرا بأونـــــــصة مـــــــن الـــــــذهب، ) ٣٥(ألمريكــــــي بإمكانـــــــك اســـــــتبدال ا
 . وأن الواليات املتحدة األمريكية تضمن لك ذلك

وحينهـا صـار الــدوالر يـسمى عملــة صـعبة، واكتــسب ثقـة دوليــة، 
وذلــــــك الطمئنـــــــان الـــــــدول لوجـــــــود تغطيتــــــه لـــــــه مـــــــن الـــــــذهب، ومجعـــــــت 

 قيمتهـا الدول يف خزائنها أكرب قدر من الدوالرات عـىل أمـل حتويـل
ًإىل الــــــــــذهب يف أي وقـــــــــــت، واســــــــــتمر الوضـــــــــــع عـــــــــــىل هــــــــــذا احلـــــــــــال زمنـــــــــــا 
حتــــــــــى خـــــــــــرج الـــــــــــرئيس نيكـــــــــــسون يف الـــــــــــسبعينات عـــــــــــىل العـــــــــــامل فجـــــــــــأة يف 
مـــــــشهد ال يتـــــــصوره أحـــــــد حتـــــــى يف أفـــــــالم اخليـــــــال العلمـــــــي ليـــــــصدم كـــــــل 
ًسكان الكرة األرضية مجيعا بـأن الواليـات املتحـدة لـن تـسلم حـاميل 

، وليكتـــــــشف العــــــامل أن أمريكــــــا كانـــــــت الــــــدوالر مــــــا يقابلـــــــه مــــــن ذهــــــب
ًتطبـع الــدوالرات بعيـدا عــن وجـود غطــاء مـن الــذهب وأهنـا اشــرتت 
ثـــــروات الـــــشعوب وامتلكـــــت ثــــــروات العـــــامل بحفنـــــة أوراق خــــــرضاء ال 
غطـــــــــــــــاء ذهبـــــــــــــــي هلـــــــــــــــا، أي أن الـــــــــــــــدوالرات ببـــــــــــــــساطة عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن أوراق 
تطبعهـــــــــــا املاكينـــــــــــات األمريكيـــــــــــة ثـــــــــــم حتــــــــــــدد قيمـــــــــــة الورقـــــــــــة بـــــــــــالرقم الــــــــــــذي 

 دوالر، بيــــــــــــــــــــــــــــــنام الـــــــــــــــــــــــــــــــثالث ٥٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠تكتبه عليهــــــــــــــــــــــــــــــا يف ســــــــــــــــــــــــــــــ



 

 ٢٧ 
 

– 

 .ورقات هن نفس القيمة واخلامة؛ فقط اختلف الرقم املطبوع

َّأعلــــــن نيكــــــسون حينهــــــا أن الــــــدوالر ســــــيعوم، أي ينــــــزل يف الــــــسوق  ُ َ
حتت املضاربة وسعر رصفـه سـيحدده العـرض والطلـب بـدعوى أن 

هــــــــــــــــــذه القــــــــــــــــــوة الـــــــــــــــــدوالر قــــــــــــــــــوي ـبـــــــــــــــــسمعة أمريكــــــــــــــــــا واقتــــــــــــــــــصادها، وكــــــــــــــــــأن 
االقتـصادية ليــست مــستمدة مــن تلــك اخلدعــة الكــربى التــي اســتغفل 
هبـا العــامل، فلـم تــتمكن أي دولــة مـن االعــرتاض أو إعـالن رفــض هــذا 
النظــام النقـــدي اجلديــد ألن هـــذا االعــرتاض ســـيعني حينهــا أن كـــل مـــا 
خزنتــــــــه هــــــــذه الــــــــدول مــــــــن مليــــــــارات الــــــــدوالرات يف بنوكهــــــــا سيـــــــــصبح 

 نتيجــــــــــــــــــــــــــــــــة أكثـــــــــــــــــــــــــــــــــر كارثيــــــــــــــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــــــــــــا أعلنـــــــــــــــــــــــــــــــــه ًورقــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــال قيمـــــــــــــــــــــــــــــــــة، وهــــــــــــــــــــــــــــــــي
  ًوســــــــميت هــــــــذه احلادثـــــــــة الكبــــــــرية عامليــــــــا صــــــــدمة نيكـــــــــسون  نيكــــــــسون،

)Nixon Shock( ويكفيـك أن تكتـب صـدمة نيكـسون يف حمركـات ،
البحـــــــــــــــــــــث لتكتــــــــــــــــــــــشف أهنــــــــــــــــــــــا حادثـــــــــــــــــــــة كتــــــــــــــــــــــب عنهــــــــــــــــــــــا آالف الــــــــــــــــــــــصفحات 

 .والتحليالت والدراسات ولكنها مغيبة عن الشعوب

ل دعــــــم األوراق النقديـــــــة وهبــــــذا قــــــيض عـــــــىل آخــــــر شــــــكل مـــــــن أشــــــكا
 . )١(بالذهب 

                                                        
أحكـــــــام أوراق النقــــــــود والعمـــــــالت للقــــــــايض العــــــــثامين مـــــــن بحــــــــوث جملـــــــة جممــــــــع الفقــــــــه   )١(

البنـــــوك، الـــــورق النقـــــدي حقيقتــــــه، اإلســـــالمي، العـــــدد الثالـــــث، ومـــــذكرات يف النقـــــود و
 .تأرخييه، قيمته، حكمه، غري صدمة نيكسون



  

 ٢٨ 
 

– 

وإزاء تلـــــــك التغــــــــريات املرحليــــــــة للنقــــــــود الورقيــــــــة نــــــــشأ خــــــــالف بــــــــني 

 -:فقهاء العرص يف تكييفها الفقهي وذلك عىل مخسة أقوال

ـــول األول ـ ـ ـ ـ إن األوراق النقديــــــــة عــــــــرض مــــــــن العــــــــروض هلــــــــا مـــــــــا : القـ

للعـــــــــروض مـــــــــن أحكـــــــــام، ولـــــــــيس هلـــــــــا صـــــــــفة الثمنيـــــــــة وإنـــــــــام هـــــــــي بمنزلــــــــــة 

والعـــــروض وهــــــو قـــــول شــــــيخنا العالمـــــة الكبـــــري جمــــــد الـــــدين بــــــن الـــــسلع 

العملـة الورقيـة إن كــان : حممـد املؤيـدي رضـوان اهللا عليـه عنـدما قـال

املقـــصود هبـــا عنـــد التملـــك هلـــا التجـــارة فـــال إشـــكال يف وجـــوب الزكـــاة 

فيهــــــــــــا كـــــــــــــسائر أمـــــــــــــوال التـجــــــــــــارة، وإن مل يكـــــــــــــن املقـــــــــــــصود هبـــــــــــــا إال القنيـــــــــــــة 

والنفقـــــــــــــة وغـــــــــــــري ذلـــــــــــــك فهـــــــــــــذا حمـــــــــــــط للحاجـــــــــــــة إن عرضـــــــــــــت كـــــــــــــالتزويج 

النظــــــــــــــر، واملختــــــــــــــار أهنــــــــــــــا إن مل يقــــــــــــــصد هبـــــــــــــــا التجــــــــــــــارة عنــــــــــــــد التملــــــــــــــك هلـــــــــــــــا 

باالختيـــــــــــار فــــــــــــال جتــــــــــــب فيهــــــــــــا الزكــــــــــــاة كــــــــــــسائر العــــــــــــروض مــــــــــــن البنــــــــــــادق، 

والـــــــــــــسيوف، واألســـــــــــــلحة، والــــــــــــــسيارات الثمينـــــــــــــة، والـــــــــــــدور، والرقيــــــــــــــق، 

َّصىلوغري ذلك مما عفا عنه الرسول  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوس ََ َلمَ َّ. 

أن األوراق النقديــة ســـند بــدين عـــىل مــصدرها ويمثـــل : القـــول الثـــاين
هـــــــــــــذا الــــــــــــــدين الــــــــــــــرقم املكتــــــــــــــوب عليهــــــــــــــا، ألن وجــــــــــــــوب تغطيتهــــــــــــــا بالــــــــــــــذهب 

 . والفضة مما يدل عىل أهنام املقصودان وإنام األوراق سند هلام



 

 ٢٩ 
 

– 

ــــث ـ ـ ـــول الثالـ ـ ـ أن األوراق النقديـــــــة كـــــــالفلوس يف طـــــــروء الثمنيـــــــة : القــ

َّ النقديـــة عملــة رائجـــة تقــوم هبـــا األشــياء، وليـــست عليهــا ألن األوراق ُ

ًذهبــــــــــــــــــا وال فـــــــــــــــــــضة، وأقــــــــــــــــــرب األشـــــــــــــــــــياء إليهــــــــــــــــــا الفلـــــــــــــــــــوس فكالمهــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــد 

 . اصطالحي فتلحق هبام

ــــع ـــول الرابـ ـ األوراق النقديـــــة بـــــدل عـــــن الـــــذهب والفـــــضة تقــــــوم : القـ

مقامهـــا؛ ألن األوراق النقديــــة تكـــسب قيمتهــــا ممــــا اســـتندت إليــــه مــــن 

ام اســــــــــــتعيض هبــــــــــــا عنــــــــــــه، وهــــــــــــو الـــــــــــــذهب غطــــــــــــاء الــــــــــــذهب فهــــــــــــي بــــــــــــدل عــــــــــــ

والفــــــــــضة، وللبــــــــــدل حكــــــــــم املبــــــــــدل، ويؤيــــــــــد ذلــــــــــك أهنــــــــــا إذا زالــــــــــت عنهـــــــــــا 

 . ًالثمنية أصبحت جمرد قصاصات ورق ال تساوي شيئا

ـــامس واألخــــري ـــول اخلــ أن األوراق النقديـــــة نقــــد مــــستقل قـــــائم : القـ
بذاتـه جيـري عليـه مـا جيـري عـىل الـذهب والفـضة مـن أحكـام نقديـة، 

ًوع جنسا مـستقال الشـتامل النقـود الورقيـة عـىل وظـائف ويعترب كل ن ً
النقـود وذلـك أهنـا مقـاييس للقـيم وموجـب لإلبـراء ومـستودع للثــروة 
يمكــــــــن اختزانـــــــــه عنـــــــــد احلاجـــــــــة، وثقــــــــة النـــــــــاس الكبـــــــــرية يف التعامـــــــــل هبـــــــــا 
لقانونيتهــــــــــــــــا ومحايـــــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــة هلـــــــــــــــــا، فليـــــــــــــــــست الـــــــــــــــــصفة النقديـــــــــــــــــة خمتـــــــــــــــــصة 

ً يتخــذه النـــاس نقـــودا ويـــؤدي بالــذهب والفـــضة بـــل هــي ثابتـــة لكـــل مـــا



  

 ٣٠ 
 

– 

 . وظائف النقود ومن ذلك تلك األوراق

ًوربــام كـــان اخلــالف يف أمـــر هــذه األوراق مقبـــوال يف بــدء اســـتعامهلا 
وعـــدم اطمئنـــان اجلمهـــور إليهـــا، شـــأن كـــل جديـــد، أمـــا اآلن فالوضــــع 
ًقد تغري متاما، فلقد أصبحت هذه األوراق النقديـة حتقـق داخـل كـل 

قود املعدنية، وينظر املجتمع إليهـا نظرتـه إىل تلـك، دولة ما حتققه الن
ًإهنـــــــــــا تــــــــــــدفع مهــــــــــــرا، فتــــــــــــستباح هبــــــــــــا الفــــــــــــروج رشعــــــــــــا دون أي اعــــــــــــرتاض،  ً
وتـدفع ديـة يف القتـل اخلطــأ فتـربأ ذمـة القاتــل، ويـرىض أوليـاء املقتــول، 
وتـرسق فيــستحق سـارقها عقوبــة الـرسقة بــال مـراء مــن أحـد، وتــدفع 

 دافعهـــا بـــال جـــدال، وتـــدفع مـــضاربة، ًثمنــا، فتنقـــل ملكيـــة الـــسلعة إىل
ًوتــــــــــدفع أجـــــــــــرا للجهــــــــــد البـــــــــــرشي، فــــــــــال يمتنـــــــــــع عامــــــــــل أو موظـــــــــــف مـــــــــــن 
ًأخـذها جـزاء عــىل عملـه، وتــدخر، ومتلـك، ويعـد مالكهــا غنيـا بقــدر 
مـــــا يملـــــك منهــــــا، وكلـــــام كثـــــرت يف يــــــده عظـــــم غنـــــاه عنــــــد النـــــاس وعنــــــد 

  أن هلـــا وظــــائف النقـــود الـــرشعية وأمهيتهــــا-:نفـــسه، ومعنـــى هــــذا كلـــه
 . ونظرة املجتمع إليها

ألـــــــــيس كـــــــــل النــــــــــاس يـــــــــسعون إىل حتـــــــــصيلها جاهــــــــــدين؟ ألـــــــــيس مالكهــــــــــا 
يعــــدوهنا نعمـــــة جيـــــب أن تـــــشكر؟ ألــــيس الفقـــــراء يتطلعـــــون إليهـــــا، ويـــــسيل 

 ًلعاهبم شوقا إليها؟ أليسوا يفرحون هبا إذا أعطوا القليل منها؟ 
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– 

أنـــــه يمكـــــن : )١(ونخــــتم هـــــذه املـــــسالة بــــام ذكـــــره بعـــــض االقتــــصاديني 
ًقـــــــــــول بــــــــــــأن النقــــــــــــود هــــــــــــي كــــــــــــل مـــــــــــا يــــــــــــستعمل مقياســــــــــــا للقــــــــــــيم وواســــــــــــطة ال

للتبـــــــادل، وأداة لإلدخــــــــار، فـــــــأي يشء يــــــــؤدي إىل هـــــــذه الوظيفــــــــة يعتــــــــرب 
ًنقـــودا، بــــرصف النظــــر عــــن املــــادة املــــصنوع منهــــا، وبــــرصف النظــــر عــــن 
الكيفيــــــة التـــــــي أصــــــبح هبـــــــا وســـــــيلة التعامــــــل يف مبـــــــدأ األمــــــر، فـــــــام دامـــــــت 

 يف جمتمـــــــــــع مــــــــــــا للمبادلـــــــــــة نظــــــــــــري مــــــــــــا هنـــــــــــاك مــــــــــــادة يقبلهـــــــــــا كــــــــــــل املنتجــــــــــــني
 . يبيعون فهذه املادة نقود

 

املقـــــــصود هـنـــــــا هـــــــو معرفــــــــة نـــــــصاب زكاهتــــــــا الســـــــيام مــــــــع عــــــــدم ورود 
نـــص خـــاص بـــه؛ حلـــدوث تلــــك األوراق بعـــد زمـــن التـــرشيع، لكـــن ملــــا 
كـان املقــصود مــن هــذه األوراق النقديــة ماليتهــا أي قيمتهــا التبادليــة، 

، فإن املعترب يف نصاهبا قيمتها، وإنام يعرف ذلك بتقويمهـا ال أعياهنا
 عـــــــىل خـــــــالف بــــــني العلـــــــامء املعـــــــارصين -الـــــــذهب والفــــــضة–بالنقــــــدين 

 : يف املعترب منها يف تقويم األوراق النقدية عىل ثالثة أقوال

                                                        
 .٢٩النظم النقدية واملرصفية، ص  )١(
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– 

ــــول األول ـ إن نــــــصاب األوراق النقديــــــة ببلوغهــــــا نــــــصاب الفــــــضة ألن : القـ
ثبـــوت نــصاب الفـــضة باألحاديــث الـــصحيحة، التقــدير بالفــضة جممـــع عليــه ل

