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  ملخص البحث
 , ةوخاتم� ,وأربعة مباح�ث    , وتمھید   , یتكون ھذا البحث من مقدمة    

 , واص�طالحًا   , اشتمل التمھید على التعریف بمفردات العنوان لغة        
وحك���م زك���اة الم���ال ف���ي ال���شریعة , وبی���ان ب���أنواع غی���ر المكلف���ین 

وأم��ا المبح��ث  ,  وأنواع��ھ  ,وتعری��ف الم��ال الزك��وي  ,  اإلس��المیة
  ,ففي بیان أقوال العلماء في حك�م زك�اة م�ال غی�ر المكل�ف     ؛  األول  
والمبح�ث الث�اني ف�ي بی�ان أق�وال العلم�اء           , ھا   والراجح من   ,وأدلتھم

,  وال�راجح منھ�ا    ,وأدل�تھم ,  حكم زكاة المال  المنسوب للجن�ین      في
والمبحث الثالث في أقوال العلماء في من المخاط�ب ب�إخراج زك�اة             

والمبح��ث , م��ع بی��ان ال��راجح منھ��ا      وأدل��تھم ,م��ال غی��ر المكل��ف 
 اة م�ال غی�ر المكل�ف      الرابع في أقوال العلماء ف�ي وق�ت إخ�راج زك�           

 وأدل�تھم والق�ول ال�راجح       ,  وال�ذي ال یرج�ى      , الذي یرج�ى تكلیف�ھ      
وأما الخاتمة فاشتملت على أھم النتائج التي توص�لت إلیھ�ا        , فیھما  

  .من خالل البحث 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
إن الحمد هللا نحم�ده ، ون�ستعینھ ،ون�ستغفره ، ون�ستھدیھ ، ونع�وذ ب�اهللا م�ن                    

 ی�ضلل    ، وم�ن   يفسنا ، وسیئات أعمالنا ، من یھده اهللا فھو المھتد         شرور أن 
  أما بعد   فلن تجد لھ ولیا مرشدا

ف��إن اهللا س��بحانھ وتع��الى خل��ق الخل��ق ، وش��رع لھ��م م��ا فی��ھ ص��الحھم ،          
 واآلخرة ، ومن ھذه الشرائع فریضة الزك�اة ، الت�ي             وسعادتھم في الدنیا ،   

عل��ى م��سائل م ، والت��ي اش��تملت ھ��ي أح��د أرك��ان اإلس��الم ، ومبانی��ھ العظ��ا
  .كثیرة ، وأحكام جلیلة 

واتفاق بین علماء المسلمین ، ومنھا ما جرى فیھ           منھا ما ھو محل إجماع    
الخ��الف ، وم��ن ذل��ك حك��م زك��اة م��ال غی��ر المكل��ف ، وك��ان الخ��الف فیم��ا  
م��ضى یظھ��ر ف��ي زك��اة م��ال ال��صبي ، والمجن��ون ونح��وه ، أم��ا ف��ي ھ��ذا      

 ف���إن ع���ددا م���ن ال���ذین ی���صابون ب���بعض    ،الع���صر ، وم���ع تق���دم الط���ب  
األم��راض الت��ي ت��سبب  فق��د ال��وعي ، واإلدراك ، ویع��یش الم��ریض عل��ى   

 أو ال�ذین  األجھزة الطبیة م�دة ق�د تط�ول و ت�صل إل�ى ع�دد م�ن ال�سنوات ،                
یصابون بمرض الزھایمر ویتطور بھ المرض حتى یخرجھ ع�ن التكلی�ف            

ة ، وكثی�را م�ا ی��سأل    وبع�ضھم م�ن أص�حاب األم�وال ، والث��روات الكبی�ر     .
  .حال فقدھم  صفة التكلیفالھم ،وأولیاؤھم عن حكم زكاة أم

 عق��دت الع��زم عل��ى بح��ث ھ��ذا الموض��وع ، وتجلیت��ھ ، و ق��د جعلت��ھ     ل��ذا و
لیشمل ال�صبي ، والمجن�ون ، والمعت�وه         ) زكاة مال غیر المكلف     ( بعنوان  

 دماغی��ا المی��ت ((   وفاق��د ال��وعي  واإلدراك, والھ��رم  ، والمغم��ى علی��ھ ،
     الء  جمیعا غیر مكلفینؤ؛ الن ھ ونحوھم))

  خطة البحث    
  ،وخاتمةوتمھید  وأربعة مباحثفي مقدمة ، جعلت  ھذا البحث 

  فالمقدمة اشتملت على النقاط التالیة 
 . أھمیة الموضوع  -١
  . أسباب اختیار الموضوع -٢
 .    خطة البحث  -٣
   . منھج البحث  -٤

  ات العنوان وحكم الزكاةففي التعریف بمفرد: التمھیدأما
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  التعریف بمفردات العنوان  : أوال
  حكم زكاة المال  : ثانیا

  حكم زكاة مال غیر المكلف : المبحث األول 
  حكم زكاة مال الجنین : المبحث الثاني 
  المخاطب بإخراج زكاة مال غیر المكلف : المبحث الثالث 
  وقت خراج زكاة مال غیر المكلف : المبحث الرابع 

  النتائج و التوصیات    أھم واشتملت على خاتمةال
  الفھارس
  :منھج البحث

  : المنھج الذي سلكتھ في إعداد ھذا البحث یتلخص في النقاط التالیة 
اعتمدت في جمع المادة العلمیة لھذا البح�ث عل�ى الم�صادر األص�یلة م�ع          -١

  .االستفادة من كتب بعض المعاصرین 
و ذل�ك ب�ذكر   , واردة ف�ي ك�ل م�سألة    بذلت الوسع في استقصاء األقوال ال�      -٢

ثم ذكرت ما وقفت علیھ من      , حسب التسلسل الزمني    , المذاھب األربعة   
وم��ن بع��دھم م��ن   , و الت��ابعین  ,  - رض��ي اهللا ع��نھم  –أق��وال ال��صحابة  

 .األئمة المعتبرین حسب اإلمكان 
و ھك�ذا إل�ى     , ث�م الث�اني     , مبتدئًا بأدلة القول األول     , ل  ذكرت أدلة كل قو    -٣

ث�م  , وأذكر المناقشة التي ترد على الدلیل عند االستدالل ب�ھ  , آخر األدلة  
و ص�الحیتھ   ,  ؛ لیت�ضح ال�دلیل       - إن وجد شيء من ذلك       –اإلجابة علیھا   

 .في مقام واحد , لالستدالل 
 .أو قول من مصادره األصیلة , وثقت كل مذھب  -٤
 . ة و رقم اآلی, ًا اسم السورة نیمب, عزوت اآلیات كلما وردت  -٥
و إذا ك��ان الح��دیث , و اآلث��ار ال��واردة ف��ي البح��ث  ,  األحادی��ث خرج��ت  -٦

 .فإني أذكر أقوال العلماء في درجتھ بإیجاز , واردًا في غیر الصحیحین 
 . لكل صاحب قول فقھي غیر مشھور وغیر معاصر ترجمت -٧
ختمت البحث بخاتمة ذكرت فیھا أھم النت�ائج والتوص�یات الت�ي توص�لت               -٨

 . البحث من خالل إلیھا 



 - ٤٠٣ - 

و المراج��ع الت��ي اس��تقیت منھ��ا م��ادة   , أثب��ت ف��ي آخ��ر البح��ث الم��صادر    -٩
إن _وجھ��ة و ت��اریخ الن��شر , و اس��م مؤلف��ھ , مبین��ًا اس��م الكت��اب , البح��ث 

 مع ترتیب ذلك ترتیبًا ھجائیًا  _, وجد
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   التعریف بمفردات العنوان وحكم الزكاةفي التمھید
   العنوانالتعریف بمفردات   : أوال 
  اةـــم الزكــــــحك     :اثانی

  التعریف بمفردات العنوان:أوال 
    : مطالب ثالثة وفیھ

  تعریف الزكاة : المطلب األول 
 تعریف المال :  المطلب الثاني  
   وغیر المكلف تعریف غیر المكلف:المطلب  الثالث 

   تعریف الزكاةالمطلب األول
  :وفیھ مسألتان 

   :تعریف الزكاة في اللغة  :المسألة األولى  
زك�ى ال�زرع إذا نم�ا ،    : یق�ال  ) النماء ( للزكاة في اللغة معان متعددة منھا  

 ومن��ھ ) ال��صالح ( زك��ى الم��ال إذا زاد ، ومنھ��ا  : یق��ال ) الزی��ادة( ومنھ��ا 

 أي ص�الحا    )١(    ﴾1 0 / . - , + *▬: قولھ تعالى   

   )٢(طھرھم أي ت ﴾o p▬  قولھ تعالى ومن ذلكومنھا التطھیر ،

  :تعریف الزكاة في اصطالح الفقھاء : المسالة الثانیة 
ع��رف الفقھ��اء الزك��اة بتع��اریف مختلف��ة ف��ي الجمل��ة م��ع اتف��اقھم عل��ى    فق��د 

المعنى األصلي للزكاة ،وسوف اقتصر على تعریف واحد لكل مذھب م�ن   
  :المذاھب األربعة

قی��ر غی��ر تملی��ك ج��زء م��ال عین��ھ ال��شارع لم��سلم ف " عرفھ��ا الحنفی��ة بأنھ��ا 
  )٣() ھاشمي هللا تعالى مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجھ هللا تعالى 

مال مخصوص ، یؤخذ من مال مخصوص ، إذا :" وعرفھا المالكیة بأنھا 
بل���غ ق���درا مخ���صوصا ، ف���ي وق���ت مخ���صوص ، ی���صرف ف���ي جھ���ات       

  )١(." مخصوصة

                                                           
 .١٣:  سورة مریم - ) ١(
 .١٠٣:  سورة التوبة - ) ٢(
  .٢/١٥٣وفتح القدیر   ,٢٥٦/ ٢ حاشیة ابن عابدین - ) ٣(
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اس���م ألخ���ذ ش���يء مخ���صوص ، م���ن م���ال      :" وعرفھ���ا ال���شافعیة بأنھ���ا   
  )٢("على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة مخصوص ، 

حق واجب ، في مال مخصوص ، لطائفة مخ�صوصة ،           " وعرفھا الحنابلة بأنھا    
  )٣(" في وقت مخصوص 

مما سبق یالحظ اتفاق تعریف المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة ف�ي الجمل�ة              
، وأما تعریف الحنفیة فقد اشتمل عل�ى قی�ود ، ق�صرتھ عل�ى بع�ض أحك�ام                   

ة ، فھ�و غی�ر ج�امع ، فق�د ورد فی�ھ اش�تراط التملی�ك ، والتملی�ك ل�یس              الزكا
شرطا في جمیع مصارف الزكاة ،كما ورد فی�ھ ق�صر الزك�اة عل�ى ص�نف          

 وأھل الزك�اة ثمانی�ة أص�ناف        ,واحد  ، من أھل الزكاة ، وھو المسلم الفقیر         
 , ، فتعریفھم مع طولھ غیر جامع ،القتصاره على بعض أحك�ام المع�رف              

اریف الم��ذاھب الثالث��ة األخ��رى ، فق��د اتفق��ت عل��ى المخ��رج ف��ي     وأم��ا تع�� 
 والمخ��رج من��ھ ،وھ��و الم��ال المزك��ى ،   وھ��و مای��دفع للم��ستحقین الزك��اة ،

والمخرج إلیھم ، وھم أھل الزكاة ، وزاد تعریف الحنابلة بیان حكم الزكاة             
 ، وعلی��ھ ف��إن تعری��ف الحنابل��ة ،ھ��و أف��ضل ھ��ذه     )ح��ق واج��ب (بق��ولھم ، 

   .لشمولھ ، واختصاره التعاریف ، 
  

  تعریف المال  في المطلب الثاني
   :ثالث مسائل وفیھ 

   في اللغة تعریف المال: المسألة األولى 
  یطلق المال في لغة العرب على ما یملك من جمیع األشیاء

المال معروف م�ا ملكت�ھ م�ن جمی�ع األش�یاء      " .......جاء في لسان العرب    
")٤(  

  )٥(" المال ما ملكتھ من كل شيء " ....... وجاء في القاموس المحیط  

                                                           
 .١/١٣٦لطالب الرباني  كفایة ا- ) ١(
  .٣/٧١ الحاوي للماوردي - ) ٢(
  .١/٣٨٧ اإلقناع - ) ٣(
  .٦٣٥ / ١١)  مادة مول (  لسان العرب - ) ٤(
  .١٣٦٨) مادة مول (  القاموس المحیط  - ) ٥(
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...... المال ما ملكتھ من ك�ل ش�يء جمع�ھ أم�وال        " وجاء في تاج العروس     
 ")١(  

  : تعریف المال في االصطالح : المسألة الثانیة 
الم��راد بالم��ال م��ا یمی��ل إلی��ھ الطب��ع ، ویمك��ن ادخ��اره لوق��ت   "ق��ال الحنفی��ة 

  )٢("الحاجة 
ا یقع علی�ھ المل�ك ،وی�ستبد ب�ھ المال�ك ع�ن غی�ره إذا          م وعرفھ المالكیة بأنھ    

  )٣("أخذه من وجھھ 
  )٤(.." كل ما یتمول ، وإن قل " .... وعرفھ الشافعیة بأنھ 
" ما فیھ منفعة مباحة لغی�ر حاج�ة ، أو ض�رورة     " ....وعرفھ الحنابلة بأنھ    

)٥(   
عا م�ا ك�ان ل�ھ قیم�ة ب�ین الن�اس ،وج�از ش�ر         " وعرفھ الدكتور العبادي بأنھ     

   )٦("  االنتفاع بھ ، في حال السعة ،واالختیار 
  :مما سبق یتضح أن الفقھاء في تعریف المال ینقسمون إلى قسمین 

من یشترط العتب�ار ال�شيء م�اال أن یك�ون عین�ا یمك�ن إحرازھ�ا ،                  : األول  
وحیازتھ���ا ، وھ���ذا م���ا ی���راه الحنفی���ة ،فھ���م ال ی���رون المن���افع ، والحق���وق   

     )٧(" المحضة ماال 
م��ن ی��رى أن األعی��ان ، والمن��افع ، والحق��وق المعنوی��ة ،وك��ل م��ا    : الث��اني

یحل االنتف�اع ب�ھ ف�ي ح�ال ال�سعة واالختی�ار م�اال ، وھ�ذا م�ا ی�راه جمھ�ور              
وعلی�ھ ، ف�إن التعری�ف المخت�ار للم�ال ھ�و تعری�ف ال�دكتور عب��د          ,العلم�اء  

  في الجملة للجمھور ؟ موافقالسالم العبادي ، وھو

                                                           
  .١٢١ / ٨) مادة مول (  تاج العروس - ) ١(
  .٤/٥٠١ حاشیة ابن عابدین - ) ٢(
  .١٤/ ٢ الموافقات للشاطبي - ) ٣(
  .٢٤٧/ ٢ مغني المحتاج - ) ٤(
  .٥٩/ ٢ اإلقناع - ) ٥(
  .١٧٩/ ١ الملكیة للعبادي - ) ٦(
 ٣  والمدخل الفقھي العام للزرقاء  ٣٣٠ المخل بالتعریف بالفقھ اإلسالمي لمحمد مصطفى شبلي صـ- ) ٧(
/١١٨.  
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 الزكوي المال في:ثة المسألة الثال 
  :جب فیھا الزكاة أربعة وھي األموال التي ت