 . وهو أنفع للفقراء؛ ألن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب

ـــاين ـــول الثــ إن نـــــصاب األوراق النقديـــــة ببلوغهــــا نـــــصاب الـــــذهب : القــ
ألن قيمـــــــــــة الــــــــــــذهب ثابتــــــــــــة ال تتغــــــــــــري لثبـــــــــــات وزنــــــــــــه بخــــــــــــالف الفــــــــــــضة فهــــــــــــي 

وال تتفــــــــاوت، كــــــــام أن نــــــــصاب الــــــــذهب أقــــــــرب األنــــــــصباء املــــــــذكورة يف أمـــــــــ
 . الزكاة كخمس من اإلبل أو أربعني من الغنم ونحو ذلك

ــــث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــول الثالــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إن نــــــــــــــــصاب األوراق النقديـــــــــــــــــة ببلوغهــــــــــــــــا أدنـــــــــــــــــى : القــ
النــــــــــــصابني مـــــــــــــن اـلــــــــــــذهب أو الفــــــــــــضة، ألن األدلـــــــــــــة الـــــــــــــصحيحة جـــــــــــــاءت 
بإثبـــــــات النـــــــصابني الـــــــذهب والفـــــــضة، فيكـــــــون املعتـــــــرب مـــــــنهام يف تقــــــــويم 

ً نـــصابا، وهـــذا القـــول هــــو النقـــد الـــورقي هـــو األنفـــع للفقـــري وهـــو األقـــل
الـــــــــراجح ملــــــــــا تقــــــــــدم مــــــــــن ثبــــــــــوت كـــــــــال النــــــــــصابني، ومــــــــــع التفــــــــــاوت جيــــــــــب 
األخــذ باألقــل مـــنهام، ألنــه األنفـــع للفقــري، واألبــرأ لذمـــة املزكــي، وفيـــه 

 .إعامل للنصوص ومجع بني القولني

ًوبنــــــــاء عليــــــــه فإننــــــــا نحــــــــسب ثمــــــــن نــــــــصاب الــــــــذهب وثمــــــــن نــــــــصاب 
 زكاتـــــــــــــــه مــــــــــــــــن الــــــــــــــــورق الفـــــــــــــــضة ثــــــــــــــــم نأخـــــــــــــــذ بالنــــــــــــــــصاب األقـــــــــــــــل، ونخــــــــــــــــرج

 .النقدي
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إذا كـــان ســـعر الـــذهب عـــرشة ألـــف للجـــرام، فنـــصاب : مثــال ذلـــك
الـــــــذهب بالريـــــــال اليمنــــــــي يكـــــــون بــــــــرضب ســـــــعر جــــــــرام الـــــــذهب بــــــــوزن 
ًالنـــــــــــــــــصاب، فـــــــــــــــــإذا كانـــــــــــــــــت قيمـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــرام الـــــــــــــــــذهب عـــــــــــــــــرشة آالف ريـــــــــــــــــاال 

إن كـان مـن عيـار ) ً جرامـا٧٠.٦(ًمرضوبا يف نصاب الذهب وهـو 
 ٨٨.٣(، أو )٢١(ن كـــــــــــــــان مــــــــــــــن عيـــــــــــــــار إ) ً جرامــــــــــــــا٧٩.٥(، أو )٢٤(

فتكــــــــــــون قيمــــــــــــة نــــــــــــصاب الــــــــــــذهب ) ١٨(إن كــــــــــــان مــــــــــــن عيــــــــــــار ) ًجرامـــــــــــا
 وكــــــــــذا احلـــــــــال يف الفــــــــــضة، فـــــــــإذا كانــــــــــت قيمـــــــــة جــــــــــرام )١(بالريـــــــــال اليمنـــــــــي

ًمــــرضوبا يف نــــصاب الفــــضة مــــن اجلرامــــات وهــــو ) ٢٠٧(الفــــضة هــــي 
) ١٠٧.٦٤٠(ًجرامـــــــــــــــــا فتكـــــــــــــــــون قيمـــــــــــــــــة  جـــــــــــــــــرام الفـــــــــــــــــضة هــــــــــــــــــي ) ٥٢٠(

ًريــاال يمنيــا  وهــو ) ١٠٧.٦٤٠( هــذه احلالــة هــو ، فالنــصاب يفريـال ً
 . قيمة نصاب الفضة

وربطنـــــــــــــا نــــــــــــــصاب الزكــــــــــــــاة بـــــــــــــه ألن قيمتــــــــــــــه أقــــــــــــــل مـــــــــــــن قيمــــــــــــــة نــــــــــــــصاب 
 .الذهب

                                                        
م بعــــــــرشين ألــــــــف ٧/٥/٢٠١٨يــــــــوم اإلثنـــــــني ) ٢٤( ســـــــعر اجلــــــــرام الــــــــذهب مـــــــن عيــــــــار )١(

 ً.رياال) ١.٤٤٠.٢٤٠= ( )٧٠.٦(وأربعامئة ريال، مرضوبة يف 
 ً.رياال) ١.٤١٩.٠٧٥) = (٧٩.٥(مرضوبة يف ) ١٧.٨٥٠(سعر اجلرام ) ٢١(ومن عيار 
 ً.رياال) ١.٣٥٠.٩٩٠) = (٨٨.٣(مرضوبة يف ) ١٥.٣٠٠(سعر اجلرام ) ١٨(ومن عيار 



  

 ٣٤ 
 

– 

 

 : األموال املودعة يف البنوك ال ختلو من حالتني

بـــــا أن تكـــــون مودعـــــة يف بنـــــوك إســـــالمية غـــــري متعاملـــــة بالر: األوىل

ًفالزكـــــــــــــــــاة واجبــــــــــــــــــة يف األصـــــــــــــــــل والــــــــــــــــــربح معــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــث تكــــــــــــــــــون األمــــــــــــــــــوال 

ًمــــضاربة، فحيـــــث حـــــال احلـــــول عـــــىل األصـــــل وكـــــان نـــــصابا بنفـــــسه أو 

بـــــام انــــــضم إليــــــه مـــــن نقــــــود يف مكــــــان آخــــــر وجبـــــت الزكــــــاة يف املــــــال كلــــــه 

 . أصله وربحه

 .٥/٢والذي جيب فيه ربع العرش 

ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يــــــــــــة فالزكــــــــــــاة أن تكـــــــــــون األمــــــــــــوال مودعــــــــــــة يف البنـــــــــــوك الربو: الثانيــ

واجبـة يف أصـل املـال وال زكــاة عـىل الفائـدة الربويــة ألهنـا مـال خبيــث 

حمرم غري مملـوك لـصاحبه بـل جيـب الـتخلص منـه بـرصفه يف املـصالح 

العامـــــــة، وال جيـــــــوز أن حيــــــــسب مـــــــن الزكـــــــاة، وهــــــــذا النـــــــوع مـــــــن اإليــــــــداع 

حيـــــرم وـلــــو ختلـــــص الــــــشخص فيـــــه مـــــن الفائـــــدة الربويــــــة ملـــــا يف ذلـــــك مــــــن 

ُوال تعــاونوا ﴿: ك عــىل أكــل الربـا والتعامــل بــه، واهللا يقــولإعانـة البنــ ََ َ ََ

ِعىل اإلثم والعدوان َ ُ َْ ْ ِْ ِ َ َ﴾. 



 

 ٣٥ 
 

– 

 

َجعــــــــل اهللا قــــــــدر الزكـــــــــاة عــــــــىل حـــــــــسب التعــــــــب يف املـــــــــال الــــــــذي ختـــــــــرج  ُ
 -:منه، فأوجب

 .%٢٠= يف الركاز اخلمس  - ١

ومــــــا فيــــــه التعــــــب مـــــــن طــــــرف واحــــــد وهــــــو مـــــــا ســــــقي بــــــال مؤنـــــــة  - ٢
 .%١٠= العرش نصف اخلمس أي 

ومـــــــا فيـــــــه التعـــــــب مــــــــن طـــــــرفني البـــــــذر والـــــــسقي وهــــــــو مـــــــا ســـــــقي بمؤنــــــــة  - ٣
 .%٥= ربع اخلمس أي نصف العرش 

وفـيام يكثـر فيــه التعـب والتقلـب طــول العـام كـالنقود وأمــوال  - ٤
 ).%٢.٥(التجارة ثمن اخلمس أي ربع العرش 

 

عاهــــــــــد األهليـــــــــــة اخلاصــــــــــة حكمهــــــــــا حكـــــــــــم املــــــــــدارس واجلامعــــــــــات وامل
املــــشاريع التجاريــــة فتجــــب الزكــــاة فـــــيام حيــــول عليــــه احلــــول ممــــا حيـــــصل 
مــــــن املــــــال منهــــــا، وال حيــــــسب يف الزكــــــاة األصــــــول الثابتــــــة واملقــــــدر فيهــــــا 

 ).%٢.٥(هو ربع العرش 



  

 ٣٦ 
 

– 

 

 ختلـــــــــــــو مـــــــــــــن أربــــــــــــــع زكـــــــــــــاة العقـــــــــــــارات تعتمــــــــــــــد عـــــــــــــىل نيـــــــــــــة مالكهــــــــــــــا وال

 -:حاالت

أن يمتلكها بنية االستخدام الشخيص للبناء والسكن وغريمها  - ١
 . من األغراض الشخصية ويف هذه احلالة ليس فيها زكاة

أن يمتلكهــا بنيــة التجــارة والــرشاء والبيــع عنــد ارتفــاع الـــسعر  - ٢
ويف هذه احلالة جتب الزكاة يف قيمتهـا كلـام حـال عليهـا احلـول 

 ). %٢.٥(الزكاة ربع العرش بسعر يوم إخراج 

أن يملكها بنية الزراعة واحلرث فهذه لـيس يف أصـلها زكـاة  - ٣
 . وإنام الزكاة عىل الزروع والثامر الناجتة عنها

أن يمتلكهـــــــــــــــــــا لإلجيـــــــــــــــــــار واالســـــــــــــــــــتثامر واالســـــــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــــح  - ٤
إجيارهــــــــا وإيرادهـــــــــا وهــــــــذه لـــــــــيس يف أصـــــــــلها زكــــــــاة وإنـــــــــام الزكـــــــــاة 

املــــــــستفادة وحتــــــــسب زكـــــــــاة جتــــــــب عــــــــىل اإليــــــــرادات واإلجيـــــــــارات 
اإليـــــــــراد أو العائــــــــــد عـنـــــــــد مــــــــــيض احلــــــــــول مــــــــــع بقيــــــــــة األمــــــــــوال التــــــــــي 

 ).%٢.٥) (ربع العرش(يملكها صاحب العقار 



 

 ٣٧ 
 

– 

ًواحلاصـــــــل يف العقــــــــارات أنــــــــه جتــــــــب الزكـــــــاة يف قيمــــــــة مــــــــا كــــــــان معــــــــدا 

ًللتجـــــارة كلـــــام حـــــال عليهــــــا احلـــــول، أمـــــا مـــــا كــــــان معـــــدا منهـــــا لإلجــــــارة 

ًدخلهــــــــــــا، ومــــــــــــا كــــــــــــان معــــــــــــدا للــــــــــــسكنى فالزكــــــــــــاة واجبــــــــــــة فــــــــــــيام تــــــــــــوفر مــــــــــــن 

 . والزراعة فال زكاة فيه

 

الزكـــــــاة يف أمـــــــوال الــــــــرشكات واملؤســـــــسات واملتــــــــاجر واملـــــــصانع هــــــــي 

 -:كالتايل

كاملباين ) املواد غري املعدة للبيع(ال زكاة يف قيمة األصول الثابتة  - ١
هلا واألثاث، واملكاتب املعدة للعمل التي متارس الرشكة فيها أعام

 . ال للبيع، وكذلك السيارات ونحوها املعدة للعمل

تزكــــى األصـــــول املتداولـــــة املوجـــــودة يـــــوم اجلـــــرد الـــــسنوي وهـــــي  - ٢
 -:ثالثة أنواع

 . النقود الورقية والذهب والفضة وسائر العمالت - ١

ًالــــــــــــديون املـــــــــــــستحقة للـــــــــــــرشكة أو املؤســـــــــــــسة قبـــــــــــــل اآلخـــــــــــــرين أيـــــــــــــا  - ٢ ِ



  

 ٣٨ 
 

– 

 . انت مرجوة السدادكانوا إن ك

البـــضائع التـــي اشــــرتهتا الـــرشكة بغــــرض املتـــاجرة هبــــا مـــن مــــواد  - ٣
غذائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد صــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعية، أو أدويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أو أرايض، أو 
عقـــــــــارات، أو أســــــــــهم، أو أي مــــــــــواد أخـــــــــرى، وتقــــــــــدر البــــــــــضائع 
املذكورة بسعرها التجاري، أي السعر املتعارف بني التجـار 

ن أقــــــــــل مـــــــــــن ســـــــــــعر يف مكاهنــــــــــا يـــــــــــوم حـــــــــــوالن احلــــــــــول ســـــــــــواء أكـــــــــــا
 . التكلفة أو أكثر منه

ال خيــــــــــصم ـمـــــــــن جممـــــــــــوع املوجــــــــــودات الزكويـــــــــــة املــــــــــذكورة مـــــــــــا يف  - ٤
 . ذمة الرشكة من احلقوق كأثامن لبضائع مل يتم دفعها

زكــــاة الـــــرشكات واملؤســــسات واملتـــــاجر واملــــصانع ربـــــع العـــــرش  - ٥
)٢.٥%.( 

 

بمثابــــــة الـــــــشخص إذا كانــــــت الــــــرشكة ســـــــتخرج زكاهتــــــا فإهنــــــا تعتـــــــرب 
الطبيعـــي وختـــرج زكاهتــــا بمقاديرهـــا الـــرشعية بحــــسب طبيعـــة أمواهلــــا 

 . ونوعيتها



 

 ٣٩ 
 

– 

أمـــــــــــــا إذا مل ختـــــــــــــرج الــــــــــــــرشكة الزكـــــــــــــاة فعـــــــــــــىل مالــــــــــــــك األســـــــــــــهم أن يزكــــــــــــــي 

 -:ًأسهمه تبعا إلحدى احلالتني

ًأن يكون قـد اختـذ أسـهمه للمتـاجرة هبـا بيعـا ورشاء : احلالة األوىل ً

مـــــــن القيمـــــــة ) %٢.٥(اج ربـــــــع العـــــــرش فالزكــــــاة الواجبـــــــة فيهـــــــا هـــــــي إخــــــر

 . السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة

أن يكــــــون قـــــد اختـــــذ األســــــهم لالســـــتفادة مـــــن ربحهــــــا : احلالـــــة الثانيـــــة

 -:السنوي فزكاهتا كام ييل

 -عــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــرشكة أو غريهـــــــــــــــــــا–إن أمكنــــــــــــــــــه أن يعــــــــــــــــــرف  - ١

ه مقــدار مــا خيــص الــسهم مـــن املوجــودات الزكويــة للــرشكة فإنـــ

 ).%٢.٥(خيرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العرش 

وإن مل يعــــــــــرف فعليـــــــــــه أن يـــــــــــضم ربحــــــــــه إىل ســـــــــــائر أموالـــــــــــه مـــــــــــن  - ٢

 ).%٢.٥(حيث احلول والنصاب وخيرج منها ربع العرش 



  

 ٤٠ 
 

– 

 

يقــــــــــصد باملـــــــــــستغالت املــــــــــصانع اإلنتاجيـــــــــــة والعقــــــــــارات والـــــــــــسيارات 
لــــــــــيس والبيـــــــــوت واآلالت ونحوهــــــــــا مــــــــــن كــــــــــل مـــــــــا هــــــــــو معــــــــــد لإلجيــــــــــار و

َّمعــــــــــدا للتجــــــــــارة يف أعيانـــــــــــه، وال زكــــــــــاة يف أعياهنــــــــــا وإنـــــــــــام تزكــــــــــى غلتهـــــــــــا  َ ُ ً
وقــــــــــــــــد ) وعنـــــــــــــــد اإلمــــــــــــــــام اهلــــــــــــــــادي عليــــــــــــــــه الـــــــــــــــسالم أن الزكــــــــــــــــاة يف أعياهنــــــــــــــــا(

 . اختلف يف كيفية زكاة غلة املستغالت
إىل مــــا لـــــدى ) يف النــــصاب واحلـــــول(فعنــــد األكثريـــــة أن الغلــــة تـــــضم 

رة وتزكــــى بنـــــسبة ربـــــع مــــالكي املـــــستغالت مــــن نقـــــود وعــــروض التجـــــا
 ).%٢.٥(العرش 

) %١٠(ورأى الــــــــــبعض أن الزكـــــــــــاة جتــــــــــب يف غلتهـــــــــــا بنــــــــــسبة العـــــــــــرش 
 .ًقياسا عىل زكاة الزروع والثامر

 

 -:جتب الزكاة برشوط أربعة

ًأن يكــــــــــــــــون صــــــــــــــــاحب املــــــــــــــــال مـــــــــــــــــسلام عــــــــــــــــاقال أم غــــــــــــــــري عاقـــــــــــــــــل : األول ً
 . امفيجب عىل ويل الصبي واملجنون إخراج الزكاة من ماهل



 

 ٤١ 
 

– 

أن يكون ذلك املسلم قـد كمـل النـصاب يف ملكـه : الثاين والثالث

طـــريف احلـــول، فــــال جتـــب الزكـــاة حتــــى يـــتم عـــىل ذلــــك النـــصاب يف غــــري 

ًحــــــــــــــــوال كـــــــــــــــــامال–مــــــــــــــــا أخرجــــــــــــــــت األرض   والعــــــــــــــــربة بتاممــــــــــــــــه يف طـــــــــــــــــريف -ً

 .احلول، وال يرض نقصانه يف وسط احلول إال أن ينقطع

ــــع  منــــــه يف مجيـــــع احلــــــول أو ًأن يكــــــون ذلـــــك النــــــصاب متمكنـــــا: الرابـ
ًمرجوا غري مأيوس كدين سواء كان مهرا أو دية أو غريمها ً . 