 الذََّھَب َواْلِفضََّة َوَال ﴿ َوالَِّذیَن َیْكِنُزوَن: لقولھ تعالىالذھب والفضة، : أوًال
َیْوَم ُیْحَمى َعَلْیَھا ِفي َناِر » ٣٤« َسِبیِل الّلِھ َفَبشِّْرُھم ِبَعَذاٍب َأِلیٍمُینِفُقوَنَھا ِفي

نََّم َفُتْكَوى ِبَھا ِجَباُھُھْم َوُجنوُبُھْم َوُظُھوُرُھْم َھـَذا َما َكَنْزُتْم َألنُفِسُكْم َجَھ
ویلحق بالذھب والفضة ما جعل بدًال  )١(﴾»٣٥«َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن

عنھما في كونھ نقدًا یتعامل بھ كاألوراق النقدیة المعروفة بین الناس 
ند اإلنسان من ھذه األوراق ما تساوي قیمتھ نصابًا من الیوم، فإذا كان ع

نقود ولیست عروض الذھب أو الفضة، فإن الزكاة تجب علیھ فیھا؛ ألنھا 
 , وھي وسیلة التبادل بین الناس ,قیم األشیاء التي تقدر بھا تجارة، إذ أنھا 

 فكانت كالدنانیر والدراھم 
ى ﴿َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا لقولھ تعال والثمار الخارج من األرض من الحبوب: الثاني

 َطیَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مَِّن اَألْرِض َوَال َتَیمَُّموْا َأنِفُقوْا ِمن
يٌّ اْلَخِبیَث ِمْنُھ ُتنِفُقوَن َوَلْسُتم ِبآِخِذیِھ ِإالَّ َأن ُتْغِمُضوْا ِفیِھ َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَھ َغِن

سقت السماء العشر، وفیما سقي  فیما« :  ، ولقول النبي  )٢(َحِمیٌد﴾
 »لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة« : ، ولقولھ»بالنضح نصف العشر

: ، فتجب الزكاة في الخارج من األرض من الحبوب والثمار، من الحبوب
 هونحو ,ومن الثمار كالتمور واألعناب. األرز وغیرھاكالبر والذرة و

و یشترط في   ,اإلبل، والبقر، والغنم: بھیمة األنعام، وھي :ثالثال
 :وجوب الزكاة فیھا شرطان

 .أن تكون معدة للدر والنسل والتسمین، ال للبیع والشراء: الشرط األول
أن تكون سائمة الحول أو أكثره، یعني أن تتغذى على : الشرط الثاني

ت غیر معدة للدر فإن كان , أو أكثر ,  لحول -وھو الرعي-السوم 
والدلیل  , وإنما معدة لالتجار والتكسب فھي عروض تجارة  , والتسمین 

حدیث أنس بن مالك ـ رضي اهللا : بھیمة األنعامعلى وجوب الزكاة في 
ھذه فریضة «: عنھ ـ في الكتاب الذي كتبھ أبو بكر ـ رضي اهللا عنھ ـ وفیھ

                                                           
   .٣٥ سورة التوبة - ) ١(
   .٢٦٧ سورة  البقرة - ) ٢(
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 )١( »..على المسلمینالصدقة التي فرضھا النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم 
 حدیث معاذ رضي اهللا ذكرھا في  الغنم، واإلبل، وأما البقر فجاء وذكر

َأَمَرِني َرُسوُل اهللا َصلَّى اُهللا َعَلیِھ َوَسلََّم ِحیَن َبَعَثِني ِإَلى الَیَمِن : (عنھ قال 
ْت َثالِثیَن َفِفیَھا ِعْجٌل  َشیئًا َحتَّى َتْبُلَغ َثالِثیَن، َفِإَذا َبَلَغ آُخَذ ِمَن الَبَقِرَأْن ال

َتاِبٌع َجَذٌع َأْو َجَذَعٌة، َحتَّى َتْبُلَغ َأْرَبِعیَن ، َفِإَذا َبَلَغْت َأْرَبِعیَن َفِفیَھا َبَقَرٌة 
  )٢( )ُمِسنٌَّة

األم��وال الت��ي عن��د    : وع��روض التج��ارة ھ��ي  ع��روض التج��ارة،  :الراب��ع
الم�ال، ب�ل ك�ل م�ا         بنوع مع�ین م�ن       تكسب، وال تخص   ال اإلنسان ویرید بھا  

ودلی�ل  . أراد بھ اإلنسان التكسب من أي نوع من أن�واع الم�ال ففی�ھ زك�اة،              
، وق��ول ﴾»٢٤«َوالَّ��ِذیَن ِف��ي َأْم��َواِلِھْم َح��قٌّ مَّْعُل��ومٌ   ▬:▐ذل��ك عم��وم قول��ھ   

أعلمھ�م أن اهللا    «: ف�ي ح�دیث مع�اذ ب�ن جب�ل ح�ین بعث�ھ إل�ى ال�یمن                   النبي
، »ن أغنیائھم فترد عل�ى فق�رائھم      افترض علیھم صدقة في أموالھم تؤخذ م      

   عدم الوجوب،جوب الزكاة إال ما دل الدلیل علىفاألصل في األموال و

   تعریف غیر المكلفالمطلب  الثالث                            
التكلیف والمكلف وغیر ال یتضح  غیر المكلف  من المكلف حتى یعرف 

 سیكون الكالم  عن ھذا ذا ن األشیاء تتمیز  بأضدادھا ؛ ولھالمكلف ؛ أل
  :مسائل  المطلب في ثالث
  تعریف التكلیف : المسألة األولى 

  إلزام ما فیھ كلفة أي مشقة : التكلیف في اللغة 
َتَج��شََّمھ : التكلی��ف األم��ر بم��ا ی��شق ،وَتَكلََّف��ُھ  " ج��اء ف��ي الق��اموس المح��یط  

 ".....)٣(   
ن التكلی�ف بتعریف�ات      عرف األصولیو  فقد   : وأما التكلیف في االصطالح       

... التكلیف (      : ومنھا ما جاء في شرح الكوكب   ,متقاربة في المعنى  

                                                           
  ١٣٨٥ حدیث ٥٢٧ /٢الزكاة  باب زكاة الغنم  صحیح البخاري كتاب -) ١(
اإلرواء .   بإسناد صحیح ٢٢٢٠ حدیث  ٥/٢٥ رواه النسائي في سننھ كتاب الزكاة باب زكاة البقر - ) ٢(

١٢٦ / ٢   
 ١٠٩٩/  ١)   مادة كلف (  القاموس المحیط  - ) ٣(
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/ ١  ...) إ ل�زام  مقت�ضى خط�اب ال�شرع         : في اص�طالح  علم�اء ال�شریعة         
٤٨٣     

  تعریف المكلف : المسألة الثانیة 
  المكلف ، ھو البالغ العاقل 

ن شرط التكلیف أن یكون عاقال اتفق العقالء على أ:  " .... قال اآلمدي 
فاھما ، ألن التكلیف خطاب ، وخطاب من ال یعقل ، وال یفھم محال 

  )١("،كالجماد ، والبھیمة 
ت�وفر  یفإذا كان المكلف من توفر فیھ شرطان البلوغ ، والعقل ، فإن من لم          

 ل����یس بمكل����ف ، ك����المجنون ، وال����صبي ،ھما ، فی����ھ ال����شرطان ،أو أح����د
  ونحوھم  اإلدراك والمغمى علیھ وفاقد

، وش���بیھ بالجم���اد ، والبھیم���ة المجن���ون  : " ق���ال ال���دكتور عم���ر األش���قر  
وإن وج�د أص�ل الفھ�م ألص�ل الخط�اب ،            والصغیر ، وال�ذي ال یمی�ز فھ�ذا          

  فلیس عندھما فھم لتفاصیل الخطاب ، 
من كونھ أمرا ، أو نھیا ، ومقتضیا للثواب  والعقاب ، وأنھ واجب الطاعة              

لك من المجن�ون ، وال�صغیر اس�تحال تكلیفھم�ا ، أم�ا ال�صبي                ، فلما تعذر ذ   
الممی�ز وإن ك�ان ل��ھ فھ�م ، ف�إن فھم��ھ غی�ر كام�ل ، وم��ن رحم�ة اهللا أن�ھ ل��م         

  )٢(..." یكلفھ حتى یكتمل عقلھ 
   تعریف غیر المكلف :المسألة الثالثة

 فإذا كان المكلف من توفر فیھ ش�رطان البل�وغ ، والعق�ل ، ف�إن م�ن ل�م        
 ل�شرطان ،أو أح�دھما ، ل�یس بمكل�ف ، ك�المجنون ، وال�صبي ،               یتوفر فیھ ا  

أو ض��عف  وق��ل فھم��ھ    ’ ك��ل م��ن زال عقل��ھ   وھ��و ,   وم��ن یلح��ق بھم��ا   
وفاق���د ,والھ���رم  ,ك���المغمى علی���ھ  ,ب���أي  س���بب م���ن األس���باب ,وتمیی���زه  
  ونحوھما  المیت دماغیو )ألزھایمر  ( ومن بھ  مرض  اإلدراك  

وش���بیھ بالجم���اد ، والبھیم���ة المجن���ون ،  : " ق���ال ال���دكتور عم���ر األش���قر  
والصغیر ، وال�ذي ال یمی�ز فھ�ذا وإن وج�د أص�ل الفھ�م ألص�ل الخط�اب ،                     
فلیس عندھما فھم لتفاصیل الخطاب ، من كونھ أمرا ، أو نھی�ا ، ومقت�ضیا             

                                                           
  .١١٥ \١ األحكام في أصول األحكام - ) ١(
  .٤٢ مقاصد المكلفین - ) ٢(
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للثواب  والعقاب ، وأنھ واج�ب الطاع�ة  ، فلم�ا تع�ذر ذل�ك م�ن المجن�ون ،                      
 ال��صبي الممی��ز وإن ك��ان ل��ھ فھ��م ، ف��إن  وال��صغیر اس��تحال تكلیفھم��ا ، أم��ا

  )١(..." فھمھ غیر كامل ، ومن رحمة اهللا أنھ لم یكلفھ حتى یكتمل عقلھ 

في خمسة   من یوصفون بأنھم غیر مكلفین تفصیلوفیما یلي 
  -: فروع  

  تعریف الصبي:الفرع األول 
  : تعریف الصبي في اللغة   : أوال

  لصغر ، والحداثة ،یطلق الصبا في اللغة على معان منھا ا
 اللغة والغالم في   , والصبي الصغیر دون الغالم ،أو من لم یفطم بعد

   )٢(  والجمع صبوة  وصبیة وصبیان"  وقبل البلوغالفطام من كان بعد سن

  : عریف الصبي في االصطالح ت  : ثانیا
ھ�و    قی�ل    و  منذ والدت�ھ إل�ى أن یبل�غ الحل�م    ھو وصف یلحق باإلنسان 

  ع�م م�ن التعری�ف اللغ�وي    أفالتعریف االصطالحي       )٣( غ الحلم   من لم یبل  
 ؛ ألنھ یشمل الصبي والغالم

  جنونمتعریف ال:  الفرع الثاني 
  الشيء علیھ إذا ستره ، وجنََالستَّر یقال جنََََ :   في اللغةالجنون :أوال

  )٤( الكالم إذا استتر  ، 

   .من زال عقلھ ،أو فسد  : والمجنون في اللغة
   :جنون في االصطالحمتعریف ال: انیاث

 ھو مرض یزیل الشعور من القلب مع بقاء القوة ، والحركة في الجنون
األعضاء ،وقیل ھو اختالل العقل بحیث یمنع جریان األفعال ، واألقوال 

                                                           
  .٤٢ مقاصد المكلفین -  )١(
   .١٤٩/ ١  مختار الصحاح  - ) ٢(
  .٢٠ \٢٧ و الموسوعة الفقھیة ٢١٩ األشباه والنظائر للسیوطي صـ - ) ٣(
  .١١١ \١ والمصباح المنیر ١٤١ / ١ والمعجم الوسیط  ٩٢ /  ١٢ لسان العرب - ) ٤(
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فتعریف  )٢( من زال عقلھ أو فسد  ھووالمجنون١(" على نھجھ إال نادرا 
   اللغويریفللتع في االصطالح مطابقالمجنون 

  أقسام الجنون : ثالثا   
 ,  دماغال وھو إذا كان لنقص جبل علیھ : أصلي  :إلى قسمینالفقھاء الجنون قسم 

 وھو ما : وجنون عارض, ال یرجى زوالھ وھذا,  أصل الخلقة  وطبع علیھ من
,یعرض لھ بعد الوالدة   

غیر المطبق  و,د  ھو المالزم  الممتالمطبقو,  وغیر مطبق مطبق إلى  وهقسمكما 
أو غیر , واختلفوا في الحد الذي یحكم بھ على الجنون بأنھ مطبق, خالف ذلك

 . و قیل سنة ,فمنھم من حدده بالزمن فقیل شھر, مطبق 
والمطبق ھو من جنونھ , أن غیر المطبق ھو الذي یفیق ویجن:  و منھم من قال  

ن االنتظار حتى یموت  أو سنة ؛ ألنھ ال یمك ,شھر ب حددوه فالحنفیة , دائم
ألنھ یكون قد فات  ؛ یحكم لھ بعد ذلك بأن جنونھ مطبقالمجنون دون أن یفیق ف

والجمھور لم  , هوولذلك حدد , ةاحیي الرتیب األحكام على إطباق جنونھ وھأوان ت
ویكتفون  ,  ألنھم یعتمدون على عدم رجاء اإلفاقة حسب قول أھل الخبرة ؛یحددوه 

٣اتصال الجنون لفترة زمنیة محددةإلطباق على دون ترتیب ا, بذلك  
 تم��ام ن أل؛ ف��أكثر ھ��و ال��ذي جنون��ھ س��نة , ف��ي ھ��ذا البح��ث ل��ھ عالق��ة وال��ذي 

 غی��ر والخ��الف ف��ي وج��وب الزك��اة ف��ي م��ال ,الزك��اة ش��رط لوج��وب ح��ول ال
     .المكلف 

               تعریف اإلغماء وأنواع:لثالفرع الثا
الغین والمیم :-  رحمھ اهللا -ل ابن فارس قاتعریف اإلغماء في اللغة أوال 

َغَمْیُت البیت، إذا سقَّْفَتھ،والسقف : من ذلك.والحرف المعتل یدل على تغطیة وتغشیة
      )٤(.ومنھ أغمي على المریض فھو مغمى علیھ إذا غشي علیھ, غماء

الستر والتغطیة، ومنھ :وأصل التَّْغمیة:-رحمھ اهللا -وقال ابن منظور
   )٥(.ُأغمي على المریض إذا ُأغشي علیھ، كأن المرض ستر عقلھ وغطاه

   والتغطیة ھو الستر : في اللغة فاإلغماء

                                                           
  .٥٨ والتعریفات للجرجاني صـ - ) ١(
  .١١١ \١ والمصباح المنیر ١٤١ /١معجم الوسیط    وال٩٢ / ١٢ لسان العرب - ) ٢(
 ، ١٦٩ : ١٠المغن��ي . ٣/٤٨٨: و ف��تح الق��دیر٢٦٤ : ٤و ك��شف األس��رار .٣/٣٣٤:  ش��رح التل��ویح-) ٣(

  ٩/٣٩٣٦٧: الباريوفتح
  .٤/٣٩٢: مقاییس اللغة -) ٤(
   .١٥/١٣٥: لسان العرب -) ٥(
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   :تعریف اإلغماء في االصطالح ثانیا 
  و,إلغماء  ا  في  تعریف– رحمھم اهللا -نواختلفت الفقھاء واألصولی