كـــــــــام أن حــــــــــول البـــــــــدل حــــــــــول مبدلـــــــــه كــــــــــأن يـــــــــشرتي ســــــــــلعة للتجــــــــــارة 
بفـــضة أو ذهـــب فإنـــه يعتــــرب حـــول الـــسلعة بحــــول الـــثمن املـــدفوع فيهــــا 

 . ال بحول رشائها

 ًوهكــــــذا لــــــو اشـــــــرتى ذهبــــــا بفــــــضة أو العكـــــــس ولــــــو مل يكــــــن للتجـــــــارة
ـفـــإن حـــــول البــــدل حـــــول املبـــــدل إن اتفقــــا يف الـــــصفة وذلــــك بـــــأن يكـــــون 
كــــــل واحـــــــد ـمــــــنهام جيـــــــب فيـــــــه الزكـــــــاة، والنـــــــصاب واحـــــــد ويتفـــــــق القـــــــدر 
ًاملخـرج مــنهام نحــو أن يبــدل نقــدا بنقــد ولــو اختلــف، أو نقــدا بعــرض  ً

 . ًللتجارة أو عرضا للتجارة بنقد أو سائمة بسائمة من جنسها

حلاصــــــلة يف املـــــــال حوهلـــــــا حـــــــول جنـــــــسها كــــــام يعتـــــــرب احلـــــــول للزيـــــــادة ا
ًنحـو أن يـستفيد غـنام إىل غنمـه، أو بقـرا  أو إبـال أو ذهبـا أو فــضة إىل  ًً ً



  

 ٤٢ 
 

– 

فـــضة، فكـــل مــــا حـــصل لـــه مــــن جـــنس قــــد كـــان معـــه منــــه نـــصاب كــــان 
حـــــــول الزيـــــــادة حــــــــول ذلـــــــك النـــــــصاب، وإن مل يمــــــــض عليـــــــه يعنـــــــي عــــــــىل 

اج زكـــــــــاة إال يــــــــوم أو ســـــــــاعة، وال يلــــــــزم إخـــــــــر–املــــــــال الـــــــــذي هــــــــو الزيـــــــــادة 
 . املستفاد إال بعد قبضه كسائر الديون

كـــــــام يعتــــــــرب للزيـــــــادة التــــــــي ليـــــــست مــــــــن جـــــــنس النــــــــصاب احلاصــــــــل يف 

ًأول احلــول حــول مــا تـــضم إليــه نحــو أن يمتلـــك عرضــا للتجــارة فإنـــه 

يبنـــــي حولـــــه عـــــىل حـــــول النـــــصاب مـــــن الـــــذهب والفـــــضة، وإن مل يكــــــن 

إنـه يبنـي حولـه ًللتجارة، وكذلك لو متلك ذهبـا أو فـضة ال للتجـارة ف

 . عىل حول مال التجارة، وإن اختلف اجلنس يف الوجهني

مـا كــان زكاتـه ربـع العــرش ضـم بعـضه إىل بعــض : وضـابط املــسألة

 . وبنى حول بعضه عىل بعض، وأخرج بعضه عن بعض



 

 ٤٣ 
 

– 

 

 

–وتـشمل اجلـاموس، والغـنم (هـي اإلبـل والبقـر أهليـة أو وحـشية 

 ).- أو ضانماعز

 

ال جتـــــب الزكـــــاة فـــــيام دون اخلمـــــس مـــــن اإلبـــــل، وجتـــــب الزكـــــاة عـــــىل 

 -:اخلمس من اإلبل فام فوق كام هو موضح يف هذا اجلدول اآليت

 

  إىل من

٩ ٥ 
أو ثنــــي مـــــن ) ابــــن حــــول(شــــاة، جــــذع مــــن الــــضان 

 )ابن حولني(املعز 

  من الضان أو ثني من املعزشاتان، جذع ١٤ ١٠



  

 ٤٤ 
 

– 

 ثالث شياة، جذع من الضان أو ثني من املعز ١٩ ١٥

 أربع شياة، جذع من الضان أو ثني من املعز ٢٤ ٢٠

٣٥ ٢٥ 
بنـــــــت خمـــــــاض، وهـــــــي أنثـــــــى اإلبـــــــل التـــــــي أمتـــــــت ســــــــنة 

 من عمرها

٤٥ ٣٦ 
بنـــــت لبــــــون، وهـــــي أنثــــــى اإلبـــــل التــــــي أمتـــــت ســــــنتني 

 من عمرها

٦٠ ٤٦ 
بــل التــي أمتــت ثــالث ســنوات حقـة، وهــي أنثــى اإل

 من عمرها 

٧٥ ٦١ 
جذعة، وهي أنثى اإلبل التي أمتت أربع سنوات 

 من عمرها

 بنتا لبون، كل واحدة ذات عامني ٩٠ ٧٦

 حقتان، كل واحدة ثالثة أعوام ١٢٠ ٩١

 وفـــــــيام زاد عـــــــىل املائــــــــة وعـــــــرشين ففـــــــي كــــــــل مخـــــــسني حقـــــــة، ويف كــــــــل 

بزيــــــادة عـــــــرشة فعـــــــرشة أربعــــــني بنـــــــت لبـــــــون، وهكــــــذا يكـــــــون التفـــــــاوت 

 .وال زكاة عام بني الفريضتني



 

 ٤٥ 
 

– 

 

ال جتـــــــــــــــب  الزكـــــــــــــــاة فــــــــــــــــيام دون الثالـثــــــــــــــني مـــــــــــــــن البقــــــــــــــــر، فـــــــــــــــأول نــــــــــــــــصاهبا 

 -:ثالثون فام فوق كام هو موضح يف اجلدول اآليت

 

  إىل من

٣٩ ٣٠ 
تبيـــــع، وهـــــو مـــــا أكمـــــل مــــــن البقـــــر ســـــنة مـــــن عمــــــره 

 الثانية ودخل يف 

٥٩ ٤٠ 
مــــــسنة، وهـــــــي أنثـــــــى البقـــــــر التـــــــي أمتـــــــت ســـــــنتني مـــــــن 

 عمرها ودخلت يف الثالثة

 تبيعان، لكل واحد منهام حول ٦٩ ٦٠

 مسنة، ذات حولني، وتبيع ذو حول  ٧٩ ٧٠

 مسنتان، كل واحدة ذات حولني ٨٩ ٨٠

 ثالثة أتبعة ٩٩ ٩٠



  

 ٤٦ 
 

– 

 مسنة وتبيعان ١٠٩ ١٠٠

 مسنتان وتبيع ١١٩ ١١٠

 ثالث مسنات ١٢٩ ١٢٠

 مسنة وثالثة تبايع ١٣٩ ١٣٠

 مسنتان وتبيعان ١٤٩ ١٤٠

 ثالث مسنات وتبيع  ١٥٠

ومــا زاد مـــن البقـــر فعـــىل حـــساب ذلـــك يف كـــل أربعـــني مـــسنة، ويف 

 .كل ثالثني تبيع أو تبيعة

 

ال جتــــــــب الزكــــــــاة فـــــــــيام دون األربعــــــــني مــــــــن الغـــــــــنم وإنــــــــام أول نـــــــــصاهبا 

 -: موضح يف اجلدول اآليتأربعون فام فوق كام هو



 

 ٤٧ 
 

– 

 

  إىل من

 شاة واحدة أمتت السنة أو ثني من املعز ١٢٠ ٤٠

 شاتان ٢٠٠ ١٢١

 ثالث شياه ٣٩٩ ٢٠١

 أربع شياه ٤٩٩ ٤٠٠

 مخس شياه ٥٩٩ ٥٠٠

وهكـذا يف كـل مـا زاد عـىل األربعامئـة مـن الغـنم ففـي كـل مائـة مـن 
 .احدة وال زكاة عام بني الفريضتنيالغنم شاة و

 .وتضم الذكور واإلناث يف زكاة األنعام وحتسب الصغار مع الكبار

 -:والرشوط التي جتب الزكاة يف األنعام هي كاآليت

 .أن تبلغ النصاب - ١

 .أن حيول عليها احلول - ٢

أن تكــــون ســــائمة وهــــي التــــي تكتفــــي وترعــــى الكــــأل املبــــاح معظـــــم  - ٣



  

 ٤٨ 
 

– 

 .أيام احلول

 مـــــــن الـــــــسوائم ثـــــــم نتجـــــــت يف آخـــــــر احلـــــــول زكـــــــى ًومــــــن ملـــــــك نـــــــصابا

ًذلــــــك النتــــــاج واألمهــــــات مجيعــــــا، وكــــــان حولــــــه مــــــن حــــــول أمهاتـــــــه، وال 

ًيـستأنف لـه حتـويال مـن يـوم والدتـه، وسـواء كانـت األمهـات باقيـة أو 

 ).حول الفرع حول أصله(تالفة وهذا معنى 

أن ال تكــــــــون عاملــــــــة يف حـــــــــرث األرض أو ســــــــقي الــــــــزرع أو محـــــــــل  - ٤
ركــــــــــــــوب وهــــــــــــــذا بالنــــــــــــــسبة لإلبــــــــــــــل والبقــــــــــــــر، وإذا أبـــــــــــــــدل األثقــــــــــــــال أو ال

ًالـــــــشخص جنــــــــسا ســــــــائام بجنـــــــسه فأســــــــامه فإنــــــــه يبنـــــــي حتويــــــــل ســــــــوم  ً

ًالثـاين عـىل األول كـأن يبيــع بعقـد واحـد غــنام كانـت سـائمة عنــده 

بغـــنم أخـــرى ثــــم يـــسيم هـــذه الغــــنم التـــي هـــي ثمــــن غنمـــه أو ســــامت 
 أبــــدل بنفـــسها فإنــــه يبنــــي ســــوم األخـــرى عــــىل ســــوم األوىل، أمــــا إذا

ًاجلــــــنس بغــــــري جنــــــسه كــــــأن يبـــــــدل غــــــنام ببقــــــر أو إبــــــل أو العكـــــــس أو 

ًيبـــــــــــدل إبــــــــــــال معلوفـــــــــــة بمثلهــــــــــــا أو ســـــــــــائمة فإنــــــــــــه يـــــــــــستأنف التحويــــــــــــل 
 .للبدل وال يبني

ويؤخــذ يف الزكـــاة الوســـط مـــن األنعـــام ال أفـــضلها وال أرشهـــا وأن 

 . يكون غري معيب



 

 ٤٩ 
 

– 

 جتـــــــب وعنــــــد أئمتنـــــــا علــــــيهم الـــــــسالم أن اخليـــــــل والبغــــــال واحلمـــــــري ال

 . فيها زكاة إال لتجارة أو استغالل

َّصىلوالدليل عىل ذلـك قولـه  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآلـه َ َوسـلم ََ ََّ لـيس عـىل «: َ

وهــــــــــذا النفــــــــــي يــــــــــشمل كــــــــــل فــــــــــرس » املـــــــــسلم يف عبــــــــــده وال فرســــــــــه صــــــــــدقة

ًسواء أكانت سائمة أم غري سائمة إناثا أم ذكورا ً . 

اتوا قــــــــد عفــــــــوت لكـــــــم عــــــــن صــــــــدقة اخليـــــــل والرقيــــــــق فهــــــــ«: وحـــــــديث

ًصدقة الرقة من كل أربعني درمها درمها ً«. 

أمـا إذا اختـذت للتجــارة ففيهـا الزكـاة فــألن اإلعـداد للتجـارة دليــل 

الــنامء ســواء أكانــت ســائمة أم معلوفــة وهــي يف هــذه احلالــة تعــد ســـلعة 

مــــــن الـــــــسلع كـــــــسائر مـــــــا يبـــــــاع ويــــــشرتى مـــــــن احليـــــــوان والنبـــــــات واجلـــــــامد 

 .ابتغاء الربح



  

 ٥٠ 
 

– 

 

 

جتــب الزكــاة يف نــصاب فــأكثر ممــا أخرجــت األرض إذا ضــم حـــصاده 
احلــــول مـــــن الوقـــــت إىل الوقــــت بمعنـــــى إذا كـــــان هــــذا النـــــصاب أحـــــصد يف 
حــــــــــــول واحـــــــــــــد ولــــــــــــو كـــــــــــــان دفعــــــــــــات مـــــــــــــن موضــــــــــــع أو مواضـــــــــــــع متقاربـــــــــــــة أو 

 .متباعدة وجبت فيه الزكاة عىل الزارع ال عىل مالك األرض

حـــــــــــــــصاده احلـــــــــــــــول مل جتــــــــــــــــب فيـــــــــــــــه الزكـــــــــــــــاة فــــــــــــــــالعربة فأمـــــــــــــــا لـــــــــــــــو مل يــــــــــــــــضم أ

 .باحلصاد

ًوالنـــــــــصاب ممـــــــــا يكــــــــــال مخـــــــــسة أوســـــــــق، الوســــــــــق ســـــــــتون صـــــــــاعا كــــــــــيال  ً َ

ًرسـال مــن غـري هــز  وال رزم، ألن تقـدير الــصاع عنـدنا يعتــرب بالكيــل 

 . املذكور ال بالوزن

ومجلـــة النـــصاب ثـــالث مائـــة صــــاع، وقـــد اختـــرب الـــصاع فتحقـــق أنــــه 
املتوســـط، إذ لــيس كــل مكــان يوجــد فيـــه أربــع حفنــات بكفــي الرجــل 

َّصىلصـاع النبـي  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوسـلم ََ ََّ ، وكـل صـاع يـأيت نـصف ثمـن َ



 

 ٥١ 
 

– 

قـــــــــــــــــــدح صـــــــــــــــــــنعاين وثمــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــدح صـــــــــــــــــــعدي فجملــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــصاب بالقــــــــــــــــــــدح 
َّالـــصنعاين تــــسعة عـــرش قــــدحا إال ربـــع قــــدح وبالقـــدح الــــصعدي ســــبعة  ً