إن اإلغماء آفة في القلب أو ((:جمعھا  حیث قالواأ تعریف الحنفیة  ھو 
والمحركة عن أفعالھا مع بقاء العقل ,الدماغ، تعطل القوى المدركة 

  .))مغلوبًا

اإلغماء :نوعرف األطباء المعاصر:لطبي لإلغماء التعریف ا
فقد وعي قصیر ناجم عن نقص شامل في جریان الدم الدماغي، وینجم 
اإلغماء دومًا عن توقف كامل أو نصف كامل في النتاج القلبي،تال على 
األغلب لنقص حاد في وارد الدم إلى القلب األیمن مع بقاء نظام القلب 

  )١( .وارد الدم إلى القلب األیسرأو لنقص شدید في , سویًا 
یستر العقل فتتعطل القوى المدركة اإلغماء مرض   أنمما سبق یظھر

  فالعقل في حالة اإلغماء یبقى مغلوبًا المسلوبا. عن أفعالھا والمحركة
  فالجنون یكون فیھ العقل مسلوبًا, منزلة بین النوم و الجنوناءغمفاإل

     .،والنوم یكون فیھ العقل محجوبًا 
  :أنواع اإلغماء: ثالثا 

  :ینقسم اإلغماء إلى نوعین 
عرض شائع یفقد فیھ الشخص وعیھ و  وھ :اإلغماء البسیط:األول 

 , فیھا إلى األرض، وما إن یتمدد مستلقیًا حتى یصحولمدة قصیرة یتھاوى
           )٢( .من البالغین األصحاء% ٢٥ویصاب باإلغماء نحو 

 و, یفقد فیھ المریض وعیھ اإلغماء الذي  وھو :اإلغماء الطویلالثاني 
 ألنھ فاقد ؛  في ھذه الحالة  غیر مكلف والمریض   عرفازمنا طویالیمتد 

, فارض التكلی من النائم  والنوم من عوسوىأ فھو ,للوعي واإلدراك  
  .فكذلك  اإلغماء 

  ))الخرف  ((الھرم   :   الرابعالفرع 

                                                           
  .html.٠١/٢٠/com/disease.www.mediall١ الطبیةموقع البوابة :  انظر -  )١(
  .www.arab-ency.com/index.php موقع الموسوعة العربیة:  انظر -  )٢(
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الھرم ھو سوء الكبر  ویسمى الخرف أو أرذل :تعریف الھرم  
   .العمر 

 ویختل المنطق  ,ھو آخره الذي تفسد فیھ الحواس و أرذل العمر
    )١(.ألنھ ال یرجى صالح ما فسد ؛وسمي أرذل العمر ,والفھم والعقل 

أرذل العمر وھو الھرم حتى یعود كھیئتھ : ( ... أضواء البیان جاء في
  )٢(...) وعدم العلم  ,في حال صباه من الضعف 
سوء العمر ھو  البلوغ إلى حد في الھرم  (...  :جاء في عون المعبود 

 ...: ( وورد أیضا )٣()... وقلة الفھم  ,یكون كالطفل في سخف العقل 
 والجنون الصبا – وھو زائد عن الثالثة ,الخرف فساد العقل من الكبر و

 فإن الشیخ قد ؛الذي زال عقلھ من كبر والمراد بھ الشیخ الكبیر -والنوم  
  )٤(...)یعرض لھ اختالط عقل یمنعھ من التمییز یخرجھ عن التكلیف  

فال یعلم ھذا ; فبعض الناس یعمر حتى یبلغ سن الھرم وَضْعف العقل
َوالّلُھ َخَلَقُكْم ُثمَّ َیَتَوفَّاُكْم ﴿: قال تعالى مھ قبل ذلكالمعمَّر شیًئا مما كان یعل

َوِمنُكم مَّن ُیَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي َال َیْعَلَم َبْعَد ِعْلٍم َشْیئًا ِإنَّ الّلَھ َعِلیٌم 
 قولھ )٦( ﴾ِقُلوَنَوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُھ ِفي اْلَخْلِق َأَفَلا َیْع﴿:و قال تعالى)٥( ﴾َقِدیٌر

 أي نكسناه في الخلق فجعلناه یتناقص حتى )  في الخلق ننكسھ ( تعالى 
قلة عقلھ وخلوه و   ,یرجع في حال شبیھة بحال الصبي في ضعف جسده

   )٧(.من العلم  
ھو مرض في الدماغ یسبب وألزھایمر  اكتشف مرض وفي ھذا العصر 

الذي     بر مرض الزھایمریعت  وخلًال في الذاكرة والتفكیر والتصرف،
 و , شیوعا عند الشیخوخةاألمراض، ھو أكثر  یسبب الخرف الشیخوخى

الذي وصفھ  , ألویس ألزھایمر سمى المرض باسم الطبیب اااللمانى

                                                           
   .٤٠٩ / ٢ أضواء البیان - ) ١(
   .٢٧٠ / ٤ المرج السابق -  )٢(
  .٢٨٠/ ٤ عون المعبود  -  )٣(
   .٥٢ /١٢ المرجع السابق -  )٤(
  .٧٠النحل سورة  - ) ٥(
  .٦٨یس  سورة  -  )٦(
  .٢٩٩ / ٦أضواء البیان  - ) ٧(

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 في إالفھذا المرض لم یشخص بدقھ  . ١٩٠٦ مرة في عام ألولوشخصھ 

 فمرض الزھایمر  )) بالخرف(( وكان یعرف  فیما سبق  , ھذا التاریخ 
وھذا المرض لھ  ,  أو نوع منھ , الخرف الذي تحدث عنھ الفقھاء ھو

  :حالتان
 حتى أفقده وعیھ حینئذ یصیر حكمھ إذا اشتد بصاحبھ: الحالة األولى

جاء في عون المعبود   .  حكم المجنون، وإن كان لیس مجنونا في الحقیقة
 أن ویظھر,الخرف والجنون فإن أحكامھما واحدة وبینھما تقارب : (...

 ي إلى اإلغماء وھ ,اإلغماء والجنونبین الخرف رتبة متوسطة 
  )١( ).أقرب

ن آلة التكلیف العقل  أل؛ غیر مكلف المریضیعتبر  وفي ھذه الحالة
وال تصح , الواجبات الشرعیة التي مناطھا العقل   فتسقط عنھ,وقد زال 

  .تصرفاتھ من بیع أو شراء أو ھبة أو نحو ذلك

 وتفارقھ بعض ,أن تعتریھ ھذه الحالة بعض الوقت: الحالة الثانیة
 یتعلق بھ التكلیف في الوقت الذي یعود إلیھ قت، وحكمھ حینئذ أنالو

 جاء في عون .تمییزه، ویرتفع عنھ في الوقت الذي یفقد فیھ التمییز
ولو برئ في بعض األوقات برجوع عقلھ تعلق بھ  :  (...المعبود
  )٢(.....)التكلیف
  موت الدماغتعریف  : الخامسالفرع 

 ال��سكون ، وك��ل م��ا س��كن فق��د  ھ��و: الم��وت ف��ي اللغ��ة   تعری��فأوال 
إذا برد رمادھا ، فلم یبق م�ن الجم�ر    : ماتت النار موتًا     : " یقال،    مات

    )٣("ت ما ال روح فیھ ركدت وسكنت ، والمی: ماتت الریح شيء ، و
  )٤(لجسدامن وح لروج اخرھو : ت  شرعا لمو اتعریف  : ثانیا

 دموی��ة والت��نفس ھ��و توق��ف القل��ب وال��دورة ال األطب��اء والم��وت عن��د
 تل��ف دائ��م ف��ي ال��دماغ ی��ؤدي إل��ى توق��ف دائ��م لجمی��ع     : م��وت ال��دماغو ,

                                                           
  . ١٢/٥٢عون المعبود   - ) ١(
   .٥٢ /١٢جع السابق  المر-  )٢(
  .(٣/٥٤٧) .:  لسان العرب -  )٣(
 أجھزة اإلنعاش وحقیقة الوفاة بین الفقھاء واألطباء لفضیلة الدكتور بكر بن عبد اهللا أبو زید ص -  )٤(

١٤. 
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توق�ف ال�دماغ ع�ن العم�ل        : أو ھ�و  , غ  وظائفھ بما فیھا وظ�ائف ج�ذع ال�دما        
         .تمامًا وعدم قابلیتھ للحیاة

الجھ�از الع�صبي    ھو الع�ضو ال�ذي ی�تحكم ف�ي      : الدماغ تعریف    :ثالثا 
 ,  ال�شوكي   والنخ�اع   ,األع�صاب القحفی�ة     ع�ن طری�ق    ،لإلن�سان  المركزي

   )١(] اإلنسان تصرفاتلمنظم لجمیعوبھذا یكون عملیا ا
  :و یتكون الدماغ من أجزاء ثالثة ھي

  .وھو مركز التفكیر، والذاكرة، واإلحساس: المخ
  .ووظیفتھ توازن الجسم: المخیخ

وھو المركز األساسي للتنفس والتحكم في القلب، وال�دورة         : جذع المخ 
  )٢(.الدمویة

ا مات دماغ ھل إذف :حیرت األطباء)  موت الدماغ  (وھذه المسألة  
) الموت السریري(أو لیس بمیت؟ وھي التي یسمونھا اإلنسان یعتبُر میت 

وقد عمت بھا البلوى خاصًة في ھذا الزمان، وصورة المسألة أن جذع 
الدماغ یموت، ویقرر األطباء أن جذع الدماغ قد مات، فال یتحرك 

وذي فإنھ ال أو أ,إبرة  حتى ولو غرز بوال یستجیب ألي حركة،,اإلنسان 
 قلبھ ینبض، و نفسھ ظاھر، یتنفس لكنحدث أي استجابة في جسمھ، َی

. ت عنھ  لمات رفع لو أن ھذه األجھزة وتنفس الحي بواسطة األجھزة، 
ھذا المریض یعتبر میت، أم أنھ لیس بمیت؟  فاألطباء أنفسھم لم  فھل

الموت  أو تحّدد بالدقة ,وشروط معینة ُتبین,یتفقوا على صیغة معینة 
الحقیقي للدماغ، وھناك قرابة ثالث مدارس لألطباء في حقیقة إثبات 

 ال یمكن التوصل منھ أن معرفة موت الدماغ، والتأكد ثم موت الدماغ، 
إلیھ في أقوى المدارس الطبیة إال بواسطة أجھزة دقیقة ال تتیسر في غالب 

  )٣( .األمكنة

                                                           
،توصیات ندوة الحی�اة اإلن�سانیة ب�دایتھا ونھایتھ�ا المنعق�دة ف�ي              ٧،  ٤:  أجھزة اإلنعاش للبار   -) ١(

مطبوع�ات المنظم�ة اإلس�المیة للعل�وم      ) (م١٩٨٥ین�ایر   ١٥( ھ�ـ    ١٤٠٥ ربیع اآلخ�ر     ٢٤
  ). الكویت–الطبیة 

 . المراجع السابقة-) ٢(
   .المراجع السابقة -) ٣(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
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العلم في ذلك  دینا منلیس ل( ...:   الطبیب أحمد شوقي إبراھیمیقول 
كذلك  إال رسم المخ الكھربائي وھو قطعي في بعض الحاالت، وال یكون

  )١(.)" التسمم باألدویة المنومة مثًلافي بعض الحاالت، كحاالت 
ركز القائلون بالموت إذا فقد "(     :   توفیق الواعي/ ألستاذاوقال 

وإال ,ا على الموت على فقدان الشعور، وھذا ال ینھض دلیًل المخ الحیاة
 "...والمغمى علیھ والمشلول میًتا، وھذا ما لم یقل بھ إنسان  كان المجنون

.)٢(       
 م�ن    المستخلصً وبعد التصور الطبي    :(( .... زیدأبو  وقال الدكتور بكر      
فإن بیان الحكم الشرعي لحقیقة الوفاة عند األطب�اء،         ,كالم األطباء الباحثین  

فبم�ا أن    وعلی�ھ    ھذه الحقیقة مسلمة شرًعا أم ال؟      ھلف" موت جذع الدماغ  "
ول�م  ,ھذه الحقیقة مح�ل خ�الف ب�ین األطب�اء، وأن عالماتھ�ا أو جلھ�ا ظنی�ة                 

أن الیقین ال ی�زول بال�شك ، ونظ�ًرا    : تكتسب الیقین بعد، وأن قاعدة الشرع   
 م��وت ال��دماغ، ث��م ت��ستمر الحی��اة كم��ا ف��ي   : لوج��ود ع��دة وق��ائع یق��رر فیھ��ا  

من كت�اب الحی�اة اإلن�سانیة ، وأن ال�شرع یتطل�ع إل�ى         )  ٤٥٣،  ٤٤٧/ ص(
إحیاء النفوس وإنقاذھا وأن أحكامھ ال تبنى على الشك، وأن الشرع یحافظ         

: على البنیة اإلنسانیة بجمیع مقوماتھ ومن أصولھ المطھرة المحافظة على         
، ولھ�ذا أطب�ق علم�اء       "المحافظة عل�ى ال�نفس    "الضروریات الخمس ومنھا    

ح فی�ھ، وبم�ا أن األص�ل ف�ي      مة الجنین من ح�ین نف�خ ال�رو        الشرع على حر  
واالست��صحاب م��ن م��صادر ال��شرع التبعی��ة إذ ج��اءت      , الحی��اة  اإلن��سان

األص�ل  "بمراعاتھ ما لم یقم دلیل قاطع على خالفھ، ولھذا قالوا في التقعید          
فإن�ھ لھ�ذه الت�سبیبات    ," بقاء ما ك�ان عل�ى م�ا ھ�و علی�ھ حت�ى یج�زم بزوال�ھ                 

" حقیق��ة الوف��اة "ر أن م��وت ال��دماغ ف��ي ھ��ذه ال��صورة ھ��و      فإن��ھ ال یظھ�� ,
)٣( ....)فتنسحب علیھ أحكام األموات

  

                                                           
  . ٣٧٦/  ص  ألحمد شوقيكتاب الحیاة اإلنسانیة -) ١(
  . ٤٨٤/ توفیق الواعي ص/  بحث لألستاذ- )٢(

  
 واألطب�اء لف�ضیلة ال�دكتور بك�ر ب�ن عب�د اهللا أب�و         أجھزة اإلنعاش وحقیقة الوفاة بین الفقھ�اء  -) ٣(

   .١٤زید ص 
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 بالمملكة العربیة السعودیة و المجمع و قد قرر مجلس ھیئة كبار العلماء 
  حكمی  ال المیت دماغیا إن  , تابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي   الفقھي ال
دماغیا حتى یعلم أنھ مات موتا ال بمجرد تقریر األطباء أنھ مات  بموتھ 

  :یلي نص القرارین  وفي ما  . شبھة فیھ
  قرر مجلس ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة_١  

 ال یجوز شرعا الحكم بموت اإلنسان الموت الذي تترتب علیھ ((...
حتى یعلم أنھ ,أحكامھ الشرعیة بمجرد تقریر األطباء أنھ مات دماغیا 

 مع ظھور ,ا ال شبھة فیھ تتوقف معھ حركة القلب والنفسمات موت
ألن األصل حیاتھ فال یعدل عنھ ؛ األمارات األخرى الدالة على موتھ یقینا 

         )١(..))..  إال بیقین 
مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي في دورتھ العاشرة، بعد   قرر_٢

 المجلس إلى دراسة ھذا الموضوع من جمیع جوانبھ ومالبساتھ، وانتھى
المریض الذي ركبت على جسمھ أجھزة اإلنعاش، ...: (التالي القرار

یجوز رفعھا، إذا تعطلت جمیع وظائف دماغھ تعطًال نھائیًا، وقررت 
لجنة من ثالثة أطباء اختصاصیین خبراء أن التعطیل ال رجعة فیھ، وإن 

كبة، لكن ال كان القلب والتنفس ال یزاالن یعمالن آلیًا، بفعل األجھزة المر
یحكم بموتھ شرعًا، إال إذا توقف التنفس والقلب، توقفًا تامًا بعد رفع ھذه 

  )٢( ....)األجھزة 
ن المیت  دماغیا  یعتبر إ  ف وعلماء الشریعةاألطباء من كالم  و لما سبق

بالكلیة فھو أسوا   لإلدراك   للوعي و فاقدألنھ ؛ غیر مكلف ویعتبر  . حي
     علیھمن المجنون والمغمى

  :یشمل كال من  ) غیر المكلف( وصف أنمما تقدم  یتبین و

                                                           
  .ھـ١٢/٤/١٤١٧في ) ١٨١( قرار رقم - )١(
 ق��رار مجل��س المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي ف��ي دورت��ھ العاش��رة، المنعق��دة بمك��ة المكرم��ة ف��ي   -) ٢(

م إل�ى ی�وم األربع�اء    ١٩٨٧ أكتوبر  ١٧ الموافق   ١٤٠٨ صفر   ٢٤الفترة من یوم السبت     
   .م١٩٨٧ أكتوبر ٢١الموافق  ھـ ١٤٠٨ صفر ٢٨ الموافق
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المصاب (    الھرم  – ٤ المغمى علیھ    – ٣ المجنون  -٢الصبي   – ١
  ) بالخرف  

  ومن في حكمھم على ماسبق من تفصیل  ,  المیت دماغیا – ٥  

  زكاةــم الــــــــحك :ا  ثانی
الم  ، وللزكاة منزلة عظیمة في الزكاة ھي الركن الثالث من أركان اإلس

ي بني علیھا اإلسالم ، لما روى  إحدى الركائز الخمس التاإلسالم ، فھي
قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما قال 

بني اإلسالم على خمس شھادة أن ال إلھ إال اهللا ، وأن محمدا : ( وسلم 
  ))١(....إیتاء الزكاة إقام الصالة ، و رسول اهللا ، و

   وقد دل على وجوبھا الكتاب ، والسنة ، وإجماع المسلمین 
  : منھا ما یأتي فمن الكتاب آیات كثیرة تدل على وجوب الزكاة 

   )٢( ﴾الرَّاِكِعیَن َمَع َواْرَكُعوْا الزََّكاَة َوآُتوْا الصََّالَة َوَأِقیُموْا﴿:قولھ تعالى _ ١

   )٣( ﴾j k l m n o p﴿: قولھ تعالى_ ٢

  :وفي السنة أحادیث كثیرة منھا 
أعلمھم :[قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم لمعاذ لما بعثھ إلى الیمن  -١

] أن اهللا افترض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم 
)٤(  

ما رواه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما أن النبي صلى اهللا علیھ  -٢
 الناس حتى یشھدوا أن ال إلھ إال اهللا ، أمرت أن أقاتل: وسلم قال 

  )٥(... وأن محمدا رسول اهللا ، ویقیموا الصالة ، ویؤتوا الزكاة 

                                                           
  .٨  رقم ٢٠ ص ١ البخاري كتاب اإلیمان باب دعاؤكم إیمانكم ج حیح ص- ) ١(
 . ٤٣:  البقرة  سورة  - ) ٢(
  .١٠٣:  التوبة سورة  - ) ٣(
  .٢٥ حدیث رقم  ١٧ /١ الزكاة  باب فإن تابوا وأقاموا الصالة    البخاري كتاب صحیح –) ٤(
 – باب فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتو الزكاة فخلوا سبیلھم – كتاب اإلیمان –خرجھ البخاري  أ–) ٥(

 باب األمر بقتال الناس حتى یقولوا ال إلھ إال –كتاب االیمان –ومسلم في صحیحھ , ٢٥: برقم ١/١٤
  .٢٦:برقم , ١/٥٣ –اهللا محمد رسول اهللا 
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: (...  قال  ١ ابن رشد ، فقد نقلھ عدد من العلماء ، منھموأما إجماع األمة
 فأنھم اتفقوا  انھ على كل مسلم حر بالغ عاقل  على من تجب وأما   ..

  )٢(.....) ما    مالك للنصاب ملكا تا
 خالف الزكاة إجماع بین المسلمین ،الوجوب :" ... قال٣نيالعمراو

  )٤("بینھم في ذلك 
والزكاة أحد أركان اإلسالم الخمسة ، وھي " ...  قال )٥(وابن قدامة 

واجبة بكتاب اهللا تعالى ،وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ، وإجماع أمتھ 
")٦(  

، الزكاة ، وجعل لھا منزلة عالیة ، ومكانة فاهللا سبحانھ وتعالى فرض 
عظیمة ، لما یترتب علیھا من مصالح عظیمة تعود على الفرد ، 

  والمجتمع ، وعلى الغني ، والفقیر في الدنیا ، واآلخرة 
  

                                                           
من أھل قرطبة وقاضي الجماعة بھا، یكنى أبا الولید، ) لحفیدالشھیر با(ھو محمد بن أحمد بن رشد  -  )١(

، وعني بالعلم من صغره إلى كبره، وكانت الدرایة أغلب علیھ . ودرس الفقھ واألصول وعلم الكالم
في الفقھ  " بدایة المجتھد، ونھایة المقتصد"من الروایة،ولھ تآلیف جلیلة الفائدة، منھا كتاب 

مختصر المستصفى في األصول، ، وغیر ذلك ، ، توفي سنة خمس الكلیات في الطب، و وكتاب
 ٣٦٥الدیباج المذھب ص . وتسعین وخمسمائة، ومولده سنة عشرین وخمسمائة،

  
  .١/٣١٥ بدایة المجتھد  -  )٢(

 ٤٨٩بن أسعد بن یحیى، أبو الحسین العمراني ولد ) أبي الخیر(  العمراني ھو یحیى بن سالم ٣ ٣
" الزوائد " البیان في فروع الشافعیة، و " لھ تصانیف، منھا . لشافعیة في بالد الیمنكان شیخ ا. فقیھ: ھـ
طبقات الشافعیة  _ھـ  ٥٥٨توفي بذي سفال بالیمن عام  .للغزالي" شرح الوسائل " و " األحداث " و 

  ١/٢١٧(البن قاضي شھبة 
  
  .١٣٢ \ ٣ البیان للعمراني - ) ٤(
" امة ، أبو محمد، موفق الدین  من أكابر الحنابلة، لھ تصانیف، منھا  ھو عبد اهللا بن محمد بن قد- ) ٥(

لمعة " ذم التأویل ، و " روضة الناظر  في أصول الفقھ، و " المغني  شرح بھ مختصر الخرقي، و 
 ھـ وتعلم في ٥٤١سنة  ولد في جماعیل  بفلسطین.وغیر ذلك" فضائل الصحابة " االعتقاد و 

 ھـ فأقام نحو أربع سنین، وعاد إلى دمشق، وفیھا وفاتھ عام ٥٦١ة دمشق، ورحل إلى بغداد سن
   ٢/١٣٣ ، ذیل طبقات الحنابلة البن رجب ٢٢/١٦٥سیر أعالم النبالء للذھبي . ھـ٦٢٠

 . ٥ \٤ المغنى - ) ٦(



 - ٤٢٠ - 

  حكم زكاة مال غیر المكلف :  المبحث األول
 المالك للنصاب الكلفاتفق العلماء على وجوب الزكاة في مال المسلم الحر            

  )١(ملكا تاما  
  : أقوال  أربعة واختلفوا في وجوب الزكاة في مال غیر المكلف على

     تجب في جمیع أموال غیر المكلفأن الزكاة ال : القول األول
رضي اهللا )٣(" قول عبداهللا بن عباسوھو ) )٢(" وھذا مذھب الحنیفیة 

  , اعنھم
، )٦( ، وإبراھیم النخعي )٥(بیرسعید بن ج و)٤( شریحوقال بھ من السلف 

  ،)٧(والحسن البصري
 رحمھم اهللا ، واختار ھذا القول الشوكاني )٢()١( وسعید بن المسیب

  )٤(رحمھ اهللا  )٣(

                                                           
 \ ١  ومغني المحتاج ٣١٥  / ١  وبدایة المجتھد ٨٨ والقوانین الفقھیة  ١٥٣ \ ٢ فتح القدیر - ) ١(

 . ٥\٤غني  والم٢٦٨
 . ١٥٨\٢ و فتح القدیر ٢١٧\٢ و البحر الرائق ١٦٢\٢ المبسوط للسرخسي - ) ٢(
  .٢/٤ وبدایة المجتھد ٩/٨٥ واالستذكار ١٦٢\٢ المبسوط للسرخسي - ) ٣(
من أشھر القضاة الفقھاء في صدر :  ھو شریح بن الحارث بن قیس بن الجھم الكندي، أبو أمیة-  )٤(

 ولي قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاویة رضي اهللا .أصلھ من الیمن. االسالم
وكان ثقة في الحدیث، مأمونا في القضاء، = ھـ ٧٧واستعفى في أیام الحجاج، فأعفاه سنة . عنھم

  .ومات بالكوفة سنة ثمان و سبعین وعمر طویال، . لھ باع في األدب والشعر
 )٣/١٦١(لياألعالم للزركو .١٠٠ص/٤ و سیر أعالم النبالء ج

وھو حبشي األصل، أخذ .  ھو سعید بن جبیر االسدي، بالوالء، تابعي، كان أعلمھم على اإلطالق-  )٥(
ثم كان ابن عباس، إذا أتاه أھل الكوفة . العلم عن عبد اهللا بن عباس وابن عمر رضي اهللا عنھم

بواسط سنة خمس أتسألونني وفیكم ابن أم دھماء ؟ یعني سعیدا قتلھ الحجاج : یستفتونھ، قال
قتل الحجاج سعیدا وما على وجھ األرض أحد إال وھو مفتقر : قال اإلمام أحمد بن حنبل. وتسعین

 )٣/١٦١( األعالم للزركليو٣٢١ص/٤ وسیر أعالم النبالء ج.إلى علمھ 
م�ن أك�ابر الت�ابعین ص�الحا     : ھو إبراھیم بن یزید بن قیس بن االسود، أبوعمران النخعي، م�ن م�ذحج    - )٦(

س�نة س�ت وت�سعین ق�ال     .م�ات مختفی�ا م�ن الحج�اج    . من أھل الكوفة  . صدق و روایة وحفظا للحدیث    و
واهللا : ولم�ا بل�غ ال�شعبي موت�ھ ق�ال     . فقیھ العراق، كان إماما مجتھدا لھ مذھب: فیھ الصالح الصفدي  

  ).٢(م�����������������������������������������������ا ت�����������������������������������������������رك بع�����������������������������������������������ده مثل�����������������������������������������������ھ  
  )١/٨٠( األعالم للزركلي و    ٢٥ / ١ه وفیات األعیان 

  .تابعي، كان إمام أھل البصرة، وحبر األمة في زمنھ: ن بن یسار البصري، أبو سعید ھو الحس-  )٧(
ولد بالمدینة سنة أحدى و عشرین ، وشب في . وھو أحد العلماء الفقھاء الفصحاء الشجعان النساك

وكان غایة في . وعظمت ھیبتھ في القلوب . كنف علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ ، سكن البصرة
). فضائل مكة(أخباره كثیرة، ولھ كلمات سائرة وكتاب في . . تتصبب الحمكة من فیھالفصاحة، 

  .)٢/٢٢٦( األعالم للزركلي و٢٦٣ /٢تھذیب التھذیب  .توفي بالبصرة سنة عشرة و مائة 



 - ٤٢١ - 

   أن الزكاة تجب في جمیع أموال غیر المكلف: القول الثاني 
، )٨( ، والظاھری�ة  )٧( ، والحنابل�ة  )٦( ، وال�شافعیة )٥(وھذا م�ذھب المالكی�ة      

وعلي ب�ن أب�ي   ھو قول عدد من الصحابة ، منھم عمر بن الخطاب ،         و
، وعب��د اهللا ب��ن عم��ر ،    )٩(وج��ابر ب��ن عب��د اهللا    وعائ��شة ،  طال��ب   

  .والحسن بن علي ، رضي اهللا عنھم 
 ، )١١(، ومجاھد)١٠(وھو قول بعض السلف ، منھم عطاء بن أبي رباح 

 ،)٣(اللیث بن سعد ، و)٢(، وابن سیرین )١(، وجابر بن زید )١٢(وربیعة 

                                                           
سید التابعین، وأحد الفقھاء :  سعید بن المسیب بن حزن بن أبي وھب المخزومي القرشي، أبو محمد-  )١(

جمع بین الحدیث والفقھ والزھد والورع، وكان یعیش من التجارة بالزیت، ال یأخذ . لمدینةالسبعة با
وكان أحفظ الناس ألحكام عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنھ وأقضیتھ، حتى سمي راویة . عطاء
األعالم للزركلي و  .٢١٧ص/٤ و سیر أعالم النبالء ج.توفي بالمدینة سنة أربع وستین . عمر

)٣/١٠٢( 
   .٢/٤ وبدایة المجتھد ٩/٨٥ واالستذكار ٦٩/ ٤ مصنف عبد الرزاق -  )٢(
فقیھ مجتھد من كبار علماء الیمن، : الشوكاني ھو محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني - ) ٣(

. ونشأ بصنعاء) من بالد خوالن، بالیمن( ھـ  بھجرة شوكان ١١٧٣ولد سنة . من أھل صنعاء
 مؤلفا، ١١٤لھ .وكان یرى تحریم التقلید.  ھـ ١٢٥٠ومات بھا سنة  ١٢٢٩وولي قضاءھا سنة 

و ) إتحاف األكابر  (و ) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (و ) نیل االوطار(منھا  
  .٦/٢٩٨األعالم للزركلي ) الفوائد المجموعة في األحادیث الموضوعة (

  .٢/١٠ السیل الجرار - ) ٤(
  .٨١\٩ واإلستذكار ٥٢ \٣ والذخیرة ٨٨قھیة صـ  القوانین الف- ) ٥(
 . ٣\٢ وروضة الطالبین ١٣٥\٣ البیان للعمراني - ) ٦(
  .٢٩٨ \٦ واإلنصاف ٤٣٩ \٣ كتاب الفروع - ) ٧(
  .٢٠١\٥ المحلى - ) ٨(
 ومصنف عبد الرزاق ١٦٢ \٢ والبسوط للسرخسي ٣١٥\ ١ وبدایة المجتھد ٨١ \٩ اإلستذكار - ) ٩(

  . ١١٤ \٢ والمدونة ٦٦\٦
عطاء بن أبي رباح أبو محمد مولى آل أبي خثیم القرشي الفھري المكي واسم أبي رباح أسلم من  - ) ١٠(

كبار فقھاء التابعین سمع أبا ھریرة وابن عباس وأبا سعید وجابر وابن عمر رضي اهللا عنھم روى 
ائة وقیل سنة عنھ عمرو بن دینار وقیس بن سعد وحبیب بن أبي ثابت توفي سنة أربع عشرة وم