 .ًوثالثون قدحا ونصف قدح

سالم وأيب حنيفــــــــة أن الزكــــــــاة جتــــــــب يف وعنـــــــد بعــــــــض األئمــــــــة علــــــــيهم الـــــــ
َّصىلقليـل مـا أخرجـت األرض وكثـريه لقولـه  ِعليـه اهللاُ َ ْ َ ُوآلـه َ َوسـلم ََ ََّ َ :

 . »العرش) األرض(وأبلت الغرباء ) السامء(فيام أسقت اخلرضاء «

َّصىلوحجـة األولـني قولـه  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ لـيس فـيام دون «: َ

هــــــــــــــــذا خـــــــــــــــــرب خــــــــــــــــاص، واألول عـــــــــــــــــام، : قـــــــــــــــــالواف» مخــــــــــــــــسة أوســـــــــــــــــق صــــــــــــــــدقة

 . واخلاص أوىل من العام

والنـــــــــــــــــصاب مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــري املكيــــــــــــــــــل ممـــــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــــت األرض كأجنــــــــــــــــــاس 

الفواكــــــــــــــه كلهـــــــــــــــا واخلـــــــــــــــرضوات والبقـــــــــــــــول والريـــــــــــــــاحني واحلنـــــــــــــــا والقطـــــــــــــــن 

والقـــــــــــــــضب والزنجبيـــــــــــــــل والقـــــــــــــــات وغــــــــــــــــري ذلـــــــــــــــك ممـــــــــــــــا ينبـــــــــــــــت باإلنبــــــــــــــــات 

ب مــــــــن هــــــــذه األشــــــــياء ونحوهــــــــا هـــــــو مــــــــا يبلــــــــغ قيمتــــــــه مــــــــن كــــــــل فالنـــــــصا

جـــــــــنس وحـــــــــده نـــــــــصاب نقـــــــــد يف حــــــــــول واحـــــــــد وهـــــــــو مائتـــــــــا درهـــــــــم مــــــــــن 

 . ًالفضة أو عرشون مثقاال من الذهب



  

 ٥٢ 
 

– 

 

 . يؤخذ يف زكاة الزروع والثامر عرش اخلارج أو نصف عرشه

يــــرشب بـــــام ء املطـــــر أو  فـــــيام ســـــقي بغــــري كلفـــــة كالـــــذي %١٠فالعــــرش 

ًبـامء األهنــار سـيحا أو بالــسواقي دون أن حيتـاج إىل رفعــه غرفـا أو بآلــة  ً

أو يـــرشب بعروقــــه وهـــو مــــا يـــزرع يف األرض التــــي ماؤهـــا قريــــب مــــن 

 .وجهها تصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي

 ســواء ســقته النواضــح %٥وجيــب فــيام يــسقى بكلفــة نــصف العــرش 

 الـــــسواين أو الــــــدواليب أو الطاقـــــات الشمــــــسية أو أو ســـــقي بالــــــدوايل أو

ّغــــــري ذلــــــك، وكــــــذا لــــــو مــــــد مــــــن النهــــــر ســــــاقية إىل أرض فــــــإذا بلغهــــــا املـــــــاء  َ
احتـــاج إىل رفعـــه بـــالغرف أو بآلـــة، والـــضابط لـــذلك أن حيتـــاج يف رفـــع 

 . املاء إىل وجه األرض إىل آلة أو عمل

ًثــــرا واحلكمـــة يف تقليــــل القــــدر الواجـــب فــــيام فيــــه عمـــل أن للكلفــــة أ

يف تقليــــل الـــــنامء وإن ســـــقيت األرض نـــــصف الوقـــــت بكلفـــــة ونـــــصفها 

 .ًبغري كلفة فالزكاة ثالثة أرباع العرش اتفاقا



 

 ٥٣ 
 

– 

ًويعفى لزوما وسقوطا عن اليسري إذا بلغ نصف العرش، فلو سقيت  ً
األرض من ماء السامء حتى مل يغرم عليها إال نصف عـرش مـا كـان يغـرم 

 . عفى عن تلك املؤنة اليسريةلو سقيت مسنى فيجب فيها العرش وي

ًوكــــــــذا لـــــــــو ـســــــــقيت األرض مـــــــــن املـــــــــسنى ثـــــــــم ســـــــــقيت ســـــــــيحا حتـــــــــى مل 
يــــنقص ممـــــا كــــان يغـــــرم عليهـــــا لــــو تـــــم ســـــقيها باملــــسنى إال نـــــصف العـــــرش 
ًفيجـــــب فيهــــــا نــــــصف العــــــرش ويعفــــــى أيــــــضا عــــــن تلــــــك املؤونــــــة اليــــــسرية 

 . التي نقصت بسبب السيح

مـسنى فنـصف العــرش وفـيام اشـرتاه مـن املــاء العـربة بأصـله إن كــان 
ًوإن كـــــــان غـــــــيال فالعــــــــرش، وجيـــــــب إخــــــــراج زكـــــــاة الـــــــثامر مــــــــن املـــــــال قبــــــــل 
إخـراج املــؤن التـي أنفقهــا يف القيـام بــالزرع نحـو حفــر بئـر أو ثمــن دلــو 

 .أو ثمن مشتقات نفطية أو أجرة دائس وحاصد ونحو ذلك

 

 حــــــول قـــــد جتـــــب زكاتـــــان مــــــن مـــــال واحـــــد وعــــــىل مالـــــك واحـــــد ويف
 -:مثال ذلك

ًأن يملـــــــــــك الـــــــــــشخص حبـــــــــــا للتجـــــــــــارة فيبــــــــــــذر بـــــــــــه أرضـــــــــــا وهـــــــــــو غــــــــــــري  ً



  

 ٥٤ 
 

– 

مــــــــــــرضب عــــــــــــن التجــــــــــــارة فــــــــــــإذا حــــــــــــصده وبلــــــــــــغ النــــــــــــصاب وجــــــــــــب عليــــــــــــه 
العـرش ألجـل احلـصاد، ومتـى تـم عليــه احلـول منـذ ملكـه بنيـة التجــارة 
ّزكـاه ربـع العـرش ألجـل احلـول، هـذا إذا تـم احلـول قبـل احلـصاد فيقــوم 

ًزرعا، أو بعده فحبا ً . 

فــإن اتفـــق يف احلنطـــة وقـــت احلـــصاد ومتـــام احلـــول مل يلزمـــه إال زكـــاة 

 .أحدمها لكن يتعني األنفع

 

العــــــــــسل احلاصــــــــــل مــــــــــن امللــــــــــك جتــــــــــب فيــــــــــه الزكــــــــــاة إذا بلــــــــــغ نــــــــــصابه يف 

الـــسنة مـــا قيمتـــه بــــشمعه مائتـــا درهـــم فالواجـــب فيــــه العـــرش، ولـــو كــــان 

 .النحل يأكل من شجر املسنى

ًقلـــــت يـــــا رســـــول اهللا إن يل نحــــــال، : ُســـــيارة املتعـــــي قــــــالحلـــــديث أيب 
 . امحها يل، فحامها له: يا رسول اهللا: ِّأد العرش، قلت: قال

أمـــــا احلاصـــــل مــــــن املبـــــاح ففيـــــه اخلمــــــس، وكـــــذا لـــــو كــــــان النحـــــل غــــــري 
ًمملـــوك ووضـــع العــــسل يف مكـــان مملــــوك قبـــل أن يعـــد لــــه حـــائزا فمبــــاح 

 .صاحبهفيه اخلمس، وما كان بعد اإلحازة فملك 



 

 ٥٥ 
 

– 

 

إذا وجـــب عـــىل رب املـــال شـــاة يف غنمــــه أو ناقـــة يف إبلـــه أو نحـــو ذلــــك 
فهـــــل يتحــــــتم عليــــــه أن خيـــــرج هــــــذه األشــــــياء عينهـــــا أم خيــــــري بينهــــــا وبــــــني أداء 

 . ًقيمتها بالنقود مثال فإذا أخرج القيمة فهل جيزيه وتصح زكاته أم ال

م مـــــــــــــن جييـــــــــــــزه، اختلــــــــــــف يف ذلـــــــــــــك فمـــــــــــــنهم مـــــــــــــن يمنــــــــــــع ذلـــــــــــــك، ومـــــــــــــنه
ومــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن جييــــــــــــــز يف بعـــــــــــــــض الــــــــــــــصور دون بعـــــــــــــــض، فأئمتنــــــــــــــا علـــــــــــــــيهم 
الـــــــــسالم قـــــــــد قـــــــــرروا يف زكـــــــــاة اجلـــــــــواهر وأمـــــــــوال التجـــــــــارة واملــــــــــستغالت 
وجـــــوب زكــــــاة هــــــذه الثالثــــــة مـــــن العــــــني أو العــــــدول يف أمــــــوال التجــــــارة 
إذا شـــــــــــــاء املخـــــــــــــرج إىل القيمـــــــــــــة حـــــــــــــال الـــــــــــــرصف أي يـــــــــــــوم إخـــــــــــــراج الزكــــــــــــــاة 

 . نفقوباألنفع للفقراء أي األ

ويف زكــــــــــــــاة مــــــــــــــا أنبتـــــــــــــــت األرض مــــــــــــــن العــــــــــــــني ثـــــــــــــــم إذا تعــــــــــــــذر يف امليـــــــــــــــل 
اإلخراج من العني أخـرج مـن اجلـنس، ثـم إذا تعـذرت عليـه العـني يف 
ملكــــــــــــــه واجلــــــــــــــنس يف امليــــــــــــــل جــــــــــــــاز إخــــــــــــــراج القيمــــــــــــــة حــــــــــــــال الــــــــــــــرصف يــــــــــــــوم 

 .اإلخراج، وال عربة بالقيمة يوم وجوب الزكاة

واألفــــــــــــضل مـــــــــــــع ويف زكــــــــــــاة األنعـــــــــــــام جيــــــــــــوز للاملـــــــــــــك إخــــــــــــراج اجلـــــــــــــنس 
 . إمكان العني



  

 ٥٦ 
 

– 

َّصــىلأمـا مــن منــع فاســتدل بــام روي أن النبــي  ِعليــه اهللاُ َ ْ َ ُوآلــه َ ََ 

َوســــلم ََّ خــــذ احلــــب مــــن احلـــــب، «:  قــــال ملعــــاذ حــــني بعثــــه إىل الــــيمنَ

وهــــو نـــــص » والــــشاة مــــن الغـــــنم، والبعــــري مــــن اإلبـــــل، والبقــــر مــــن البقـــــر

نـــه يف هــــذه جيـــب الوقـــوف عنــــده، فـــال جيــــوز جتـــاوزه إىل أخـــذ القيمــــة أل

وهــــو خــــالف مـــــا . الــــخ.. ًاحلــــال ســــيأخذ مــــن احلــــب شــــيئا غــــري احلــــب 

 . أمر به احلديث

ًأما من أجاز إخراج القيمـة بـدال عـن العـني مـستدال بقولـه تعـاىل ً :

ًخذ من أمواهلم صدقة﴿ َ َْ َ َ ْْ ِِْ َِ َّصىل أما بيان النبي ]١٠٣:التوبة[﴾ُ ِعليه اهللاُ َ ْ َ َ 

ــه ُوآل ــلم ََ َوس ََّ فهـو للتيـسري عــىل »  كــل أربعـني شـاة شــاةيف«:  يف قولـهَ

أربــــــــــاب املــــــــــوايش، ال لتقييــــــــــد الواجـــــــــــب بــــــــــه، ألن أربــــــــــاب املــــــــــوايش تعـــــــــــز 

 . فيهم النقود، واألداء مما عندهم أيرس عليهم

: وبــــــــــام رواه البيهقـــــــــــي عـــــــــــن طـــــــــــاووس قــــــــــال قـــــــــــال معـــــــــــاذ ألهـــــــــــل الـــــــــــيمن

ائتــــوين بخمــــيس أو لبـــــيس آخــــذه مـــــنكم مكــــان الـــــصدقة، فإنــــه أهـــــون (

 ). للمهاجرين باملدينةعليكم وخري

) ائتــوين بعـــرض ثيــاب آخــذه مـــنكم مكــان الــذرة والـــشعري(ويف روايــة 



 

 ٥٧ 
 

– 

وذلــــــــــــك أن أهــــــــــــل الــــــــــــيمن كــــــــــــانوا مــــــــــــشهورين بــــــــــــصناعة الثيــــــــــــاب ونـــــــــــــسجها، 
 . فدفعها أيرس عليهم عىل حني كان أهل املدينة يف حاجة إليها

والــراجح يف هـــذه املـــسألة اعتبـــار املــصلحة للفقـــري إمـــا القيمـــة وإمـــا 

 .نيالع

 

 ممــــا دعـــــا - بــــصفة عامـــــة –املبــــادرة إىل الطاعـــــات واملــــسارعة إىل أدائهـــــا 
ُوالـسابقون الـسابقون ﴿: إليه اإلسالم ورغب فيه، قال تعـاىل َ ُِ َِّ َّ ـك * َ َأو ِ َ ْ ُ

ُاملقربون  َّ َ ُ ِيف جنَّـات النَّعـيم* ْ ِ َ ْفاسـتبقوا ﴿:  وقـال تعـاىل]١٢  - ١٠:الواقعـة[﴾ِ ُ َِ َ ْ
ـ ـ َاخلــ ــل َيشء ْ ــىل كــ ــا إن اهللا عــ ــم اهللا َمجيعــ ــأت بكــ ــ ــوا ي ــ ــا تكون ــ ــن م ــ ٍريات أ

ْ ِّ َّ ُْ ُ َُ َ َ ِ ً َ َ ِْ ُ ُ َِ ْ َِ ُِ َ َ ْ
ِقـدير ــة ﴿:  وقـال تعـاىل]١٤٨:البقــرة[﴾َ ٍوسـارعوا إىل مغفــرة مـن ربكـم وجنَّ ٍ َِ َ َْ َّ ِّ َ َ َُ ِّ ْ َ ِ ْ ُ ِ

ِعرضها الساموات واألرض أعدت للمتقـني ِ َِّ َُّ ْ َّ ْْ ْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ إذا كـان  و]١٣٣:آل عمـران [﴾ََ
ٍهـــــــــذا حممـــــــــودا يف كـــــــــل عمـــــــــل صـــــــــالح، ففـــــــــي الزكـــــــــاة ونحوهـــــــــا مـــــــــن احلقــــــــــوق  ً

ًاملاليــــــة أكثــــــر محــــــدا؛ خــــــشية أن يغلـــــــب الــــــشح، أو يمنــــــع اهلــــــوى، أو تعـــــــرض 

ـــه ﴿: العــوارض املختلفــة، فتــضيع حقـــوق الفقــراء، يقــول تعــاىل ُوآتـــوا حق َ ََّ ْ ُ

ِيوم حصاده ِ َ َ ْ غـي أن يبـادر إن اخلـري ينب:  يقـول بعـض العلـامء]١٤١:األنعام[﴾ََ



  

 ٥٨ 
 

– 

بــــــه، فــــــإن اآلفـــــــات تعــــــرض، واملوانــــــع متنـــــــع، واملــــــوت ال يــــــؤمن، والتـــــــسويف 
غــــــــــري حممــــــــــود، واملبـــــــــــادرة أخلــــــــــص للذمـــــــــــة، وأنفــــــــــى للحاجـــــــــــة، وأبعــــــــــد عـــــــــــن 

 .املطل املذموم، وأرىض للرب تعاىل، وأحمى للذنب

ــىلويف احلـديث أن النبــي  َّص ــه اهللاُ َ ِعلي ْ َ ــه َ ُوآل ــلم ََ َوس ََّ مــا «:  قــالَ