  .٧٨ص/٥ و سیر أعالم النبالء ج٤٦٣ص:٦التاریخ الكبیر ج.خمسة عشرة و مائة 
مجاھد بن جبر مولى عبد اهللا بن السائب القارىء كنیتھ أبو الحجاج من أھل مكة  یروى عن  -  )١١(

جماعة من أصحاب رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم  روى عنھ الحكم ومنصور والناس وكان 
عابدا ورعا متقنا مات بمكة وھو ساجد سنة ثنتین أو ثالث ومائة وكان مولده سنة إحدى فقیھا 

 سیر أعالم النبالء ٤١٩ص:٥الثقات ج,وعشرین في خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ 
  .٤٤٩ص/٤ج

إمام حافظ فقیھ مجتھد، كان بصیرا : ھو ربیعة بن فروخ التیمي بالوالء، المدني، أبو عثمان -  )١٢(
    )ربیعة الرأي(فلقب ) وأصحاب الرأي عند أھل الحدیث، ھم أصحاب القیاس(بالرأي 

وكان صاحب الفتوى بالمدینة وبھ تفقھ . ما رأیت أحد أحفظ لسنة من ربیعة: قال ابن الماجشون

= 



 - ٤٢٢ - 

واللجنة  . )٦(أجمعین    واختار ابن تیمیة )٥( ، وغیرھم )٤( ثورووأب
   )٧(لإلفتاءالدائمة 

ف�ي  أن الزكاة ال تجب في جمی�ع أم�وال غی�ر المكل�ف ، إال                 : القول الثالث 
    الخارج من األرض

   والثمارو الزروع 
وقول بع�ض   ،  )٨(_ وھو خالف مذھب الحنفیة     _بي حنیفة ألوھذا قول    

 م�ن  بن عباس رضي اهللا ع�نھم وق�ول س�فیان الث�وري     ا الصحابة ، منھم    
   ) )١( رحمھ اهللا  )٩(التابعین 

                                                           
 /  ١ تذكرة الحفاظ . توفي بالھاشمیة من أرض االنبار سنة ست وثالثین ومائة . اإلمام مالك

 .)٣/١٧(لزركلي ألعالم ل١٤٨
  .من أھل البصرة. تابعي فقیھ، من االئمة:  ھو جابر بن زید االزدي البصري، أبو الشعثاء-  )١(

و لما مات جابر بن . وكان من بحور العلم،  . صحب ابن عباس رضي اهللا عنھما. أصلھ من عمان
  ا.نة ثالث و تسعین ولد سنة أحدى وعشرین وتوفي س, الیوم مات أعلم أھل العراق : زید قال قتادة

  .)٢/١٠٤(ألعالم للزركلي   و٦٧ / ١تذكرة الحفاظ  
  ,إمام وقتھ في علوم الدین بالبصرة :  ھو محمد بن سیرین البصري، االنصاري بالوالء، أبو بكر-  )٢(

ولد سنة . وتفقھ وروى الحدیث، واشتھر بالورع وتعبیر الرؤیا..مولده ووفاتھ في البصرة..تابعي
 األعالم للزركلي  .٦٠٦ص/٤سیر أعالم النبالء ج, .ثین وتوفي سنة عشرة و مائة ثالث و ثال

)٦/١٥٤( 
إمام أھل مصر في عصره، حدیثا : بالوالء، أبو الحارث:  ھو اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفھمي-  )٣(

سنة خراسان، ومولده في قلقشندة، سنة أربع و تسعین ووفاتھ في القاھرة  أصلھ من . ". وفقھا
  . خمس و سبعین و مائة 

أخباره كثیرة، ولھ . اللیث أفقھ من مالك، إال أن أصحابھ لم یقوموا بھ: وقال اإلمام الشافعي
 وفیات .في سیرتھ " -الرحمة الغیثیة في الترجمة اللیثیة " والبن حجر العسقالني، كتاب . تصانیف
  .)٥/٢٤٨(األعالم للزركلي ١٤٣٨ /   ١ألعیان  

قال ابن . الفقیھ صاحب اإلمام الشافعي: إبراھیم بن خالد بن أبي الیمان الكلبي البغدادي، أبو ثورھو  -  )٤(
كان أحد أئمة الدنیا فقھا وعلما وورعا وفضال، صنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنھا، : حبان

ر مذھبھ كتاب ذكر فیھ اختالف مالك والشافعي وذك=لھ مصنفات كثیرة منھا : وقال ابن عبد البر
في ذلك وھو أكثر میال إلى الشافعي في ھذا الكتاب وفي كتبھ كلھا توفي في بغداد سنة أربعین و 

  )١/٣٧(األعالم للزركلي   ٧٢ص/١٢سیر أعالم النبالء ج. میئتین 
   .٢/٣١٥ وبدایة المجتھد ٢٨٢ وفقھ أبي ثور ٨١\٩ االستذكار - ) ٥(
  .)٢٥/١٧( مجموع الفتاوى  -  )٦(
   .٩/٤١٠(تاوى اللجنة الدائمة  ف -  )٧(
  .٩/٨٣ واالستذكار٢/١٦٢ المبسوط للسرخسي- ) ٨(
أمیر :  ھو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد اهللا-  )٩(

وخرج . ولد ونشأ في الكوفة،. كان سید أھل زمانھ في علوم الدین والتقوى. المؤمنین في الحدیث
ثم ثم انتقل إلى البصرة فمات فیھا أحدى وستین و .  ھـ فسكن مكة والمدینة١٤٤سنة  (ھانمن م
  كالھما في الحدیث، وكتاب في) الجامع الصغیر(و ) الجامع الكبیر(لھ من الكتب . مائة 

= 



 - ٤٢٣ - 

 أم��وال غی��ر المكل��ف ، إال النق��دین   أن الزك��اة تج��ب ف��ي :  الق��ول الراب��ع  
  )٢( - رحمة اهللا –الذھب ، والفضة ، وھذا قول ابن شبرمة

  

  ـــةاألدل
  : أدلة القول األول 

  )٣(   ﴾j k l m n o p: لى قولھ تعا -١

  :وجھ الداللة 
 ألن الزكاة ؛دلت اآلیة على أن الزكاة ال تجب في مال غیر المكلف 

 ألنھ ال ؛ وغیر المكلف ال یحتاج  إلى تطھیر  ,شرعت للتطھیر والتزكیة
  )٤(" فال یكون داخال في عموم اآلیة  ,ذنب لھ
   : من وجھین ونوقش

ر المكلف  ال یحتاج إل�ى تطھی�ر  فك�ل م�ؤمن        ال یسلم أن غی    : الوجھ األول 
فھ��ذا عم�وم لك��ل ص��غیر  : ( ق��ال ب�ن ح��زم . محت�اج إل��ى التطھی�ر والتركی��ة   

وكبی�ر وعاق�ل ومجن�ون، ألنھ��م كلھ�م محت�اجون إل��ى ُطھ�رة اهللا تع�الى لھ��م        
   )٥().وتزكیتھ إیاھم، وكلھم من الذین آمنوا

 أن  التطھیر   ف اج إلى تطھیر  لو  سلمنا  أن غیر المكلف  ال یحت:  جھ الثانيوال
 ، فقد اتفق الجمیع على ا ، ولیس شرطغلبيأ في إخراج الزكاة أمر تزكیةالو

   )٦("وجوب زكاة الفطر ، والعشر على غیر المكلفین 

                                                           
والبن الجوزي كتاب في مناقبھ .فنسیتھ. ما حفظت شیئا: من كالمھ. وكان آیة في الحفظ) الفرائض(
  ١٥١ /٩غداد تاریخ ب.
  .)٣/١٠٤(األعالم للزركلي و

  .٩/٨٣ واالستذكار٢/١٦٢  المبسوط للسرخسي- ) ١(
  .٩/٨٤ االستذكار - ) ٢(
  . ١٠٣:    التوبة - ) ٣(
  .٣٣٠ \٥ والمجموع ٨٤ \٩ االستذكار - ) ٤(
  . ٢٠٢، ٥/٢٠١:  المحلى البن حزم- ) ٥(
 . ٣٣٠ \٥ المجموع - ) ٦(



 - ٤٢٤ - 

 صلى اهللا علیھ  _ عن النبي_رضي اهللا عنھا  _ عن عائشةما ورد  -٢
 یستیقظ ،  ، عن النائم حتىةرفع القلم عن ثالث:  قال  _، و سلم

   )١(]وعن الصغیر حتى یكبر ، وعن المجنون حتى یعقل ،أو یفیق 
دل الحدیث على أن الزكاة ال تجب في مال غیر  : وجھ الداللة     -٣

 ألن في إیجاب الزكاة علیھ إجراء القلم علیھ ، فإن الوجوب ؛المكلف 
 یختص بالذمة ، وھي ال تجب في ذمة الولي ، فال بد من القول

والحدیث نص . وھما غیر مكلفین  على الصبي ، والمجنون ،بوجوبھا 
  )٢("عنھما على رفع القلم 

  ونوقش  
 والوجوب عن المكلف ، وھذا محل اتفاق ، ,بأن المراد بالحدیث رفع اإلثم

 بل تجب في مالھ ، كما , في ذمتھ  فالزكاة ال تجب على غیر المكلف
 إخراجھا من مالھ ، كما یجب في مالھ قیمة ما أتلفھ ، ویجب على الولي

 ولھذا فان الذین  )٣("یخرج من مالھ غرامة المتلفات ، و نفقة األقارب 
رووه عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  قالوا   بوجوب الزكاة على غیر 

 المكلف
ففي _    حدیث رفع القلم _   وعلي عائشة أما حدیث : (قال المباركفوري 

االستدالل بھ على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي نظر ، كیف وقد 
 وھما قائالن بوجوب الزكاة -رضي اهللا تعالى عنھما- وعلي عائشة رواه

  )٤( .في مال الصبي 
أن الزكاة عبادة محضة ، لكونھا أحد أركان الدین ، لقولھ علیھ _ ٣

،وعد منھا الزكاة ، وغیر ] بني اإلسالم على خمس [ الصالة والسالم 
لزكاة ، كما ال دات ، فال تجب علیھ االمكلف لیس مخاطبا في العبا

                                                           
) ٤/٥٥٨(رفع القلم عن ثالثة، وسنن أبي داود : الحدود، باب:  كتاب)٢/١٧١(الدارمى سنن  - ) ١(

: كتاب) ٦/١٥٦(، وسنن النسائى )٤٣٩٨(في المجنون یسرق، الحدیث : الحدود، باب: كتاب
بمجمع طرقھ قال . والحدیث  صحیح ٣٤٣٢/ برقم من ال یقع طالقھ من األزواج : الطالق، باب

. وصححھ أیًضا األلبانى. ووافقھ الذھبى, لى شرط مسلمصحیح ع): ٢/٥٩(الحاكم  في المستدرك 
   .٢/٤(انظر اإلرواء 

   .١٦٣ \٢ المبسوط - ) ٢(
  . ٢٣٠ \ ٥ المجموع - ) ٣(
   . ٢٤٠ص  -  ٤ تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي ج-  )٤(



 - ٤٢٥ - 

 على الكافر ، ولو لم  ولھذا ال تجب؛ والصیام تجب علیھ الصالة  
  )١(" لوجبت علیھ ، كسائر المؤن تكن عبادة  

  ونوقش 
 ل��صیام قی��اس م��ع الف��ارق ، فال��صالة     ب��أن قی��اس الزك��اة عل��ى ال��صالة و ا   

ال ، وحكمھ�ا مفت�رق   والصیام من أفعال األبدان ، والزكاة من حقوق األمو 
، فال یصح الجمع بینھما ، فما كان م�ن أفع�ال األب�دان یخ�تص ب�ھ المكل�ف                    
دون غیره ، وما كان م�ن حق�وق األم�وال ، ی�ستوي فی�ھ المكل�ف ، وغی�ره           

")٢(  
 أن الزكاة من شروطھا النیة  ، وھي ال تتحقق من غیر المكلف ، وال -٤

   " )٣(ة الغیردى بنی ألن العبادة ال تؤ؛تعتبر نیة الولي 
  ونوقش 

ي أدائھا ، حتى بعد البلوغ ، بأن الزكاة عبادة مالیة ، تجري النیابة ف
 الوكیل ، والولي نائب عن غیر المكلف ،فیكون لھ والیة ءافتؤدى  بأد

  " )٤(األداء  
 أن ملك غیر المكلف ن�اقص ، ولھ�ذا ال یج�وز تبرع�ھ ،ف�ال تج�ب علی�ھ                -٥

زكاة تمام المل�ك ،ف�صار غی�ر المكل�ف ،     الزكاة ، ألن من شروط وجوب ال    
كالمكاتب بل دونھ ،ألن المكاتب یملك التصرف ، وھو ال یملك الت�صرف             

")٥(  
  قشیناو

ن ملك غیر المكلف ناقص بل ملكھ تام ولھذا لھ نماؤه أبأنھ ال یسلم 
وتتعلق بھ حقوق العباد المالیة  ولو كان ناقصا  ما تعلقت بھ  والزكاة من 

  ةالحقوق المالی

                                                           
  .٢٥٢ \١ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق - ) ١(
  .١٥٣ \٣  للماوردي الحاوي–) ٢(
  .١٥٢ \١ن الحقائق شرح كنز الدقائق  تبیی- ) ٣(
  .١٦٣ \٥ المبسوط - ) ٤(
  .١٥٣ \ ٢٥٢ \١ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق - ) ٥(



 - ٤٢٦ - 

 ،  لنامي ، ومال غیر المكلف غیر نامأن الزكاة ال تجب إال في المال ا-٦
ألنھ ال یملك التصرف ، وإذا كان الیتصرف فیھ فكیف ینمو مالھ ، ولھذا 

  )١("ال تجب الزكاة علیھ 
  :ونوقش 

بأنھ ال یسلم بان مال غیر المكلف غیر نامي  ، ألنھ ال یملك التصرف فی�ھ       
  المانع من وجوب الزكاة أن عدم النماء الولي  ثم فیمكن أن ینموا بتصرف

 كان من جھة الم�ال ، كالم�ال ال�ضال ، والمجھ�ول ال�ذي ال یعل�م ب�ھ                     ھو ما 
 إن كان ع�دم النم�اء لعج�ز     أما مالكھ ، فھذا ال نماء فیھ ، وال زكاة فیھ ، و       

 الزك�اة ؛ لعم�وم الن�صوص ، وع�دم نم�اء         یمنع من وجوب    ال اھذالمالك   ف   
 )٢(" المكلف من جھة المالك ، فتجب فیھ الزكاة  غیرمال

 ألن األموال معصومة بع�صمة  ؛أن الزكاة ال تجب على غیر المكلف     _٧ 
 سیما اإلسالم ، فال یحل استباحة شيء منھا ، إال بدلیل تقوم بھ الحجة ، ال              

 ")٣( التشدید في أمرھا ما ورد أموال األیتام التي ورد  من 
  :ویناقش 

 المسلم محل اتفاق ، وأما أنھ لم یرد دلیل تقوم بھ الحجة ،           بأن عصمة مال  
في إخراج الزكاة من مال المسلم غیر المكلف ، ف�ال ن�سلم ب�ذلك ، ب�ل ورد            

 الزك�اة ف�ي   وج�ب  تدل  بعمومھا عل�ى    ،والسنة  التي الكتاب أدلة  عدد من   
   مال غیر المكلف

الع��اجز ع��ن  أن إیج��اب الزك��اة إیج��اب للفع��ل ، وإیج��اب الفع��ل عل��ى    _  ٨
الفع�ل تكلی��ف م��ا ل��یس ف��ي الوس��ع ، وال س��بیل إل��ى اإلیج��اب عل��ى ال��ولي ،  
لیؤدي من مال غیر المكلف ؛ ألن ال�ولي منھ�ي ع�ن قرب�ان م�ال الیت�یم إال                    

 ِإالَّ اْلَیِت�یمِ  َم�الَ  َتْقَرُب�واْ  َوَال﴿ : على وجھ األحسن بنص الكت�اب ق�ال تع�الى           
مال�ھ ال   لوأداء الزكاة من مالھ قرب�ان        )٤(﴾َأُشدَُّه َغَیْبُل َحتَّى َأْحَسُن ِھَي ِبالَِّتي

  . ولھذا ال تجب الزكاة على غیر المكلف )٥(على وجھ األحسن ،  

                                                           
  .١٥٣ \١ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق -  )١(
  .١٠٨ \١ فقھ الزكاة  - ) ٢(
  .١١ \٢ السیل الجرار - ) ٣(
    ١٥٢:  األنعام  –) ٤(
 . ٥\٢ بدائع الصنائع - ) ٥(



 - ٤٢٧ - 

   : ونوقش من وجھین
  خط�اب  وض�ع       بأن وجوب الزكاة في أموال غیر المكلفین         :الوجھ األول 

 یتعل�ق بن�صب األس�باب ،    وخطاب الوضع یتوجھ إلى غیر المكلف ألنھ     ،  
 ك��اإلتالف س��بب  )١("وال��شروط ، والموان��ع ، ف��ال یتوق��ف عل��ى التكلی��ف     

   ")٢( الضمان ،ودوران الحول شرط لوجوب الزكاة ،
 یتعل�ق بأفع�ال األب�دان ، كال�صالة          قسم  : أن الحقوق قسمان     : الوجھ الثاني 

 وھ��ذا یخ��تص ب��ھ المكل��ف دون غی��ره، وق��سم یتعل��ق بحق��وق         ,وال��صیام
   )٣("( ذا یجب أن یستوي فیھ المكلف وغیره فھ ,األموال ،كالزكوات

أن زكاة الم�سلم تقاب�ل جزی�ة ال�ذمي ، العتب�ار الح�ول فیھ�ا ، غی�ر أن             _ ٩
 ونقم��ة ، تطھی��را ، ونعم��ة ، والجزی��ة ص��غارا  اهللا تع�الى جع��ل الزك��اة  

فلما لم تجب الجزیة على غیر المكلف ،اقتضى أن ال تجب الزكاة على    
 )٤("غیر المكلف 

  :ونوقش 
 قیاس الزكاة على الجزیة ، وھو قیاس مع االستدالل حاصل ھذا  بأن

 ألن وجوب الجزیة أضیق ، ووجوب الزكاة أوسع ، فالجزیة ؛الفارق 
تجب على الرجال دون النساء ، والزكاة تجب على الرجال ،والنساء ، 

  )٥("فال یصح الجمع بینھما وقیاس بعضھما على بعض
غیر غیر المكلف بأدائھا ،ون من وجبت علیھ الزكاة مأمور  أ_ ١٠

  )٦("جائز أن یتوجھ إلیھ خطاب بأمر ، أو نھي ، ألنھ غیر مكلف 
  ونوقش  

غ ، ا ، حتى بعد البلوأن الزكاة عبادة مالیة ، تجري النیابة في أدائھب
 الوكیل ، والولي نائب عن غیر المكلف ،فیكون لھ والیة دى بأداءفتؤ

                                                           
  .٥\٢ بدائع الصنائع  - ) ١(
  .١٥٣ \٣ والحاوي للماوردي ٥٢ \٣ الذخیرة - ) ٢(
  .١٥٩ \٣ الحاوي للماوردي - ) ٣(
  .١٥٩ \٣ الحاوي للماوردي - ) ٤(
  .١٥٤ \٣ الحاوي للماوردي - ) ٥(
  . ٨٥ \٩ اإلستذكار - ) ٦(



 - ٤٢٨ - 

 ولیس إلى  , فالخطاب موجھ إلى الولي االداءاألداء ویتوجھ إلیھ الخطاب 
  " )١(غیر المكلف 

  :أدلة القول الثاني 
 وبآثار عن عدد لكتاب ، والسنة ،  استدلوا بعمومات النصوص ،من ا

  ومنھا .من الصحابة 

    )٢( ﴾j k l m n o p﴿: قولھ تعالى -١ 

   : وجھ الداللة
المكلفین ،ألن فیھا دلت ھذه اآلیة بعمومھا على وجوب الزكاة في أموال غیر 

 لغیر المكلفین استثناء بأخذ الزكاة من أموال المسلمین األغنیاء من غیر ا أمر
، واألصل في أدلة الكتاب ، والسنة أن یعمل بھا على ما اقتضتھ من عموم ، 

فھذا عموم لكل صغیر وكبیر وعاقل  ( ..:  قال بن حزم.أو خصوص 
 اهللا تعالى لھم وتزكیتھ إیاھم، وكلھم ومجنون، ألنھم كلھم محتاجون إلى ُطھرة

  ..).من الذین آمنوا
  ونوقش 

أن ھذه اآلیة عامة ، وقد ورد من السنة ما یخصصھا ، وھو قول الرسول 
  ......)صلى اهللا علیھ وسلم رفع القلم عن ثالثة 

ولك�ن الیخف��ى علی��ك أن غی�ر المكل��ف مرف�وع عن��ھ قل��م    : (..... ق�ال ال��شوكاني  
ولم ,  من دلیل یدل على استحالل جزء من مالھ ، وھو الزكاة      التكلیف ، فال بد   

یرد في ذلك إال عمومات یصلح ما ورد في رفع القلم عن المكلف لتخصیصھا         
، ولم یثب�ت ع�ن النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ش�يء ف�ي خ�صوص ذل�ك ی�صلح                      

    )٣(...)للتمسك بھ
  وأجیب

 وھذا محل اتفاق ، بأن المراد بالحدیث رفع اإلثم والوجوب عن المكلف ، 
 بل تجب ف�ي مال�ھ ، كم�ا یج�ب             في ذمتھ  فالزكاة ال تجب على غیر المكلف     

في مالھ قیمة ما أتلفھ ، ویجب على الولي إخراجھا م�ن مال�ھ ، كم�ا یخ�رج        

                                                           
  .١٦٣ \٥ المبسوط - ) ١(
 . ١٠٣:  التوبة - ) ٢(
  .١٠ \٢ السیل الجرار - ) ٣(



 - ٤٢٩ - 

 وعل��ى ھ��ذا ال یك��ون ھ��ذا )١("م��ن مال��ھ غرام��ة المتلف��ات ، ونفق��ة األق��ارب 
   الحدیث مخصصا لعموم اآلیة

 ih j مَّْعُل�ومٌ  َحقٌّ َأْمَواِلِھْم ِفي الَِّذیَنو▬:  قولھ تعالى    -٢

k﴾ )٢(   

  :وجھ الداللة 
 ھذه اآلیة بعمومھا على وجوب الزكاة في أموال غیر المكلفین ؛ ألن ت دل

 غیر ا ألھل الزكاة ، مناهللا سبحانھ وتعالى بین أن في أموال األغنیاء حق
  .استثناء لغیر المكلفین 

  ونوقش 

 وھي دعوى بما سبق في مناقشة الدلیل األول  قش ینا ھذا االستدالل
بقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم تخصیص العموم  الوارد في اآلیتین 

   وقد سبق اإلجابة عن ھذه الدعوى....رفع القلم عن ثالثة 
  األدلة من السنة

ابتغوا في مال : ( ما ورد أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قال  -١
  )٣() لصدقة ، أو ال تذھبھ الصدقة الیتیم  ال تستھلكھ ا

  بأنھ حدیث ضعیف ال تقوم بھ الحجة  : ونوقش
 ابتغ��وا ف��ي أم��وال الیت��امى ال       ((وھك��ذا ح��دیث : (.....  ق��ال ال��شوكاني  
 ف��إن م��ا رواه ال��شافعي مرس��ال    ,ال تق��وم ب��ھ الحج��ة     ))  تأكلھ��ا ال��صدقة 

   ) )٤() .وروي من طرق ال تصح 

                                                           
 . ٢٣٠ \ ٥ المجموع - ) ١(
 .  ٢٥ :٢٤:  سورة المعارج - ) ٢(
 باب من تجب –والبیھقي في سننھ الكبرى  ,١/٩٢ – كتاب الزكاة – أخرجھ الشافعي في مسنده –) ٣(

 المجموع - . ھذا الحدیث ضعیف  ) : ٣(قال النووي. ٧٣٣٨:برقم , ٤/١٧٩ -علیھ الصدقة
٣٢٩\٥.  

  .١١ \٢ السیل الجرار - ) ٤(



 - ٤٣٠ - 

 الح��دیث ض��عیف ، رواه الترم��ذي ، والبیھق��ي م��ن  ھ��ذا : ( )١(ق��ال الن��ووي
روایة المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن ش�عیب ، ع�ن أبی�ھ ، ع�ن ج�ده ،                 

  )٢(.)..لم ، والمثنى بن الصباح ضعیف  عن النبي صلى اهللا علیھ وس
من ولي یتیما لھ مال فلیتجر فیھ وال یتركھ حتى تأكلھ [ حدیث  -٢

 )٣(الصدقة 
  : وجھ الداللة  

 ألن�ھ ورد فی�ھ أن     ؛حدیث على وجوب الزك�اة ف�ي م�ال غی�ر المكل�ف              دل ال 
الصدقة تأكل مال الیتیم ، والصدقة التي للولي أن یخرجھ�ا م�ن م�ال الیت�یم         

  . ألن الولي ال یصح أن یتبرع من مال الیتیم؛ھي الصدقة الواجبة 
  ونوقش 

  أن ھذا الحدیث ضعیف ، والحدیث الضعیف ال یثبت بھ حكم شرعي ب
وأم��ا ح��دیث م��ن ول��ي یتیم��ا ف��الیتجر ل��ھ ،وال یترك��ھ  : ( ... ل��شوكاني ق��ال ا

فأخرجھ الترمذي ، والدارقطني ، والبیھق�ي ، وف�ي إس�ناده       ) تأكلھ الصدقة   
اح ، وھو ضعیف ، وروي بأسانید أخ�رى فیھ�ا متروك�ون         بالمثنى بن الص  

  )٤("، وضعفاء 
وق�ال   . )٦(،  )٥("ل�یس ھ�ذا الح�دیث ب�صحیح     : وقال اإلمام أحمد بن حنب�ل      

 روي ھذا الحدیث من ھذا الوجھ ، و في إس�ناده مق�ال ،           وإنما: ( الترمذي  
   ))٧(ألن المثنى بن الصباح یضعف في الحدیث   

                                                           
 النووي ھو محیي الدین یحیى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، - ) ١(

ونوا ( ھـ ٦٧٦ھـ ووفاتھ فیھا سنة ٦٣١مولده في نوا سنة . عالمة بالفقھ والحدیث: أبو زكریا،
 كتبھ  تھذیب من. وأقام بھا زمنا طویال = تعلم في دمشق، ,والیھا نسبتھ)من قرى حوران، بسوریة

  طباقات الشافعیة .التنبیھ على ما في التنبیھ " األسماء واللغات  و منھاج الطالبین  و الدقائق و
  . )٨/١٤٩(األعالم للزركلي و١٨٥ / ٥للسبكي  

  .٣٢٩\٥ المجموع - ) ٢(
عیف   والحدیث ض   , ٦٤١ برقم ٣٣ ص ٣ أخرجھ الترمذي في سننھ باب ما جاء في زكاة الیتیم ج - ) ٣(

  .٦٧ / ٣)      مجمع الزوائد"و  ,  ١١ \٢ السیل الجرار  /ا
  .١١ \٢ السیل الجرار  - ) ٤(
  .٢/١١ السیل الجرار - ) ٥(
  .٣/٣٣ سنن الترمذي - ) ٦(
  .٣٢٩ المجموع - ) ٧(
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-واستدلوا بما رواه الشافعي بإسناده عن یوسف بن ماَھ�ك أن رس�ول اهللا      
ى  أو ف�ي أم�وال الیت�ام   -ابتغوا في مال الیت�یم  " : قال-صلى اهللا علیھ وسلم   

  )١(  )" الصدقة- أوال تستھلكھا - ال تذھبھا -
  : وجھ الداللة   .

دل الحدیث على وجوب الزك�اة ف�ي م�ال غی�ر المكل�ف ؛ ألن�ھ ورد فی�ھ أن                   
الصدقة تذھب مال الیتیم ، والصدقة التي للولي أن یخرجھا من مال الیت�یم      

  .ھي الصدقة الواجبة ؛ ألن الولي ال یصح أن یتبرع من مال الیتیم
أعلمھم ( ... قولھ صلى اهللا علي وسلم لمعاذ لما أرسلھ إلى الیمن  -٣

أن اهللا افترض علیھم صدقة في أموالھم تؤخذ من أغنیائھم وترد 
  )٢() على فقرائھم 

  :وجھ الداللة 
دل الحدیث بعمومھ على وجوب الزكاة في مال غیر المكلفین ؛ألن الزك�اة       

عنده مال یوصف بأنھ غني ، ن تجب في مال الغني ، وغیر المكلف إذا كا
 كما انھ إذا لم یكن عنده مال  یوصف بأنھ فقی�ر   .خل في عموم الحدیثفید 

ق�ال اب�ن     .غنی�ا  لحدیث ،  فكذا تؤخ�ذ من�ھ إذا ك�ان         لعموم ا   الزكاة فترد فیھ 
فھذا عم�وم لك�ل غن�ي م�ن الم�سلمین، وھ�ذا ی�دخل فی�ھ ال�صغیر                   . (..: حزم

   )٣() ...والكبیر إذا كانوا أغنیاء
في الرقة ربع العشر ، وفي الغنم إذا بلغت «وسلم قولھ صلى اهللا علیھ  _٥

  )٤( »أربعین شاة
  : وجھ الداللة 

                                                           
و ھذا الحدیث لم یصح  سنده مرفوع   وإنما إسناده صحیح  مرسل  ؛ إلن  یوسف   (  ٣٠ / ٢ األم - ) ١(

 فحدیثھ مرسل، ولكن الشافعي عضد - صلى اهللا علیھ وسلم -ن ماھك تابعي لم یدرك رسول اهللا ب
. ھذا المرسل بعموم النصوص األخرى، وبما صح عن الصحابة من إیجاب الزكاة في مال الیتیم    

   . ١١ \٢  و السیل الجرار  ١٠٧/ ٤: ، والسنن الكبرى للبیھقي ٥/٣٢٩: المجموع
  .١٣٩٥ رقم ٤٣ ص ١ في صحیحھ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ج  البخاري- ) ٢(
  .٢٠٢، ٥/٢٠١: المحلى البن حزم - ) ٣(
 ١٤٥٤ رقم ٤٤٩ص ١جزء من حدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ج  - ) ٤(

. 
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دل الحدیث بعمومھ على وجوب الزكاة في مال غیر المكلف ؛ ألنھ ورد 
،فدل  بین  المكلف ، وغیر ه فیھ وجوب الزكاة في كل مال ، ولم یفرق

  . على أن حكمھما سواء 
لیس فیما دون خمسة أوسق من التمر «صلى اهللا علیھ ، وسلم  قولھ – ٤