وإذا كانــــــــــــــت املبــــــــــــــادرة إىل » ً مـــــــــــــاال قــــــــــــــط إال أهلكتـــــــــــــهخالطـــــــــــــت الــــــــــــــصدقة

ًأخراجهـــــــا أمـــــــرا حممــــــــودا فهـــــــل جيـــــــوز تعجيلهــــــــا وتقـــــــديمها عـــــــن املوعــــــــد  ً

 . املحدد هلا كإخراجها قبل احلول واحلصاد

 

عند أئمتنا علـيهم الـسالم أن لغـري الـويص والـويل التعجيـل للزكـاة 
احلــول بنيـــة  كونــه زكـــاة مالــه إذا كمـــل إىل الفقــري أو اإلمـــام قبــل حـــول 

احلـــول وهــــي واجبـــة عليــــه إال أن يكـــون التعجيــــل عـــىل إحــــدى ثــــالث 
 .صور فإنه ال يصح

أن يعجــل عـــام مل يملــك نحـــو أن يعجـــل زكــة نـــصاب وهـــو : األوىل
ًال يملــــك النــــصاب كــــامال يف أول احلــــول فــــإن هــــذا التعجيــــل ال يـــــصح 

 أول احلــول ثــم نقـــص ًوال جيــزي، فأمــا لــو كــان يملـــك النــصاب كــامال



 

 ٥٩ 
 

– 

يف وســط احلـــول، وعجــل عنـــه حـــال نقــصه، ثـــم أتـــى آخــر احلـــول وهـــو 
 .يملك النصاب فإنه يصح لتقدم وجود السبب

أن يعجـــــــــــل عـــــــــــن مــــــــــا جيـــــــــــب فيـــــــــــه العــــــــــرش أو نـــــــــــصفه ويكـــــــــــون : الثانيــــــــــة
 .التعجيل قبل إدراكه للحصاد فإن ذلك ال يصح

 . يصحأن يعجل الزكاة عن سائمة ومحلها فإن ذلك ال: الثالثة

أمـــا الـــويص والـــويل فلـــيس هلـــام أن يعجـــال الزكـــاة عـــن مـــال الـــصغري 
ومــــن يف حكمــــه قبــــل وجوهبــــا إال أن يكــــون يف التعجيــــل مــــصلحة أو 

 . يطلبها اإلمام

والــدليل عـــىل جـــواز التعجيـــل مـــا روي يف تعجيـــل صـــدقة العبـــاس 
ــىلوقولـه  َّص ــه اهللاُ َ ِعلي ْ َ ــه َ ُوآل ــلم ََ َوس ََّ فنا إنـا كنــا احتجنـا فاستــسل«: َ

 .»العباس صدقة عامني

هــــذا وتـــــرك التعجيـــــل وإخــــراج الزكـــــاة يف حينهـــــا أوىل وأفـــــضل؛ إال 

إذا عرضــــــــت حاجــــــــة تقتــــــــيض ذلــــــــك كحاجــــــــة بيــــــــت املــــــــال إىل زيـــــــــادة يف 

املــــــــــوارد جلهــــــــــاد مفــــــــــروض، أو لكفايــــــــــة الفقــــــــــراء فلإلمــــــــــام أن يستـــــــــــسلف 

َّصىلأربـاب األمـوال أو بعـضهم كـام فعـل النبـي  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ َ 

 . مع عمه العباس



  

 ٦٠ 
 

– 

وإذا جــــــاز تعجيـــــــل الزكــــــاة حلاجـــــــة أو مـــــــصلحة فــــــإن تأخريهـــــــا عـــــــن 
وقــــــــــــت إخراجهـــــــــــــا الواجـــــــــــــب ال جيـــــــــــــوز إال حلاجـــــــــــــة داعيـــــــــــــة أو مـــــــــــــصلحة 
معتــــــــربة تقتــــــــيض ذلــــــــك، كــــــــأن يؤخرهــــــــا ليــــــــدفعها إىل فقــــــــري غائــــــــب هــــــــو 

 . أشد حاجة من غريه من الفقراء احلارضين، ونحو ذلك

لغــــري حاجــــة فــــال جيــــوز ويــــأثم بالتــــأخري، أمــــا تأخريهــــا لغــــري عــــذر و

وتـــــــــــضيق الزكـــــــــــاة بإمكــــــــــــان األداء، : وهلـــــــــــذا قـــــــــــال أئمتنـــــــــــا علــــــــــــيهم الـــــــــــسالم

وإمكـان األداء هـو حــضور مـرصفها يف املجلـس بعــد وجوهبـا، فمتــى 

ًحصل إمكان األداء وجبت وجوبا مضيقا فال جيوز تأخريها ًّ . 

ل فإنـــــه وإذا مل خيرجهــــا الــــشخص بعــــد إمكــــان األداء حتــــى تلــــف املــــا

 . يضمن الزكاة إال أن يؤخر لغرض أفضل فال يضمن

وهــــــي قبـــــــل إمكــــــان األداء كالوديعـــــــة قبــــــل طلبهـــــــا إذا تلفــــــت فإهنـــــــا ال 

تـــــضمن، إال إن تلفـــــت بتفـــــريط الوديـــــع أو بجنايتـــــه، وإن تلفـــــت مــــــن 

 .دون تفريط وال جناية فال ضامن
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ة وفيهــا فلـــم إن اإلســالم قــد حــدد اجلهــات التــي تــرصف إليهــا الزكــا
َيـــــدعها ألهــــــواء احلــــــاكمني، ينفقــــــون منهــــــا عــــــىل مظــــــاهر الــــــرتف هلــــــم أو  َ
عـــــــــــــىل األتبــــــــــــــاع واألنــــــــــــــصار مــــــــــــــن حـــــــــــــوهلم، ومل يــــــــــــــدعها كــــــــــــــذلك لرغبــــــــــــــات 

َّصـــىلالطــامعني فيهــا وهــم ال يــستحقوهنا، ويف عهـــد رســول اهللا   اهللاُ َ
ِعليــه ْ َ ُوآلــه َ َوســلم ََ ََّ  تطلعــت أعــني مجاعــة مــن املنــافقني إىل أمــوال َ

ـــنهم ﴿: لــــصدقات وســــال لعــــاهبم ألخــــذها فنــــزل فــــيهم قولــــه تعــــاىلا ُومـ َْ ِ

َمن يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها  ْ ْ ُ َ َ َّ َِ ِ ِ ِْ َ َّ ْ ْ ُ ْ َ َ ْْ ِ ُِ ْ َُ َّْ ُ َ ِ َ

ُإذا هم يسخطون ََ ْ َْ ُ  .]٥٨:التوبة[﴾ِ

ـــر﴿: وحــــدد مـــــصارف الزكـــــاة يف قولـــــه تعـــــاىل ـ ـــصدقات للفقـ ـ ــام الـ ـ َإنــ َ ُ ْ َِ ُ َ ََّّ َ ء ِ ا

ِواملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقـاب والغـارمني ويف  َِ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ِْ ِّ ْ َُ ُ َ َْ ِْ

ِسبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا وا عليم حكيم َ َ َ ٌَ ِّ َّ َِ َ َُ ْ
ِ ًِ َِ ِ ِِ  . ]٦٠:التوبة[﴾ِِ

ـــالفقري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هـــــــــــــو املحتــــــــــــــاج الـــــــــــــذي ال يملــــــــــــــك إال دون النـــــــــــــصاب غــــــــــــــري: فــ
 . املستثنى كاملسكن والكسوة

ًهــــو أســـوأ حــــاال وأكثـــر حتمـــال مــــن الفقـــري، إن املــــسكني : واملـــسكني ً
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ًيــــشمل كثــــريا مـــــن أصــــحاب البيــــوت وأربـــــاب األرس املتعففــــني الـــــذين 

ضـاقت مــوارد رزقهــم عــن ســد حاجـاهتم بحيــث حيملهــم ذلــك عــىل 

 . السؤال لوال احلياء

 ومعاونـــــة للطائفــــــة ًقـــــد يقـــــال أليــــــست الزكـــــاة تـــــشجيعا عــــــىل البطالـــــة

َّصىلإن الرسـول : املرتزقـة لكـن يقـال ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآلـه َ َوسـلم ََ ََّ  الحـظ َ

ال حيـــــــــــل الــــــــــــصدقة لغنــــــــــــي وال لــــــــــــذي مــــــــــــرة «: هـــــــــــذه املــــــــــــشكلة عنــــــــــــدما قــــــــــــال

 . أي ذي قوة بدنية يقدر عىل العمل» سوي

ِّإن الواجـــــب عــــــىل كـــــل أن يعمــــــل الواجــــــب عـــــىل احلكومــــــة القائمــــــة 
 .بهأن هتيئ له ما يناس

 :والفقراء واملساكني صنفان

صـــــــــــنف يـــــــــــستطيع أن يعمـــــــــــل ويكــــــــــــسب ويكفـــــــــــي نفـــــــــــسه بنفـــــــــــسه كالــــــــــــصانع 
والــــزارع ونحومهــــا، ولكــــن تنقــــصه أدوات الــــصنع أو آالت احلــــرث، فـــــالالزم 
ُملثــــــل هــــــذا أن يعـطـــــى مــــــن الزكــــــاة مـــــــا يمكــــــن مــــــن االكتــــــساب وعــــــدم االحتيـــــــاج 

 . ليكه إياهإىل الزكاة مرة أخرى برشاء ما يلزم ملزاولة حرفته ومت

ًوالــصنف اآلخـــر العـــاجز عـــن الكــسب كـــاملريض مرضـــا ال يرجـــى 
شـــــفاؤه، واألعمـــــى، واألرملـــــة، والطفـــــل اليتـــــيم، ونحـــــوهم، فهـــــؤالء ال 



 

 ٦٣ 
 

– 

ًبـــــأس أن يعطـــــى الواحــــــد مـــــنهم راتبـــــا دوريــــــا يتقاضـــــاه ألن اهلـــــدف مــــــن  ً ُ
الزكـاة لــيس إطعــام الفقـري واملــسكني وجبــة أو كـسوته مــرة بــل اهلــدف 

 .ئق به للمعيشةحتقيق مستوى ال

واملـــــــــــــــــــــــستوى الالئـــــــــــــــــــــــق باإلنـــــــــــــــــــــــسان طعـــــــــــــــــــــــام ورشاب وكـــــــــــــــــــــــسوة الــــــــــــــــــــــــشتاء 

َإن لـك أال جتـوع فيهـا ﴿: والصيف ومسكن يليق بحاله لقوله تعاىل َِ ُ َ َّ َ َ َ َّ ِ

َوال تعرى ْ ََ ك ال تظمأ فيها وال تضحى *َ َ وأ َ َ َْ َ َ ََّ َِ ُ ََ ْ  فيقابل ] ١١٩، ١١٨: طه[﴾َ

ابــــــــــــــل البقـــــــــــــاء يف العــــــــــــــراء اجلـــــــــــــوع بالطعـــــــــــــام ويقابــــــــــــــل العـــــــــــــري بالكـــــــــــــسوة ويق

ومما البد منه تعليم أوالد الفقراء واملساكني وتيسري سبيل . بالسكن

 .العالج عند املرض

واخلالصـــــــــــــــة إعطـــــــــــــــاء الفقـــــــــــــــري واملـــــــــــــــسكني مـــــــــــــــا خيرجهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن احلاجـــــــــــــــة 
والعـوز إىل الغنــى واليــرس، ومــن كـان بحاجــة إىل الــزواج وهــو عــاجز 

 .عن تكاليفه املعتادة ملثله أعطي من الزكاة

 . هم الذين يقومون بجمعها: العاملون عليهاو

هم أهل الدنيا والطمع الذين ال يفهمون إال لغة : واملؤلفة قلوهبم
املــــــــادة وجيعلوهنــــــــا فـــــــــوق كــــــــل االعتبـــــــــارات فيعطــــــــون منهـــــــــا إمــــــــا لتـــــــــأليف 
قلـــوهبم عــــىل اإلســــالم، أو لكـــف رشهــــم عــــن املـــسلمني، وقــــد يــــستغنى 
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 . ل إعزاز اهللا لدينهعن هذا الصنف بحيث ال يبقى له حاجة يف حا

 . هم املكاتبون يعانون منها: ويف الرقاب

ـــارمون ـ ـ ـ هـــــــم الـــــــذين لــــــــزمتهم الـــــــديون املرهقـــــــة وتعـــــــذر علــــــــيهم : والغـ

أداؤهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــىل أن تكـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــديون يف غـــــــــــــــــري معـــــــــــــــــصية وســـــــــــــــــفاهة 

وإرساف، إهنـــــــــا لروعــــــــــة اإلســــــــــالم أن يمــــــــــد باملـــــــــال كــــــــــل غــــــــــارم إلصــــــــــالح 

 . ذات البني وإقرار السالم والوئام

ُّوهــــو كـــل طريــــق موصــــل إىل إعـــزاز الــــدين، وأهــــم :  ســــبيل اهللاويف َ

مــــــا ينفـــــــق يف ســـــــبيل اهللا إعـــــــداد القــــــوة للـــــــدفاع عـــــــن اإلســـــــالم واملـــــــسلمني 

وإيقــــاف املــــؤامرات التـــــي حييكهــــا أعــــداء اإلســـــالم للنيــــل منــــه، وحماولـــــة 

تـــــــــــــــــــــــــــشوهيه، ويـــــــــــــــــــــــــــدخل يف ذلـــــــــــــــــــــــــــك بدرجـــــــــــــــــــــــــــة أوىل القتـــــــــــــــــــــــــــال يف ســــــــــــــــــــــــــــبيل اهللا 

 ســـــــــالح أو غـــــــــذاء أو دواء للجرحـــــــــى، واالحتياجــــــــات املرتبطـــــــــة بـــــــــه مــــــــن

وكـــــــــذا اإلنفـــــــــاق عـــــــــىل املـــــــــدارس التــــــــــي تقـــــــــوم بتـــــــــدريس العلـــــــــوم الــــــــــرشعية 

 .وتساهم مسامهة فعالة يف نرش الوعي الصحيح

هو املسافر املنقطع عن بلده يعطى منها ما يوصله : وابن السبيل

 .إىل بلده
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لــــــــــث مــــــــــن مــــــــــصارف الزكــــــــــاة بعــــــــــد الفقــــــــــراء واملــــــــــساكني هــــــــــم املـــــــــرصف الثا
العـــــــــاملون عليهــــــــــا ويقـــــــــصد هبــــــــــم كــــــــــل الـــــــــذين يعملــــــــــون يف اجلهــــــــــاز اإلداري 
لـــــــشئون الزكـــــــاة مـــــــن جبـــــــاة حيـــــــصلوهنا، ومـــــــن خزنـــــــة وحـــــــراس حيفظوهنــــــــا، 
ومـــــــن كتبـــــــة وحماســـــــبني يــــــــضبطون واردهـــــــا ومـــــــرصوفها، ومـــــــن مــــــــوزعني 

مع واحلاســـــــــــــب يفرقوهنــــــــــــا عــــــــــــىل أهلهـــــــــــــا، وكــــــــــــان يطلـــــــــــــق عــــــــــــىل هـــــــــــــؤالء اجلــــــــــــا
والكاتــــــــــب والقاســــــــــم واحلــــــــــارش، كــــــــــل هــــــــــؤالء جعــــــــــل اهللا أجــــــــــورهم يف مــــــــــال 
الزكـــــاة لـــــئال يؤخــــــذ مـــــن أربــــــاب األمـــــوال ســـــواها وللتنبيــــــه عـــــىل أن تكــــــون 
للزكـاة حـصيلة قائمـة بـذاهتا ينفـق منهـا عـىل القـائمني بأمرهـا والزكــاة يف 
اإلســـالم ليــــست وظيفــــة موكولـــة إىل الفــــرد وحــــده، وإنـــام هــــي وظيفــــة مــــن 
وظـــــــائف الدولــــــــة العادـلـــــــة تــــــــرشف عليهــــــــا، وتـــــــدبر أمرهــــــــا، وتعــــــــني هلــــــــا مــــــــن 