ولیس فیما دون , صدقة ولیس فیما دون خمس أواق من الورق صدقة 
  )١(»خمس ذود من اإلبل صدقة

  :وجھ الداللة 
دل الحدیث بمفھومھ على وجوب الزكاة في مال غیر المكلف ؛ ألن 

 زاد على األعداد الرسول صلى اهللا علیھ ، وسلم ، أوجب الزكاة فیما
فدل على , المكلف المذكورة من غیر تفریق بین المالك المكلف ، وغیر 

         .أن حكمھما  واحد 
 ...  «: رحمھ اهللا بعد ذكره لعدد من األحادی�ث واآلث�ار         قال اإلمام الشافعي  

اهللا علی��ھ ، وبھ��ذه األحادی��ث نأخ��ذ ، وباالس��تدالل ، ب��أن رس��ول اهللا ص��لى   
مس ذود  خ خمسة أوسق صدقة ، وال فیما دون         دون  فیما لیس« :وسلم قال 
 ، ف�دل قول�ھ ص�لى اهللا علی�ھ ، وس�لم عل�ى أن خم�س                  »الح�دیث ...  صدقة    

ذود ، وخمس أواق ، وخمسة أوسق ، إذا كان واحد منھ�ا لح�ر م�سلم ففی�ھ                   
الصدقة في المال نفسھ ،ال في المالك ؛ ألن المالك لو أع�وز ل�م یك�ن علی�ھ                   

  ٢ .»صدقة
  أدلتھم من اآلثار : ثانیا 

عدد من اآلثار عن الصحابة رضي اهللا عنھم ، ب استدل أصحاب ھذا القول
  -:ھاالزكاة في مال غیر المكلف ، ومن أھمتدل على أنھم یرون وجوب 

 ، - رضي اهللا عنھ –روى مالك أنھ بلغھ أن عمر بن الخطاب ما  -١
  )٣(» اتجروا في أموال الیتامى ، ال تأكلھا الزكاة«: قال 

                                                           
  .١٤٥٩ رقم ٤٥١ ص ١ أخرجھ البخاري في صحیحھ باب لیس فیما دون خمس ذود صدقة ج  -  )١(
  .٢/٣٢ األم - ) ٢(
 وروى البیھقي عن سعید بن المسیب أن عمر ٨٠ \٩ واالستذكار ١٠٧ \٤ والبیھقي ٢٥١ الموطأ - ) ٣(

ھذا إسناد صحیح ولھ : قال البیھقي ."ابتغوا في أموال الیتامى ال تأكلھا الصدقة" :بن الخطاب قال
: والمراد بالصدقة .(٥/٣٢٩: ، وانظر المجموع٤/١٠٧: السنن الكبرى) شواھد عن عمر

 .كما صرحت بذلك بعض الروایات" الزكاة"
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شة كانت عائ«:ما ورد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبیھ أنھ قال  -٢
 وأخًا لي یتیمین في حجرھا ، فكانت  تلیني أنا  - رضي اهللا عنھا -

   )١(»تخرج من أموالنا الزكاة
َباَع َلَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب «: َقاَل , ما ورد  عن اْبٍن ِلَأِبي َراِفٍع  -٣

ِإنِّي ُكْنُت :  َأْلًفا َفَأْعَطاَناَھا ، َفِإَذا ِھَي َتْنُقُص َفَقاَل َأْرًضا ِبَثَماِنیَن
َوِلَي َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َماَل «:وایة  َأنَّ اْلَحَكَم ، َقاَل  وفي ر.ُأَزكِّیَھا

 )٢( .»اْبِن َأِبي َراِفٍع ، َفَكاَن ُیَزكِّیِھ
 اآلثار  ھذه قشتناو

 من  رضي اهللا عنھم وابن مسعود ن عباساب بما ورد عن ة معارضا بأنھ
  . القول بوجوب الزكاة  في مال غیر المكلف 

 وأجیب عن ھذه المناقشة
 بسند صحیح عدم -رضي اهللا عنھم-لم یثبت عن أحد من الصحابة بأنھ 

 فھو   ابن عباس فما ورد . . القول بوجوب الزكاة في مال الصبي 
لھیعة بھ  وھو انفراد ابن :   وسبب الضعف الیحتج بھضعیف

فھو ضعیف من  ابن مسعود وأما أثر   .ضعیف عند أھل الحدیث
 والثاني  ابن مسعود لم یلق مجاھدا  فإناألول أنھ منقطع ،: وجھین 

ضعیف عند  ولیث بن أبي سلیم)٣(  لیث بن أبي سلیم ، أن في إسناده
 )٤(أھل الحدیث ، 

  أدلتھم من المعقول: ثالثًا 

                                                           
أخرجھ مالك في الموطأ ) ١(٨ \٩ واالستذكار ٨٠ \ ١٠\٦ ومعرفة السنن واآلثار ٢٥١ الموطأ - ) ١(

  ) ١٣(رقم ) ١/٢٥١(زكاة أموال الیتامى والتجارة لھم فیھا : كتاب الزكاة، باب
ما قالوا في مال الیتیم زكاة ومن كان یزكیھ : الزكاة، بابوأخرجھ ابن أبي شیبة في المصنف كتاب 

 ) .٢(رقم ) ٣/٤٠(
ما قالوا في مال الیتیم زكاة ومن كان یزكیھ :  وأخرجھ ابن أبي شیبة في المصنف كتاب الزكاة، باب- ) ٢(

  .٤٤٨  واألموال ألبي عبید ص ١٠٧ \٤والبیھقي في سننھ  ) ٢(رقم ) ٣/٤٠(
 
  .٤٤٨  واألموال ألبي عبید ص ٢٠٨/ ٥: ، المحلى٢٥، ٤/٢٤: شیبة  مصنف ابن أبي - ) ٣(
:     المحلى ٢٤٠ص  -  ٤و تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي     ج) .٤٠-٢/٣٧(  األم - ) ٤(

    : ، والمجموع٥/٢٠٨
   .١٧٦/ ١ والتلخیص  الحبیر (،٥/٣٢٩         
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أن الزكاة تراد لثواب المزكي ، ومواساة الفقیر ، وغیر المكلف من _ ١
أھل الثواب والمواساة ، ولھذا یجب علیھ نفقة األقارب ، ویعتق علیھ 

  )١("ب إذا ملكھ ، فوجبت الزكاة في مالھ األ
  :ویناقش من ثالثة وجوه 

أن كون الزكاة فیھا ثواب للمزكي ، ال یجعلھ�ا واجب�ة عل�ى              : األول  الوجھ  
 الث��واب عل��ى ترت��ب غی��ر المكل��ف ، أو عل��ى المكل��ف ؛ ألن��ھ ال یل��زم م��ن   

  .على غیر المكلف  إیجابھا  العبادة 
 ل��یس م��ن أھ��ل المواس��اة ، وعل��ى ف��رض  أن غی��ر المكل��ف: الث��اني الوج��ھ 

  كونھ من أھل المواساة بمالھ ، ال یلزم من ذلك إیجاب الزكاة 
ال ن���سلم أن وج���وب نفق���ة األق���ارب ،ب���سبب الث���واب ، أو : الثال���ث الوج���ھ 

المواساة ، ف�سبب وج�وب النفق�ة ح�ق العب�د بطری�ق المؤن�ة بخ�الف الزك�اة           
")٢(  
 والنفقات ، وأرش الجنایات ، وم�ا      أن الزكاة من حقوق األموال ، كالمھر ،        ٢

 )٣("كان من حقوق األموال یستوي فیھ المكلف ، وغیره 
 فجاز أن تج�ب الزك�اة ف�ي مال�ھ ،كالب�الغ          , أن غیر المكلف حر مسلم       -  ٣

 .)٤(  العاقل 
أن ك��ل م��ن وج��ب الع��شر ف��ي زرع��ھ ، وجب��ت الزك��اة ف��ي س��ائر أموال��ھ       - ٤

 .)٥(،كالبالغ العاقل 
 مستحق ألھل الزكاة ، وعدم التكلیف ال یمنع وجوب        أن الزكاة حق مالي    - ٥

 .)٦( العباد حق 
 أن الزكاة تجب على غیر المكلف ، ألنھا صلة للمحاویج الماس�ین ل�ھ ف�ي              - ٦

الملة ، وال فرق بینھا ، وبین النفقة ، فالنفقة صلة وجبت للمحاویج الماسین 
  )٧("للماسین لھ في الملة   والزكاة وجبتلھ في القرابة

                                                           
  .٣٢٩ \٥ المجموع - ) ١(
 . ١٦٣\٢ المبسوط  -  )٢(
 . ١٥٣ \ الحاوي للماردي - ) ٣(
  .٣/١٣٦البیان للعمراني  - ) ٤(
  .٣٢٩\٥المجموع  - ) ٥(
  .١٦٢\٢المبسوط  - ) ٦(
  .١٦٢ \٢ المبسوط - ) ٧(
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  :ة القول الثالث أدل
استدلوا على عدم وجوب الزكاة في جمیع مال غیر المكلف ما ع�دا              -١

س�بق   وق�د  ,الخارج من األرض بما استدل بھ أصحاب القول األول         
 ف�ي م�ال   زك�اة الخ�ارج م�ن األرض      واستدلوا على وج�وب     , ذكرھا  

أن الزك��اة ح��ق ط��ارئ عل��ى مل��ك ثاب��ت للمال��ك قب��ل ب�� غی��ر المكل��ف 
 إال من تلزمھ الطھ�ارة   طھرة ، والزكاة ال تلزم  ق ، فھو  وجوب الح 

، والركاز ، وثمرة النخل ، والزرع لحدوثھا یجب حق الزك�اة فیھ�ا               
 ح�ق واج��ب للم�ساكین ، ف��صار ،   فیھ��ا، ف�ال یملكھ��ا مالكھ�ا ، إال ، و  

  )١("كالشركة ، فاستوى فیھ حق المكلف ، وغیره 
  : ونوقش 

 ثاب�ت ، وال ف�رق ف�ي ذل�ك ب�ین      بأنھ یستحیل أن تجب الزك�اة إال عل�ى مل�ك       
الخ��ارج م��ن األرض ، وس��ائر األم��وال ف��ي وج��وب الزك��اة ، ف��إن الزك��اة     

  .وجبت في أصل ما زرع ، وما أخرجتھ األرض 
محال أن تجب الصدقة إال على ملك ، فكیف ال یملك        : [ قال ابن عبد البر     

م��ا یخ��رج م��ن األرض حت��ى وجب��ت فی��ھ الزك��اة ، ومعل��وم أن الزك��اة إنم��ا   
جبت فیما أخرجتھ األرض على ملك أصل ما زرع ، وما أخرجتھ ، وال         و

فرق بین ذلك ، وبین سائر ما تجب فیھ الزكاة م�ن مال�ھ ، إال حی�ث فرق�ت                  
  , ف�ال وج�ھ ل�ھ   ول فھ�ذا ھ�و ال�صحیح وم�ا خ�الف ھ�ذا        السنة من مرور الح   

  )٢(.....]وال معنى یصح
 رض النامیة ألنھ مؤنة األ؛أن الزكاة تجب في الخارج من األرض  -٢

  )٣("كالخارج ,
  : ونوقش 

بأن من وجب علیھ زكاة الخارج من األرض ، وجبت علیھ الزكاة في 
  .سائر أموالھ 

                                                           
 . ٨٤ \٩ االستذكار -  )١(
 . ٨٤ \٩ اإلستذكار - ) ٢(
 . ١٨٥ \٢ وفتح القدیر ١٦٣ \٢ المبسوط - ) ٣(
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وألن من وجب العشر في زرعھ وجب ربع العشر ...«: قال ابن قدامة 
  )١( » ...في ورقھ 

   : لرابعأدلة القول ا
 ، ونحوھا فیھا استدل لھذا القول ،بأن الثمار ، والزروع ، والمواشي

 ألن النماء متحقق فیھا ، أما النقود من الذھب ، و الفضة ،  ؛الزكاة
فلیست ماال نامیا في ذاتھ ، إذ ھو جماد ال یقبل النمو ، وإنما یرصد للنماء 

بالتجارة ، واالستثمار ، وغیر المكلف ال قدرة لھ  على التنمیة ، 
  )٢("واالستثمار فأعفي من الزكاة في ھذا النوع 

  :ونوقش 
بأن عدم النماء إن كان من جھة المال ، كالمال ال�ضال ، والمجھ�ول ال�ذي                

 نماء فیھ ، وال زكاة فی�ھ ، و إن ك�ان ع�دم النم�اء     ال یعلم بھ مالكھ ، فھذا ال 
 لعم��وم الن��صوص ، وع��دم نم��اء نق��د غی��ر     ؛ ففی��ھ الزك��اة  لعج��ز المال��ك   

  )٣("المكلف من جھة المالك ، فتجب فیھ الزكاة 

  لترجیح ا
 تبین ,وما ورد علیھا من مناقشات,وأدلتھم ,بعد ذكر أقوال أھل العلم 

 وأنھ ال, وھو وجوب الزكاة في مال غیر المكلف ,رجحان القول الثاني
فرق في وجوب الزكاة بین الثمار ، والزروع ، والمواشي ، والنقود ، 

 الزكاة  في وجوب,وغیرھا من األموال ، فأموال المكلف ، وغیر المكلف 
فقد  وذلك لقوة أدلتھم ، ؛ ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم  وھذاسواء ، 

 ولم یثبت ما  , عدد من النصوص من الكتاب و السنةاتاستدلوا بعموم
كما استدلوا بما , فیجب العمل بھ على عمومھ  , العموم یخصص ھذا

 ما یخالفھ عن ولم یثبت  ,الصحابة رضي اهللا عنھم صح عند عدد من 
 ,  فھو ضعیف ال یحتج بھ , خالف ذلكعن بعضھموما ورد ,  منھم أحد

المال ، بالزكاة حق یتعلق وألن  ؛ذلك في مناقشة األدلة كما سبق بیان 
فھي واجبة في المال ألھل الزكاة، فال یشترط البلوغ والعقل؛ ألن ھذا 

                                                           
  .٧٠ \٤ المغنى - ) ١(
  .١٠٨ \١ فقھ الزكاة  - ) ٢(
  .١٠٨ \١ فقھ الزكاة  - ) ٣(
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وجبت الزكاة،  حكم رتب على وجود شرط وھو بلوغ النصاب، فإذا وجد
  .المكلف  في مال غیر الزكاةتجبولھذا  یشترط في ذلك التكلیف وال

 كما سبق بیان ذلك  ، بما ورد علیھا من مناقشات وضعف أدلة المخالفین
  واهللا أعلم بالصواب   في مناقشة بالتفصیل

  

  زكاة المال المنسوب إلى الجنین في : بحث الثانيمال
 الزكاة في ھل تجب )١( غیر المكلف القائلون بوجوب الزكاة في مالالفقھاء اختلف 

  : على قولین  أو الالمال المنسوب إلى الجنین

 ,  حول مالھ من حین ینفصل حیا یبدأ، وعلى ھذا  دم الوجوبع: القول األول 
 )٢(وھذا مذھب  الشافعیة   "وأن انفصل میتا فال تجب على الجنین وال على أھلھ  

  )٣(والحنابلة     ، 

     )٥( ، والحنابلة )٤(ھو الوجھ الثاني عند الشافعیة  و،  لوجوبا: القول الثاني 

  :أدلة القول األول 
  )٦("أن الجنین ال مال لھ ، الحتمال أنھ لیس حمال ،أو لیس حیا  - ١
واستقراره  یوثق بھا فال یحصل تمام الملك  قن حیاتھ ، والیأن الجنین ال یت - ٢