 . ِيعمل عليها من جاب وخازن وكاتب وحاسب

ًويــــــشرتط يف العامــــــل عــــــىل الزكــــــاة أن يكــــــون مــــــسلام بالغــــــا عــــــاقال أمينـــــــا  ًً ً

ًألنـــه مـــؤمتن عـــىل أمــــوال املـــسلمني فـــال جيــــوز أن يكـــون خائنـــا وأن يكــــون 

ًان جــــــاهال بـــــذلك كــــــان خطـــــؤه أكثــــــر مــــــن ًعاملـــــا بأحكــــــام الزكـــــاة ألنــــــه إذا كـــــ

ًصــوابه ألنـــه حيتـــاج إىل معرفــة مـــا يؤخـــذ ومــا ال يؤخـــذ، وأن يكـــون كافيـــا 



  

 ٦٦ 
 

– 

ًلعملـه، أهــال للقيـام بــه قــادرا عـىل أعبائــه ألن األمانــة وحـدها ال تفــي مــامل  ً
ُّإن خري من استأجرت القوي ﴿يصحبها القوة عىل العمل والكفاية فيـه  َِ َِ ْ ََّ ْ ْ َْ َ ِ َ ْ َ

ــني ُاألمــ ِ ــــصص[﴾َ ــيظ ﴿ ، ]٢٦:الق ــزائن األرض إين حفــ ــي عــــىل خــ ــ ٌاجعلن ِْ ِ َِ َ ِّْ ِ ِ ْ َ ِ َ ََ َ

ٌعلـيم ِ  فـاحلفظ يعنـي األمانـة، والعلـم يعنـي الكفايـة واخلـربة، ]٥٥:يوسـف[﴾َ
 .ومها أساس كل عمل ناجح

وجيــب مراعــاة عــدم التوســع يف التوظيــف إال بقــدر  - 
احلاجة وحيسن أن تكون املرتبات كلها أو بعـضها مـن 

ولة الغنية وذلـك لتوجيـه مـوارد الزكـاة إىل خزينة الد
 . املصارف األخرى

جيب متابعة ومراقبة جلـان الزكـاة مـن اجلهـات التـي  - 
َّعينتها تأسيا بفعل النبي صىل َ ِعليـه اهللاُ ً ْ َ ُوآلـه َ َوسـلم يف  ََ ََّ َ

حماسبته للعاملني عىل الزكاة، وحماسبة العامل هلا وجوه 
أو ألخذه اهلديـة أو كثرية فقد تكون لغلوله من الزكاة 

 . الرشوة أو لغري ذلك

فقــــــد ســــــمعنا الكثـــــــري ممــــــن يـــــــدفعون زكــــــاهتم إىل العـــــــاملني عليهــــــا ثـــــــم 

يقومون بمتابعة الزكاة حتى تصل إىل اجلهة العلياء، فال يصل إليها 



 

 ٦٧ 
 

– 

 . إال عرش ما دفعوه

العامل عىل الزكاة أمـني عـىل مـا يف يـده مـن أمـوال،  - 
حـاالت التعـدي ًويكون مسؤال عن ضـامن تلفهـا يف 

 .والتفريط واإلمهال والتقصري

ــن  -  ًال جيــوز للعــاملني عــىل الزكــاة أن يقبلــوا شــيئا م
 .الرشاوى أو اهلدايا أو اهلبات العينية أو النقدية

ــاآلداب  -  ــاة ب ــىل الزك ــاملون ع ــتحىل الع ــي أن ي ينبغ
اإلسالمية العامة كالرفق باملزكني واملستحقني والتبصري 

يف املجتمع اإلسالمي لتحقيـق بأحكام الزكاة وأمهيتها 
التكافل االجتامعي واإلرساع بتوزيع الزكاة عند وجود 

 .املستحقني

ًونظــــــــرا للــــــــدور الــــــــوظيفي اهلـــــــــام واحلــــــــساس للعــــــــاملني عــــــــىل حتـــــــــصيل 
ومجـــــــــع الزكـــــــــاة فقـــــــــد كـــــــــان أمـــــــــري املـــــــــؤمنني عـــــــــيل عليـــــــــه الـــــــــسالم يوصــــــــــيهم 

دارة بوصـــايا هامــــة ويــــذكرهم بتعــــاليم قيمـــة، هلــــا إســــهامها الكبــــري يف إ
األمـــــــوال الزكويـــــــة إدارة ناجحـــــــة، ومــــــــن هـــــــذه الوصـــــــايا والتعـــــــاليم التــــــــي 
كان يكتبها ملن يستعمله عىل الصدقات هـذه الـسطور التـي تتكامـل 



  

 ٦٨ 
 

– 

مـــــــــــع عهـــــــــــده ملالـــــــــــك األشــــــــــــرت يف إدارة الدولـــــــــــة واحلفـــــــــــاظ عـــــــــــىل مواردهــــــــــــا 
املاليــة، هـــذه الوصـــايا التـــي ينبغــي أن تكـــون املعـــايري الختبـــار العـــاملني 

 . والدستور الرتبوي واألخالقي للقائمني عليهاعىل الزكاة

كــان يكتبهـا ملــن يــستعمله عــىل ) عليـه الــسالم ( ومـن وصــية لــه 

 :الصدقات

وإنـــــام ذكرنــــــا هنـــــا مجـــــال لـــــيعلم هبــــــا أنـــــه عليـــــه الــــــسالم : قـــــال الـــــرشيف 

كــــــــــــــان يقــــــــــــــيم عــــــــــــــامد احلــــــــــــــق، ويــــــــــــــرشع أمثلــــــــــــــة العــــــــــــــدل، يف صــــــــــــــغري األمــــــــــــــور 

 .وكبريها ودقيقها وجليلها

ْانطلــق( ِ َ ً عــىل تقــوى اللـــه وحــده ال رشيــك لــه وال تــروعن مــسلام ْ َ َّ ِْ ْ ُ ََّ ِّ َ ُ ُ ْ َ ََ َُ َ ََ ََ َ َِ ِ

ِوال جتتـازن عليـه كارهــا وال تأخـذن منــه أكثـر مـن حــق اللــه يف مالــه  ِ ِ ِ ِ َِ َِ َّ َ َّ َ ً َ َِّّ َْ ْ ُ َ ْ َْ ََ ُْ َ َ َْ َِ َ َ َ

َفــإذا قــدمت عــىل احلــي فــانزل بامئهــم مــن غــري أن ختــ ُ ْ ْ َ َ َ ََ ِ ْ َ َْ ِ ِ ِْ ِّ ِْ َِ ِ ْ َ ْ َ َ يــاهتم ثــم ِ َّالط أ ْ َُ َُ َ ْ َ ِ

َامض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بيـنهم فتـسلم علـيهم وال  َ ْ ُ ْ َ َ َ ْْ َ َ ْ َ َّ ْ ِْ َِ ِّ َ ُ َ ْ ََ ُ َ ََّ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِختـــدج بالتحيــــة هلــــم ثـــم تقــــول عبــــاد اللــــه أرســــلني إلــــيُكم ويل اللـــــه  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ ُ ُ َُّ ِ َ ْ َ َ َّ ْْ َ ْ َّ ِْ َ َ َُّ ِ ْ ُ

ْوخليفتـــه آلخـــذ مـــن ِ َ َُ َِ ُ َُ ُْكم حـــق اللــــه يف أمـــوالُكم فهـــل  يف أمـــوالُكم ِ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َّ َ َ ََ َِ ِِ ِ ْ َ َّ َّ

عـــم  َمــن حــق فتــؤدوه إىل وليـــه فــإن قــال قائـــل ال فــال تراجعــه وإن أ ََ َ ُ ْ ِّ َ ُ ُّ َ ْْ ُ َُ ْ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ َ ِ ِ ِ َِ َ ٍّ

ِلـــك مـــنعم فـــانطلق معـــه مـــن غـــري أن ختيفـــه أو توعـــده أو تعـــس ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ََ َ ُ َْ َ ََ ْ َ َ َِ ُ ِ ْ َ ََ ٌ ُْ ْفه أو ِْ َُ َ



 

 ٦٩ 
 

– 

ٌترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة فإن كان لـه ماشـية أو إبـل  ٌ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َُ َ ٍ َِ ٍ ِ َِ َ َْ َّ َْ َ ُ ِ ُ

يتهــا فــال تــدخل عليهــا  َفــال تــدخلها إال بإذنــه فــإن أكثرهــا لــه فــإذا أ ْ َ ْ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ ََ ُ ُْ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ِ ِ َّ

ٍدخــول متــسلط عليــه وال عنيــف  ِ ِ ٍَ ََ َ ْ َُ ِّ ََ َُ َبــه وال تنفــرن هبيمــة وال تفزعنهــا ُ َ ََّ ََ ِ ِْ ً َّ ُِّ َُ ََ ََ ِ ِ

ـــال صـــدعني ثـــم خـــريه فـــإذا  َ َوال تـــسوأن صـــاحبها فيهـــا واصـــدع ا َ ُ َ َِّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ِّ َ َّ ْ ُِ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ َ

ـا اختـاره ثـم اصـدع البـاقي صـدعني ثـم خـريه  َ ُاختـار فـال تعرضـن  َ َ ْ ُ َّ ْْ ِّ َ ْ َّْ ْ َ َّ َ َُ ْ ُ َ َِ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ

َفـإذا اختــار َ ْ َ ـا اختــاره فـال تــزال كـذلك حتــى يبقـى مــا َِ َ َ فـال تعرضــن  ََ َ ُ َ َ َ َْ َ َ ُ َّ َّْ َ َ ََ ِ َ َ َْ ِ ِ

ُفيه وفاء حلق اللـه يف ماله فاقبض حق اللـه منه فإن اسـتقالك فأقلـه  ُ َ َْ َ َ َ َ َّ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ٌِ ِِ ْ َّ ِّْ ِ ِ َ
َّثم اخلطهام ثم اصنع مثل الذي صنعت أوال حتى َ َّ ْ َ ْ ْ ًُ َ َ َ َِ َِّ َ ْ ُ ْ َُّ ََّ ِ ِ تأخذ حـق اللــه ْ َّ ََّ َ ُ ْ َ

ًيف مالــــه وال تأخــــذن عـــــودا وال هرمــــة وال مْكــــسورة وال مهلوســـــة  ُ ً ً َّ ََ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ْ ََ َ َ ًَ َِ َ َ ُ ْ ِ ِ ِ

ِوال ذات عـــــوار وال تـــــأمنن عليهـــــا إال مـــــن تثـــــق بدينـــــه رافقـــــا بـــــامل  َ ِ ًِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ََ َْ َ ْ َّ َ َ ََّ َ َِ َ َ َْ ٍ

ِاملـسلمني حتـى يوصـله إىل ولــيه ِّ َ ُ ِّ َ ُ َِ َِ ِ َ َّ َ ِ ْ ُ َّم فيقـسمه بيـنهم وال توكـل هبــا إال ْ َِ َ ِ ْ ْ َِّ َ َ ُ ْ ُ َُ ْ َ َْ َ ِ

ٍناصــحا شـــفيقا وأمينـــا حفيظـــا غــري معنـــف وال جمحـــف وال ملغـــب  َِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ً ً ً ًُ َُ ََ َ ْ َ َْ ُ َ ْ َ َ ِ َ

ُوال متعــب ثــم احــدر إلينــا مــا اجتمــع عنــدك نــصريه حيــث أمــر اللـــه  ْ َ ُ َ َ ْ ْ ْ ََّ ُ َ َُ َ َ َ ْ َّ َُ ٍْ ِّ ُ َ َ ُ َْ ْ َِ ِِ َ

َبـه فــإذا أخــذ َ ََ َ ِ ِ َها أمينـك فــأوعز إليــه أال َحيــول بـني ناقــة وبــني فــصيلها ِ َ ْ ِْ ِ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ َُ ٍَ ِ ِ َِّ َ َ َِ ْ َ ُ َ
َّوال يمــرص لبنهـــا فيـــرض  َُ ََ َ َ َ ََ َ ُ ْ َّفيـــرض[َ

ِ ُ ًذلــك بولـــدها وال َجيهـــدهنا ركوبـــا ] َ َ َُ ُ َّ َْ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َ

َوليعـــــدل بـــــني صـــــواحباهتا يف ذلـــــك وبينهـــــا ولريفـــــه عـــــ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِّ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ََ ِ ِ ِِ
َ ِ َ ِىل الالغـــــب ْ ِ َّ َ



  

 ٧٠ 
 

– 

ْوليستأن بالنقب والظالع وليوردها ما متـر بـه مـن الغـدر وال يعـدل  ْ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ََ ِ ُِ َُ ِ ُِّ ُ َ َْ َ ِ ِ َّْ ِ

ِهبــــا عــــن نبــــت األرض إىل جــــواد الطــــرق ولريوحهــــا يف الــــساعات  َِ ََّ ُ ِْ َ ْ ِّ َ ِّ َ َ ْ َْ ُ ْ ُِّ َ ِ ِ َ ْ َ َ ِ

َّوليمهلهــــا عنــــد النطــــاف واألعــــشاب حتــــ ََ َ َ ُ َِ َ ْ َ ْ ِ َِ ْ ِّْ ْ ِ ينــــا بــــإذن اللـــــه بــــدنا ْ ًى تأ َّ َّْ َُ ِ ِِ ِ ِ َ َ ْ

ِمنقيــــات غـــــري متعبـــــات وال جمهـــــودات لنقـــــسمها عـــــىل كتـــــاب اللــــــه  ِ ِ ِ ٍ ٍ ٍ َِّ ِْ َ َْ ََ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ َُ ْ َ َْ َ ْ
َّوســنة نبيـــه صــىل َ ِّ َِ ِِ َ َّ ِعليـــه ُاهللا ُ ْ َ ـــه فــإن ذلـــك أعظــم ألجـــرك وأقـــرب  َ ُوآ َ ْ ََ ُْ َ َ َّ َ ََ ََ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ

ُلرشدك إن شاء ا َّ َ َُ ْْ ِ َ ِ ِ.( 

إىل بعــض عاملـــه وقــد بعثــه عـــىل ) عليـــه الــسالم ( ومــن عهــد لــه 

 :الصدقة 

ئـــــر أمـــــره وخفيـــــات عملـــــه حيـــــث ال ( َأمـــــره بتقـــــوى اللــــــه يف رسا ُ َّ ْْ َ َّ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ََ َ ِ َِ ََ َ ِ َ ِ

ِشهيد غريه وال وكيـل دونـه وأمـره أال يعمـل بـيش ء مـن طاعـة اللــه  ِ ِ َِّ َ َ ََ ْ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ٍُ
ْ َ َ َِ َ َ ََّ ََ َ ُ ْ َ ِ َ

َفـيام ظهـ َ َ ُر فيخـالف إىل غــريه فـيام أرس ومـن مل َخيتلـف رسه وعالنيتــه ِ َ َ ُ ْ َ ُُ َِ ِ ِ َِ ََ ُّ َّ
ِ ْ َِ ْ َ َْ َ َ ََ َ َ ِ ْ ِ َ

َّوفعلــــــه ومقالتــــــه فقــــــد أدى األمانــــــة وأخلــــــص العبــــــادة وأمـــــــره أال  َْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ ََ َ َ ََ َ ْ ُِ ِْ َ َ َ َ َ َ ُْ َ

َِجيـــبههم وال يعـــضههم وال يرغـــب عـــنهم تفـــضال ب ً َُّ َ ََ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ ْاإلمـــارة علـــيهم َ َ َِ ِْ َ َ ِ ْ

َّفـــإهنم اإلخـــوان يف الـــدين واألعـــوان عـــىل اســـتخراج احلقـــوق وإن  ُ ُ ُ َِ َِ َ َ َِ ُ ْ ْ ِْ َ ْ ُ َِّ َ َ ْ َ ْ ِْ ِّ ِ ِ ُ
َلــك يف هــذه الــصدقة نــصيبا مفروضــا وحقــا معلومــا ورشكــاء أهــل  ً ُ ً ّ ً ْ ً َ َْ ََ َ َ ُ ََ َ ُ ََ ْ َ َ َِّ َ َِ ِ ِ ِ

ُّمـــسَكنة وضـــعفاء ذوي فاقـــة وإنـــا موفـــو َ َ َ ََ َ َ َُ َ ْ ََّ ِ ٍ ٍِ ُ ْك حقـــك فـــوفهم حقـــوقهم َ ُْ ُ َ ََ ُ ِّ َ َِّ َ َ



 

 ٧١ 
 

– 

ْوإال تفعل فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة و بؤسى َملـن  َ َ ْ َ ُ ْ َ َِ
َ َ َْ ُ ِ ِ ِْ ً َ َ ْ ُْ ِ َّ ِ ْ َ َ َّ َِ َِّ

ـــــساكني والـــــسائلون واَملـــــدفوعون  َخـــــصمه عنـــــد اللــــــه الفقـــــراء واَمل ُ َ ُ َ ُ ْ َُّ ْ ُ َْ َْ َ َ ُ ِْ ِ ِ َِّ َ ُ َ ُْ َ

ِوالغارمون وابن السبيل  ِ َّ ُُ َ َْ َ ِْ ْومن استهان باألمانة ورتع يف اخليانة ومل َ َ َْ َ َ َ َ َِ َِ َ َ َِ ْ ِ َ َ ْ ََ ِ َ ِ

َينـــزه نفـــسه ودينـــه عنهـــا فقـــد أحـــل بنفـــسه الـــذل واخلـــزي يف الـــدنيا  َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُْ ُّ ْ َِ ْ َ ِِّ ْ َّ ُّ ْ َّ َ َ ِْ ِ َِ ْ َ َِ َ َ
ِوهــــــو يف اآلخــــــرة أذل وأخــــــزى وإن أعظــــــم اخليانــــــة خيانــــــة األمــــــة  ِ ِ ِ َِّ َ َُ ْ ُْ َ َّ ُّ ََ ََ َ َ َ َ َِ ْ ْْ ََ َ َِ ِ ُ

ُوأفظع الغش غش األئمة والسالم َّ ََّ ْ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُّ ِّ َ.( 

ُأمـــــا ـكــــم يعطـــــى العامـــــل فالعامـــــل يــــــستحق مـــــا فـــــرض لـــــه آمـــــره ســــــواء 
كــــــان اإلمــــــام أم غــــــريه حــــــسب العمـــــــل فقــــــط ألهنــــــا إجــــــارة فاســـــــدة، وإذا 

. ًكـــــان العامــــــل هاشـــــميا فــــــال يعطـــــى مــــــن الزكـــــاة بــــــل يعطـــــى مــــــن غريهــــــا

ً وراتبـا تفـصيل، فـإذا كـان ويف أخذ موظفي املرصف من الزكاة أجـرا

هــــــــؤالء املوظفــــــــون بقــــــــسم الزكــــــــاة لــــــــيس هلــــــــم راتــــــــب شــــــــهري مقــــــــرر مــــــــن 

ًاملــــــرصف فـــــــال جيــــــوز إعطـــــــاؤهم مــــــن الزكـــــــاة، فهــــــم يأخـــــــذون أجــــــرا مـــــــن 

املــــرصف، ويمكـــــن للمـــــرصف أن يتفـــــق مـــــع مـــــوظفي قـــــسم الزكـــــاة عـــــل 

ًيـــأن يأخــــذوا جــــزء مــــن الراتــــب الــــشهري مــــن الزكــــاة، وجــــزء يعطــــيهم  ً
 .جرإياه املرصف كأ



  

 ٧٢ 
 

– 

أمــــــــــــــــا العــــــــــــــــاملون يف اجلمعيــــــــــــــــات فهــــــــــــــــل يعطــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الزكــــــــــــــــاة أم ال؟ 
فليـــسوا مـــن العـــاملني عليهـــا بـــل عــــاملني فيهـــا فـــإن كـــانوا معينـــني مــــن 
قبـــــــــــــل الدولــــــــــــــة فالشـــــــــــــك أهنــــــــــــــم مـــــــــــــن العــــــــــــــاملني عليهـــــــــــــا أمــــــــــــــا إذا مل يكونــــــــــــــوا 
معينــني مـــن قبــل الدولـــة فتكـــون رواتــبهم مـــن اجلمعيــة التـــي ينتـــسبون 

ً يـصلها مـن التربعـات وال يأخـذون شـيئا مـن إليها من أمواهلا أو ممـا

 .أموال الزكاة عىل أهنم من العاملني عليها

 

ًإذا كانت الديون االستثامرية هـي التـي متـول عمـال إنتاجيـا كـرشاء  ً

بـــــــــضائع بالــــــــــدين أو رشاء مــــــــــصنع أو بنــــــــــاء عــــــــــامرة للغلــــــــــة أو استــــــــــصالح 

 .ع هذه الديون من الزكاة أم الأرض للزراعة أو غري ذلك فهل متن

الــدين ال يـــسقط الزكـــاة ســـواء كـــان آلدمـــي كـــالقرض أو ثمـــن مبيـــع 
ونحومهــــــــــا أو هللا تعـــــــــــاىل كالكفــــــــــارات ونحوهـــــــــــا فــــــــــإن الزكـــــــــــاة ال تـــــــــــسقط 

 . بلزوم الدين قبلها أو بعد لزومها، أي دين كان هذا هو املذهب

قــــــــال اإلمــــــــام اهلـــــــــادي عليــــــــه الــــــــسالم يف األحكـــــــــام وكــــــــذلك مــــــــن كـــــــــان 

ًعليــــه عــــرشون دينـــــارا ويف ملكــــه عــــرشون دينـــــارا فعليــــه أن يزكــــي مـــــا  ً
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– 

ًيملكـــــــه، وإن كــــــــان عليــــــــه مثلهــــــــا دينــــــــا، وال يلتفــــــــت إىل قــــــــول مــــــــن قــــــــال 

بغـــري ذلـــك مـــن املرخــــصني؛ ألنـــه ال خيلـــو مــــن أن تكـــون هـــذه الــــدنانري 

ًلــــه ملكـــــا يملكهـــــا، وإن كــــان عليـــــه مـــــن الــــدين مثلهـــــا، أو ال يكـــــون لـــــه 

ا عليـــــه مـــــن دينـــــه، فمـــــن  كانـــــت لـــــه ويف ملكــــــه وال يف ملكـــــه بـــــام زعمـــــو

ِجــاز لـــه أن يتـــصدق منهــا، ويـــنكح فيهـــا، ويأكــل ويـــرشب، فـــإذا جـــاز  َ
 . له ذلك منها وجب عليه الزكاة فيها

ِوإن كـــــــــــــــان ال جيــــــــــــــــوز لــــــــــــــــه أن يــــــــــــــــنكح فيهــــــــــــــــا وال يتــــــــــــــــصدق وال يأكــــــــــــــــل وال  ْ َ
ُيـرشب منهـا فـال جيـب عليـه الزكـاة فيهــا، وهـذا فـال أعلـم بـني مـن حــسن 

ِ وجــــــــاد قياســــــــه وفهمــــــــه اختالفــــــــا يف أنــــــــه يأكــــــــل منهــــــــا ويــــــــنكح فيهــــــــا، علمــــــــه، َ ً

وكـــــذلك مــــــن كــــــان عليــــــه مائتــــــا درهــــــم ولــــــه مائتــــــا درهــــــم فــــــإذا حــــــال احلــــــول 
 . عليه وجبت عليه فيها الزكاة، وال ينظر إىل ما هو عليه من الدين

كـام هــو قــول للــشافعية يف األظهــر وأمحــد يف روايــة، والظاهريــة إىل 
ً وجــوب الزكـاة مطلقــا ســواء كـان مــستغرقا جلميــع أن الـدين ال يمنــع ً

ًاملــــــال أو غــــــري مـــــــستغرق، وســــــواء كـــــــان حــــــاال أو مـــــــؤجال، وســــــواء كـــــــان  ً
مــــن جــــنس املـــــال أو مــــن غـــــريه، وســــواء كـــــان مــــن ديـــــون العبــــاد أو مـــــن 
ديـــــــــون اهللا تعـــــــــاىل، وســـــــــواء كـــــــــان املـــــــــال الزكـــــــــوي مـــــــــن األمـــــــــوال الظــــــــــاهرة 



  

 ٧٤ 
 

– 

لباطنـــــة كالــــذهب والفـــــضة كــــالزروع والــــثامر واحليوانـــــات أو األمــــوال ا
 . وعروض التجارة

 -:واستدلوا لذلك بام ييل

خـذ مـن ﴿: عمـوم األدلـة املوجبـة للزكـاة يف املـال كقولـه تعـاىل - ١

هلم صدقة تطهرهم  .﴾أموا

إن مــــــــــا (وألنـــــــــه مالــــــــــك للنـــــــــصاب، نافــــــــــذ التــــــــــرصف فيـــــــــه حيــــــــــث  - ٢

بيـــــــده لـــــــه أن يتــــــــصدق بـــــــه، ويبتــــــــاع منـــــــه جاريــــــــة يطؤهـــــــا، ويأكــــــــل 

 حيــل لــه التـرصف فيــه بــيشء مـن هــذا فــإذا منـه، ولــو مل يكــن لـه مل

هـو لـه، ومل خيرجـه عــن ملكـه ويـده مـا عليــه مـن الـدين، فزكــاة 

 ).ماله عليه بال شك

إســــقاط الــــدين زكــــاة مــــا بيــــد املــــدين مل يــــأت : حتـــى قــــال ابــــن حــــزم «

بــــــــه قــــــــران، وال ســــــــنة صــــــــحيحة وال ســــــــقيمة وال إمجــــــــاع بــــــــل قــــــــد جــــــــاءت 

يش واحلـــب والتمــر والـــذهب الــسنن الــصحاح بإجيـــاب الزكــاة يف املــوا

 .)١(» والفضة بغري ختصيص من عليه دين ممن ال دين عليه
                                                        

 .٣٥، ص٦ابن حزم املحيل، ج  )١(



 

 ٧٥ 
 

– 

وعنـــــد بعـــــض األئمـــــة علـــــيهم الـــــسالم واحلنفيـــــة أن الـــــدين املــــــستغرق 
 :وإنام يمنع عندهم برشطني: يمنع الزكاة، قال الفقيه يوسف

 . أن يكون الدين آلدمي معني ال هللا تعاىل: األول

يون مـــــن العــــروض مـــــا يفـــــي بالـــــدين غـــــري أن ال يكـــــون للمـــــد: الثــــاين
لــو كــان : مـا قــد وجبــت الزكــاة فيـه وغــري مــا اســتثني للفقـري وصــورته

لرجــــــــل ألــــــــف درهــــــــم وعليــــــــه ألــــــــف درهــــــــم، وهــــــــذا اخلــــــــالف إنــــــــام هـــــــــو يف 
 فأمـــــا العــــرش فيوافقوننـــــا يف أن الـــــدين ال  الزكــــاة التـــــي هـــــو ربــــع العـــــرش،

 . يمنع من وجوبه

 

 .لزكاة ونحوها باملوت بل خترج من تركته وإن مل يوصال تسقط ا

 . كام ال تسقط بالردة

 

ًال حتـــل الزكــــاة ونحوهــــا لكــــافر إال مؤلفــــا، وال لغنــــي وفاســــق إال يف حــــالني 
ًومها حيث يكون الغني أو الفاسق عامال أمينا عىل الزكاة أو مؤلفا ً ً .  



  

 ٧٦ 
 

– 

اليهم مـــــا تـــــدارجوا، ويعطـــــى وال للهاشــــميني ومـــــواليهم ومـــــوايل مــــو
 .العامل واملؤلف من غريها

 

إســـقاط الــــدائن العـــاجز عــــن اســـتيفاء ديــــن عـــىل املــــدين املعـــرس هلــــذا 
 . ًالدين ال حيتسب من الزكاة ولو كان املدين مستحقا للزكاة

زي اإلبــــــــــــراء ال جيـــــــــــوز وال جيــــــــــــ: ولـــــــــــذلك قــــــــــــال أئمتنـــــــــــا علــــــــــــيهم الــــــــــــسالم
 .للفقري عن دين عليه لرب املال بنية جعل ذلك الدين زكاة املربئ

بـــل يقبـــضه رب املـــال مـــن الفقــــري ثـــم يـــرصفه فيـــه، أو يوكلـــه بقبــــضه 
مــــن نفـــــسه ثــــم يـــــرصفه يف نفــــسه، أو يوكـــــل الفقــــري رب املـــــال يقــــبض لـــــه 

 . زكاة من نفسه ثم يقبض عن دينه

 . للزكاة والثاين للقضاءًوالبد من قبضني مع اإلضافة لفظا األول

 

ال جيـــــــــزي الــــــــــشخص أن يــــــــــرصف زكاتــــــــــه فــــــــــيمن عليــــــــــه إنفاقــــــــــه حــــــــــال 

إخـــــراج الزكـــــاة كــــــأن يـــــرصف الــــــزوج زكاتـــــه إىل زوجتــــــه، وكـــــذلك كــــــل 



 

 ٧٧ 
 

– 

 . من تلزمه نفقته حال اإلخراج كالقريب املعرس

ؤه ًوال جيــزي أيـــضا أن يـــرصف زكاتـــه يف أصـــوله مـــن النـــسب وهـــم آبـــا
وأجــــداده وأمهاتــــه وجداتـــــه مــــا علــــوا، وفـــــصوله مــــن النــــسب ومهـــــا أوالده 
ًوأوالد أوالده مـــــــــــا تناســـــــــــلوا، ويـــــــــــدخل يف ذلـــــــــــك أوالد البنـــــــــــات مطلقـــــــــــا أي 

 . سواء كان تلزمه نفقتهم أم ال تلزم لعجز أو لغريه

وجتــــوز الزكـــــاة للفقـــــري الـــــذي ينفـــــق عليـــــه قريبـــــه الغنـــــي إذا حـــــصلت 
 .من غري قريبه

 . واجلد من غري اإلبن وجتوز لألب 

 . وجتوز لإلبن وابن اإلبن من غري األب واجلد

وجيـــــــوز للزوجـــــــة أن تــــــــرصف زكاهتـــــــا يف زوجهــــــــا الفقـــــــري إذا مل يكــــــــن 
 . ًقريبا هلا تلزمها نفقته

 

ًإذا أخطــأ املزكــي وأعطــى زكاتــه مــن لــيس مــرصفا صــحيحا هلــا ثـــم  ً
عنــــه الزكــــاة؟ أم أن الزكـــــاة تبــــني لــــه خطــــأوه فهــــل جيزئــــه ذلــــك وتــــسقط 

 . ًال تزال دينا يف ذمته حتى يضعها موضعها



  

 ٧٨ 
 

– 

فعنـد أئمتنــا علــيهم الــسالم أن مــن أعطـى زكاتــه غــري مــستحق هلــا 

ًإمجاعــــــــــــا أو يف مذهبـــــــــــــه لزمــــــــــــه إخـــــــــــــراج زكاتــــــــــــه مـــــــــــــرة أخــــــــــــرى، وال يعتـــــــــــــد 

 . باألوىل فليست زكاة

الكفـــــــــــــــــــــــــــــار، واألصــــــــــــــــــــــــــــــول : والـــــــــــــــــــــــــــــذين ال يـــــــــــــــــــــــــــــستحقون باإلمجــــــــــــــــــــــــــــــاع هـــــــــــــــــــــــــــــم
ًالغنــــــي غنـــــــى جممعــــــا عليـــــــه، فهــــــؤالء إذا دفـــــــع إلــــــيهم لزمتـــــــه والفــــــصول، و ً

ًاإلعـادة، سـواء دفـع إلـيهم عاملــا بـالتحريم أم جـاهال وسـواء دفـع إلــيهم  ً
ًظنـا منــه أن الكــافر مــسلم، والولـد والوالــد أجنبيــان، والغنــي فقــري، أم 

 . مل يظن ذلك، فإنه يعيد بكل حال

ين تلـــــــــزم نفقــــــــــتهم، فنحـــــــــو القرابــــــــــة الـــــــــذ: وأمـــــــــا الـــــــــذين هـــــــــم خمتلــــــــــف فـــــــــيهم
ًوالغنـــي غنـــى خمتلفــــا فيـــه، فإنـــه إذا دفــــع إلـــيهم ومذهبـــه أنــــه ال جيـــوز، ودفــــع  ً

 .ًإليهم عاملا بأهنم القرابة وأن مذهبه املنع لزمته اإلعادة كاملجمع عليه

ًوإن دفـع إلــيهم جـاهال بــالتحريم، أو جـاهال مذهبــه، أو ظنـا منــه أهنــم  ً ً
 . يف مسائل اخلالف معذورأجانب مل تلزمه اإلعادة؛ ألن اجلاهل 

والواجــــــــــب عـــــــــــىل مـــــــــــن أخـــــــــــذ الزكـــــــــــاة وهـــــــــــو يعلـــــــــــم أهنـــــــــــا زكـــــــــــاة ولـــــــــــيس 
ًمــــــــــــــستحقا هلـــــــــــــــا فالواجــــــــــــــب عليـــــــــــــــه ردهـــــــــــــــا أو رد عوضــــــــــــــها إن كـــــــــــــــان قـــــــــــــــد 

 .ًاستهلكها، وال يأكل حق أهلها فيأكل يف بطنه نارا
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هــــــــل : هـــــــل جيــــــــوز التهــــــــرب أو الفـــــــرار مــــــــن الزكــــــــاة، وبعبـــــــارة أخــــــــرى

 . االحتيال إلسقاط الزكاة عمن وجبت عليهجيوز 

عنـــــــد أئمتنــــــــا علــــــــيهم الــــــــسالم أنــــــــه ال جيــــــــوز التحيــــــــل إلســــــــقاط الزكــــــــاة 

 : ويف ذلك صورتان

 . قبل الوجوب، أي قبل حصول الرشط وهو احلول: إحدامها

 . بعده: والثانية

ًفنحــــــــــو أن يملـــــــــــك نـــــــــــصابا مــــــــــن نقـــــــــــد، فـــــــــــإذا قـــــــــــرب : أمــــــــــا قبـــــــــــل الوجـــــــــــوب
ً بـــه شـــيئا ال جتـــب فيـــه الزكـــاة كالطعـــام مـــثال، حــوالن احلـــول عليـــه اشـــرتى ً

 . ًقصدا للحيلة يف إسقاطها فذلك ال جيوز، وإن فعل أثم وسقطت

وأمــــــا الـــــــصورة التـــــــي بعـــــــد الوجـــــــوب، فنحـــــــو أن يـــــــرصفها إىل الفقـــــــري 

قـــد : ويــرشط عليــه الـــرد إليــه ويقـــارن الــرشط العقـــد نحــو أن يقـــول لــه

فـإن هـذه الــصورة ّرصفـت إليـك هـذا عــن زكـايت عـىل أن تـرده عــيل، 

 . ال جتوز وال جتزئ بال خالف
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– 

 عــــــــــىل -قبــــــــــل الــــــــــرصف–فـــــــــإذا تقــــــــــدم الــــــــــرشط نحــــــــــو أن تقــــــــــع مواطــــــــــأة 

ًالـرد، ثـم رصفهــا إليـه مــن غـري رشط ممــا تواطـأ عليــه فكـذلك أيــضا ال 

جيـــــــــــوز وال جيــــــــــــزي ألن ذلـــــــــــك يــــــــــــؤدي إىل إســــــــــــقاط  حـــــــــــق الفقــــــــــــراء، وقــــــــــــد 

 . وأرادهجعل اهللا تعاىل ذلك هلم، ففيه إبطال ما رشعه اهللا 

وكـــــــــــل حيلـــــــــــة توصـــــــــــل هبـــــــــــا إىل خمالفـــــــــــة مقـــــــــــصود املـــــــــــرشع فهـــــــــــي حــــــــــــرام 

 . ويبطل أثرها

وكـــام منــــع أئمتنـــا علــــيهم الـــسالم التحيــــل إلســـقاطها منعــــوا التحيــــل 

ال جيــوز ملـن ال حتـل لــه الزكـاة أن يتحيـل ليحــل : ًألخـذها أيـضا فقـالوا

 : له أخذها، والتحيل ألخذها له صورتان

ًالزكـــــاة حتـــــيال ليأخــــــذها مـــــن ال حتـــــل لــــــه أن يقـــــبض الفقــــــري : إحـــــداها

مـــن هاشـــمي أو غنـــي أو ولــــد أو والـــد أو غـــريهم ممــــن ليـــسوا مـــن أهــــل 

 . الزكاة فال جيوز ذلك وال جتزي الزكاة وجيب ردها

واســـــتثنوا مـــــن ذلـــــك مـــــا إذا أخــــــذها هلاشـــــمي فقـــــري فـــــإن ذلـــــك جــــــائز 

وإن تقــــدمت مواطــــأة أو قـــــارن الــــرشط العقـــــد أو يف مــــسألة الفقـــــريين 

أن يكــــــون عـــــىل فقــــــريين حقـــــوق فيــــــرتادان ســـــلعة بيــــــنهام ليــــــسقط نحـــــو 
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 . كل واحد منهام ما عليه بالرصف إىل صاحبه

ختــتص بمـن ال حتــل لـه الزكـاة ألجــل غنـاه، وهــو : والـصورة الثانيـة

ًأن يتحيـل بــإخراج مــا يملكــه إىل ملــك غـريه ليــصري فقــريا، فيحــل لــه 

كــــــــــاثرة ال أخـــــــــذها فـــــــــذلك ال جيــــــــــوز، وجيـــــــــزي ويـــــــــأثم إن فعــــــــــل ذلـــــــــك للم

ليأخـــــــذ مــــــــا يكفيــــــــه إىل وقــــــــت الـــــــدخل إن كــــــــان لــــــــه دخــــــــل وإال فالــــــــسنة، 

 . فذلك جائز بال إثم

واخلالصـــة أنـــه إذا قـــصد باحليلـــة وجـــه اهللا تعـــاىل ومطابقـــة مقاصــــد 

الـــــــــرشع وامليــــــــــل عــــــــــن احلـــــــــرام جــــــــــازت، وإن قــــــــــصد هبـــــــــا خمالفــــــــــة مقــــــــــصود 

 . الرشع مل جتز

 

سـببها الفطـر مـن شـهر رمـضان وهـي زكاة الفطر هـي الزكـاة التـي 

ًمــــن الزكــــاة الظــــاهرة، وتـــــسمى أيــــضا صــــدقة الفطـــــر، كــــام تــــسمى أيـــــضا  ً

زكــــــــاة الفطـــــــــرة كأهنـــــــــا مــــــــن الفطـــــــــرة التـــــــــي هــــــــي اخللقـــــــــة، فوجوهبـــــــــا عليهـــــــــا 

 . تزكية للنفس، وتنقية لعملها
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: واحلكمــــــــة يف إجيـــــــــاب هـــــــــذه الزكـــــــــاة مـــــــــا جـــــــــاء عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس قـــــــــال

ــىلفـرض رسـول اهللا  َّص َعل اهللاُ َ ــهَ ِي ــه ْ ُوآل ــلم ََ َوس ََّ  زكــاة الفطـر طهــرة َ

 . للصائمني من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني

 -:فهذه احلكمة مركبة من أمرين

يتعلـــــــــــــــــــق بالـــــــــــــــــــصائمني وشـــــــــــــــــــهر رمــــــــــــــــــــضان، ومـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــاب : األول

 .صيامهم من لغو القول ورفث الكالم ونحو ذلك

يتعلـــــــــــــــق بـــــــــــــــاملجتمع ـمــــــــــــــن إشــــــــــــــاعة املحبـــــــــــــــة واملـــــــــــــــرسة يف مجيـــــــــــــــع : الثــــــــــــــاين

نحائـــــــــه، وخاصـــــــــة املـــــــــساكني وأهــــــــــل احلاجـــــــــة فيـــــــــه، فالعيـــــــــد يــــــــــوم رسور أ

فينبغــي تعمــيم الــرسور عــىل أبنــاء املجتمــع املــسلم ولــن يفــرح املـــسكني 

ويــــــرس إذا رأى املـــــــورسين يـــــــأكلون مـــــــا لـــــــذ وطـــــــاب وهـــــــو ال جيـــــــد قـــــــوت 

 .يومه يف يوم عيد املسلمني

فاقتـــــضت احلكمـــــة أن يفـــــرض للمـــــسكني يف هـــــذا اليـــــوم مـــــا يغنيـــــه عــــــن 
 . »اغنوهم يف هذا اليوم«: اجة وذل السؤال، وهلذا ورد يف احلديثاحل

َكـام أن الــمخرج قليـل وإخراجـه ممـا يـسهل عـىل النـاس مـن غالـب  ُْ

قــــوهتم حتـــــى يـــــشرتك أكـــــرب عـــــدد مـــــن األمـــــة يف هـــــذه املـــــسامهة ويف هـــــذه 
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 . املناسبة املباركة

 أما متى جتب ومتى خترج وعىل من جتب؟ 

شـــــــــوال وهـــــــــو يـــــــــوم عيـــــــــد اإلفطـــــــــار فتجــــــــب مـــــــــن فجـــــــــر أول يـــــــــوم مـــــــــن 

 . ويمتد إىل الغروب

ًوجتـــب يف مـــال كـــل مـــسلم ملـــك نـــصاهبا ســـواء كـــان املـــسلم صــــغريا 
ًأم ذكــرا أم أنثـــى، وختـــرج قبـــل خـــروج النـــاس إىل صـــالة العيـــد ملـــا روي 

ــىلأن رسـول اهللا  َّص ــه اهللاُ َ ِعلي ْ َ ــه َ ُوآل ــلم ََ َوس ََّ أمــر بزكـاة الفطــر أن  «َ
يريـــــــــــــــد صــــــــــــــالة العيـــــــــــــــد، أمـــــــــــــــا »  الـــــــــــــــصالةتــــــــــــــؤدى قبـــــــــــــــل خـــــــــــــــروج النــــــــــــــاس إىل

تقــــــــــــديمها وتعجيلهــــــــــــا فعنـــــــــــــدنا أنــــــــــــه جيــــــــــــزي لغـــــــــــــري الــــــــــــويل التعجيــــــــــــل فيهـــــــــــــا 
فيعجلهــا قبـــل يــوم الفطـــر ولــو بمـــدة طويلــة وألعـــوام كثــرية كـــام جيـــزي 
يف الزكـــاة بــــرشط بعـــد وجــــود الـــشخص فلــــو عجلهـــا عمــــن ســـيولد لــــه 

 . أو عمن سينكحه مل يصح التعجيل

 كــل مـسلم لزمتــه يف ذلـك اليــوم نفقتــه خيرجهـا املــسلم عـن نفــسه وعـن
ًبالقرابــــة أو الزوجيـــــة ســـــواء كـــــان القريـــــب الالزمـــــة نفقتـــــه ولـــــدا أو والـــــدا أو  ً

ًغريمهــــــا صـــــــغريا كـــــــان أو كبـــــــريا ذكـــــــرا أم أنثــــــى، ولـــــــو كـــــــان الـــــــشخص الـــــــذي  ً ً

ًنفقتــه جتـــب عـــىل غــريه غائبـــا يـــوم الفطـــر، وســواء كانـــت الزوجـــة باقيـــة أو 
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– 

ًمطلقة رجعيا أم بائنا عندن  .ا ما مل تنقض العدةً

تلـــــــزم الفطــــــــرة عـــــــىل الــــــــشخص إذا جـــــــاء يــــــــوم الفطـــــــر وهــــــــو يملـــــــك لــــــــه 
د ممـــــن تلزمـــــه نفقتـــــه قـــــوت عـــــرشة أيـــــام أو مـــــا قيمتـــــه قـــــوت حـــــولكـــــل وا

 . عرشة أيام غري الفطرة

فـــإن ملــــك قـــوت عــــرشة أيــــام لـــه دون عيالــــه وجـــب عليــــه أن خيــــرج 

عـن نفــسه فقــط، وإن ملــك قــوت عــرشة أيــام لــه ولــصنف واحــد مــن 

ألصـــناف الــــذين تلزمــــه نفقــــتهم نحــــو أن يكــــون لــــه ولــــد وزوجــــة وأخ ا

ًفيـــأيت يـــوم الفطـــر ومعـــه مـــن النفقــــة مـــا يكفيـــه هـــو وواحـــدا مـــن هــــؤالء 

قــــــــوت عـــــــــرشة أيـــــــــام وال يكفـــــــــي اجلميــــــــع فالولـــــــــد الـــــــــصغري أقـــــــــدم فيخـــــــــرج 

 . فطرتني عنه وعن ولده

 

دفوع إليــه يف البلـــد قــدر الفطــرة صــاع مـــن أي قــوت مــثيل يقتاتـــه املــ
وميلهــــــــــــا عــــــــــــادة ال رضورة ســــــــــــواء كــــــــــــان املزكــــــــــــي يقتاتــــــــــــه يف البلـــــــــــــد أو ال، 
وســـــــــواء كـــــــــان أعــــــــــىل ممـــــــــا يأكــــــــــل أو أدنـــــــــى فإنـــــــــه جيــــــــــزي مـــــــــع أنــــــــــه يكـــــــــره لــــــــــه 

 . العدول إىل األدنى
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 . نعم والصاع أربع حفنات بكفي الرجل املتوسط أو ثالثة كيلوا

قـــــــــل مـــــــــن الــــــــــصاع وجيـــــــــوز إخـــــــــراج الـــــــــدقيق مكـــــــــان الـــــــــرب ولـــــــــو كـــــــــان حبـــــــــه أ
 . وذلك للخرب الوارد يف ذلك

والــــصاع خيــــرج عـــــن كــــل واحـــــد فــــال جيـــــزي الواحــــد أقـــــل مــــن صـــــاع، 

مــن جــنس واحــد، ال مــن جنـــسني إال لتقــويم نحــو أن ال جيــد املخـــرج 

ًللفطــرة صــاعا مــن جــنس واحــد يف امليــل فإنــه جيــوز لــه إخــراج الـــصاع 

 يـــــويف مـــــن جنـــــسني عـــــىل جهـــــة القيمـــــة فيجعـــــل أحـــــد اجلنـــــسني قيمـــــة ملـــــا

 . ًاجلنس اآلخر صاعا

فعــــىل هـــــذا جيـــــزي نـــــصف صـــــاع مـــــن شـــــعري وربـــــع صـــــاع مـــــن بـــــر إذا 

كــــــان الربــــــع يقــــــوم بنــــــصف صــــــاع مــــــن شــــــعري وال جتــــــزي عنــــــدنا إخــــــراج 

ًقيمـة الفطــرة مــع الـتمكن مــن إخراجهــا طعامـا إال للعــذر وهــو أن ال 

جيـــــد الطعـــــام يف امليـــــل فحينئـــــذ جيـــــزي إخـــــراج القيمـــــة مـــــن نقـــــد أو غــــــريه 

 .ر طلب إمام املسلمني للقيمةومن العذ
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