)٧(" 

  : أدلة القول الثاني 
حكوم لھ بالملك ظاھرا ، ولھذا یثبت لھ الملك باإلرث من حین إن الجنین م:قالوا 

ن كال منھم غیر ون أل والمجن مال الصبيوجوب الزكاةو قیاسا على )٨("موت أبیھ 
  )٩( "مكلف

                                                           
 لم  اذكر مذھب الحنفیة  ألنھم ال یرون وجوب الزكاة في مال الصبي  ومن باب أولى الجنین  وقد - ) ١(

  سبق بیان ذلك في 
   .المبحث األول         

  .٤٩ /٢ وحاشیة قلیوبي  ٥١٧ / ٥  وفتح العزیز بشرح الوجیز ٣٣٠ \ ٥ المجموع - ) ٢(
  .٣٨٨\١ واإلقناع  ١٩٨ \٦ واإلنصاف ٤٤١ \ ٣لفروع  كتاب ا- ) ٣(
  .٤٩ /٢ وحاشیة قلیوبي  ٣٣٠ \٥ المجموع - ) ٤(
  .١٩٨ \٦ واإلنصاف ٤٤١ \ ٣ كتاب الفروع - ) ٥(
  .٤٤١ \ ٣ و  كتاب الفروع ٥١٧ / ٥فتح العزیز بشرح الوجیز  - ) ٦(
   .٤٤١  /٣     وكتاب الفروع ٣٣٠\ ٥ المجموع  - ) ٧(
 . ٤٤١ \٣یح الفروع  تصح- ) ٨(
  .٤٩ /٢ وحاشیة قلیوبي  ٣٣٠\ ٥ المجموع  - ) ٩(



 - ٤٣٨ - 

   الترجیح
یظھر رجحان القول األول وھو عدم الوجوب  مماسبق  من تعلیل للقولین 

وأن انفصل , صل حیا  حول مال الجنین  من حین ینفأ د یب، وعلى ھذا 
صحیح یدل لعدم ورود دلیل على أھلھ  ؛  وال علیھ میتا فال تجب  الزكاة 

نتفاء شرط استقرار  وال,صل براءة الذمة ن األوأل  الوجوب  ؛على
واهللا أعلم .فملكھ غیر مستقر    , متیقنةغیر  ألن حیاة الجنین  ؛ الملكیة 

 بالصواب

راج زكاة مال غیر المخاطب بإخفي  : المبحث الثالث
  المكلف

  من اء القائلون بوجوب الزكاة في مال غیر المكلف فياختلف الفقھ
  : على قولین المخاطب بإخراج زكاة مال غیر المكلف 

أن ولي غیر المكلف ھو المخاطب بإخراج زكاة مالھ  : القول األول

 ، )٢(ة  ، والشافعی)١(وھذا مذھب المالكیة  .،وتعتبر نیة الولي في اإلخراج
  )٣(والحنابلة 

 المخاطب بزكاة مال الصبي  والمجنون   [.... جاء في مواھب الجلیل
  ])٤(..  غیر مكلفین اولیھما ما دام

الزك��اة عن��دنا واجب��ة ف��ي م��ال ال��صبي والمجن��ون ب��ال ... «: ق��ال الن��ووي و
خالف ، ویجب على الولي إخراجھ�ا م�ن مالھم�ا ، كم�ا یخ�رج م�ن مالھم�ا                    

ت ، ونفقة األقارب ، وغیر ذلك من الحقوق المتوجھة إلیھما       غرامة المتلفا 
 ى ال�صبي  والمجن�ون بع�د البل�وغ     ، فإن ل�م یخ�رج ال�ولي الزك�اة وج�ب عل�          

ح�ق توج�ھ إل�ى       ألن ال  ؛واإلفاقة إخراج زك�اة م�ا م�ضى باتف�اق األص�حاب             
  )٥( » ... بالتأخیر فال یسقط ما توجھ إلیھما مالھما لكن الولي عصى

                                                           
  .٤٥٩ / ١  وحاشیة الدسوقي  ١١٦ \٦ مواھب الجلیل - ) ١(
  .١٣٦ \٣ والبیان للعمراني ٣٣٠ \٥ المجموع - ) ٢(
  . ٧١ \٤ والمغني ٤٣٩ \٣ كتاب الفروع - ) ٣(
 . ١١٦ \٦ مواھب الجلیل - ) ٤(
  .١٣٦ \٣البیان للعمراني  و٣٣٠ \٥ المجموع - ) ٥(



 - ٤٣٩ - 

  وج��وب الزك��اة ف��ي م��ال ال��صبي    –إذا تق��رر ھ��ذا  ... «:م��ة وق��ال اب��ن قدا 

  , ألنھ�ا زك�اة واجب�ة      ؛ا عنھم�ا م�ن مالھم�ا         ف�إن ال�ولي یخرجھ�      - والمجنون
فوج��ب إخراجھ��ا ، كزك��اة الب��الغ العاق��ل ، وال��ولي یق��وم مقام��ھ ف��ي أداء م��ا  

 فك��ان عل��ى ال��ولي  , علی��ھ ، وألنھ��ا ح��ق واج��ب عل��ى ال��صبي  والمجن��ون 
نفقة األقارب ، وتعتبر نیة الولي في اإلخراج ، كم�ا تعتب�ر       أداؤه عنھما ، ك   

  )١( »النیة من رب المال 
أن الزك��اة تج��ب ف��ي م��ال غی��ر المكل��ف ، ول��یس لل��ولي  : الق�ول الث��اني 

ف��إذا بل��غ ال��صبي ، أو عق��ل   , ألن��ھ ل��یس ل��ھ والی��ة األداء  ؛ إخ��راج الزك��اة
وھ��ذا ق��ول اب��ن   . علی��ھ م��ن زك��اة  المجن��ون دف��ع مال��ھ إلی��ھ ، وأخب��ره بم��ا   

 أبي لیلى ، واألوزاعي ، وسفیان الث�وري        وابن  - رضي اهللا عنھ   - مسعود

أن���ھ ك���ان یق���ول  - رض���ي اهللا عن���ھ -،  اب���ن م���سعود ع���ن ورد   فق���د ،")٢(
 رش��دا بل��غ وأون��س من��ھت��یم م��ن الزك��اة ف��إذا  م��ا یج��ب ف��ي م��ال الیأح��ص«:

  )٣(» فأعلمھ إلیھ فإن شاء زكاه وإن شاء تركھ
 : من وجھین  قش یناو

:  ض�عیف م�ن وجھ��ین    - رض�ي اهللا عن�ھ  - اب�ن م�سعود    ھ�ذا ألث�ر ع�ن   أن:األول 
 والث��اني أن ف��ي   اب��ن م��سعود  ل��م یل��ق  مجاھ��دا األول أن��ھ منقط��ع ، ف��إن  

  )٤(ضعیف عند أھل الحدیث ،  وھو  لیث بن أبي سلیم ، إسناده
  ومثلھ اإلفاقةیتصور منھ  ال  قد یكون جنونھ مطبقا  إن المجنون: الثاني  

 ) الم��صاب ب��الخرف  (غی��ر المكلف��ین ال��ذین الیرج��ى تكل��یفھم   ك��الھرم      
والمیت دماغیا  فھؤالء متى یخرجون الزك�اة  وق�د یعی�شون  س�نین ع�دد ا                 

 وأص�حاب   ,عدم وجوب الزكاة عل�یھم      فیلزم من ھذا القول        , ثم  یموتون  
  ا فیكون قولھم متناقض ,بون الزكاة علیھم ھذا القول یوج

                                                           
  .٤٣٩ \٣  و كتاب الفروع ٧١ \٤المغني  - ) ١(
 \٢ المبسوط للسرخسي ١٣٦ \٣ والبیان للعمراني ٧٠ \٤ ومصنف عبد الرزاق ٦٩ \٤ المغني - ) ٢(

١٦٢ . 
  . ٩٨٩٨:   رقم الحدیث١٠/ ٣ مصنف ابن أبي شیبة  - ) ٣(
، ٥/٢٠٨:  المحلى ٢٤٠ص  -  ٤ الترمذي  جو تحفة االحوذي بشرح جامع) .٤٠-٢/٣٧( األم - ) ٤(

  : والمجموع
   .١٧٦/ ١ والتلخیص  الحبیر (،٥/٣٢٩         

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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   :الترجیح
یتبین  وما ورد علیھا من مناقشات  , بعد ذكر أقوال أھل العلم وأدلتھم

رجحان القول األول ، وھو أن ولي غیر المكلف ھو المخاطب بإخراج 
 وضعف ما  , وأن نیتھ معتبرة ، وذلك لقوة ما استدلوا بھ,ھ زكاة مال
                                        وقد سبق بیان ذلك لما ورد علیھ من مناقشات  ,فونالمخال بھ استدل 

  واهللا أعلم بالصواب
  

  وقت إخراج زكاة ما ل غیر المكلف  : المبحث الرابع 
فإما أن یكون ممن یرجى تكلیفھ , إذا وجبت الزكاة في مال غیر المكلف 

ونحوھما ,والذي بھ جنونھ مطبق  ,ھرم تكلیفھ كالشیخ الأو ال یرجى , كالصبي 
   : ھذه المسألة في مطلبین لذا سیكون الكالم عن , 

    الذي یرجى تكلیفھ وقت إخراج زكاة ما ل غیر المكلف: المطلب األول   
   :  ثالثة أقوالاء في ھذه المسألة على فقھاختلف ال

 أن یخرج الزكاة من مال غیریجب على الولي  أنھ :القول األول 
 ، وھذا مذھب التكلیفعند تمام الحول على الفور ، فال ینتظر المكلف 
 ألن الزكاة واجبة في مال غیر ؛ )٣(، والحنابلة  )٢(، والشافعیة )١(المالكیة 

المكلف ، والزكاة یجب إخراجھا على الفور ، كزكاة مال المكلف فیجب 
  ، وضمان على الولي إخراجھا من مال غیر المكلف  ،كما یخرج النفقات

  . المتلفات 
  ونوقش

بأن الولي لیس لھ والیة أداء الزكاة عن غیر المكلف؛ وألن غیر المكلف 
  )٤("، قد یطالب الولي بما دفعھ من زكاة مالھ بعد تكلیفھ 

  :وأجیب

                                                           
  .٢٠٦ حاشیة الصاوي على الدردیر  ١١٦ \٦ مواھب الجلیل - ) ١(
 . ١٣٦ \٣ والبیان للعمراني ٣٣٠ \٥ المجموع - ) ٢(
  .٧١ \٤ والمغني ٤٣٩ \٣ كتاب الفروع - ) ٣(
  .٢٠٦ على الدردیر   حاشیة الصاوي- ) ٤(



 - ٤٤١ - 

 بأن الزكاة عبادة مالیة تجري فیھا النیابة ، والولي نائب عن غیر المكلف             
  .فیقوم مقامھ 

ن مطالبة غی�ر المكل�ف بع�د التكلی�ف ، فعل�ى ال�ولي أن                وأما خوف الولي م   
یوثق ما أخرجھ من  المبالغ  الزكویة  من مال غیر المكلف ببینة تثبت أنھ 
أخرج ھذا المال على أنھ زك�اة ،وف�ي ھ�ذه الحال�ة ت�سقط مطالب�ة ال�ولي إذا                    
كان من أخ�رج م�ن م�ال غی�ر المكل�ف مم�ن ی�رى الوج�وب ،وأم�ا إن ك�ان                  

وب الزكاة في مال غیر المكلف  قبل التكلیف ، ففي ھذه            الولي ال یرى وج   
الحالة یرفع األمر إلى قاض فیحكم علیھ بإخراج الزك�اة ، ف�ال یطال�ب بع�د                

  )١(. ذلك ؛ ألن حكم الحاكم یرفع الخالف 
وإذا خشي الولي أن یطالب�ھ ال�صبي بع�د          . . . «:وجاء في حاشیة الصاوي     

ا بناء على مذھب أبي حنیف�ة ، وم�ن     البلوغ ، أو المجنون ما دفع من مالھم       
وافقھ فینبغي أن یرفع األمر لقاض  یرى وجوب الزكاة في مالھم�ا ، حت�ى       
یحكم لھ بلزوم الزك�اة لھم�ا ، ف�ال ی�ستطیع ق�اض بع�د ذل�ك أن ی�نقض  ھ�ذا                   

  )٢(»الحكم ؛ألن الحكم األول رفع الخالف
ھ��ي ة  ، والتبع��ال یخرجھ��اف�� إن خ��اف التبع��ة  أن ال��ولي  :انيالق��ول الث�� 

 غی��ر المكل��ف بم��ا أخرج��ھ بع��د تكلیف��ھ ، وإن ل��م یخ��ف الخ��وف م��ن مطالب��ة
  )٣( وھذا قول بعض المالكیة , أخرجھا 

إنما ی�ؤمر ال�ولي ب�إخراج الزك�اة إذا أم�ن أن             ... «: جاء في شرح الرسالة     
   )٤( » ...عل لھ ذلك وإال فال تعقب فعلھ ،وُجُی

  ویناقش
    ی��ب ب��ھ ع��ن مناق��شة الق��ول األول   بم��ا س��بق  أن أج ین��اقش ھ��ذا االس��تدالل 

  الزكاة عن غی�ر المكل�ف   أداءأن الولي لیس لھ  والیة        :القول الثالث 
  ألن الزكاة من شروطھا النیة  ، وھي ال ؛

                                                           
  . المرجع السابق- ) ١(
  .٣٠٦ حاشیة الصاوي على الدردیر ص - ) ٢(
  .٣٠٦ حاشیة الصاوي على الدردیر ص ١١٦ \٦مواھب الجلیل  - )٣(
 . ٣٢٨ \١ شرح الرسالة - ) ٤(



 - ٤٤٢ - 

تتحقق من غیر المكلف ، وال تعتبر نیة ال�ولي ؛ ألن العب�ادة ال ت�ؤدى بنی�ة           
   " )١(الغیر

 –ھ ، وھذا قول ابن مسعود  فإذا بلغ الصبي ، أو عقل المجنون دفعھا إلی

   ، -رضي اهللا عنھ 
  )٥( - رحمھم اهللا -،وسفیان الثوري )٤(  واألوزاعي )٣( )٢(وابن أبي لیلى

   ھذا االستداللونوقش
 بأن الزكاة عبادة مالیة تجري فیھا النیابة ، والولي نائب عن غیر المكلف             

لزك��اة یج��ب وألن الزك��اة واجب�ة ف��ي م��ال غی�ر المكل��ف ، وا  . فیق�وم مقام��ھ  
إخراجھا على الفور ، كزكاة مال المكلف فیجب على ال�ولي إخراجھ�ا م�ن               
م��ال غی��ر المكل��ف  ،كم��ا یخ��رج النفق��ات  ، وض��مان المتلف��ات  م��ن م��ال      

  المذكور

  :الترجیح 
بع��د ذك��ر أق��وال أھ��ل العل��م ، وأدل��تھم تب��ین رجح��ان الق��ول األول وھ��و أن��ھ 

بع��د تم��ام الح��ول عل��ى یج��ب عل��ى ال��ولي إخ��راج زك��اة م��ال غی��ر المكل��ف  
الفور ، وال ینتظر تكلیف مالك الم�ال ، وذل�ك لق�وة أدل�تھم ، وض�عف أدل�ة              

  واهللا أعلم بالصواب     .ما ورد علیھا من مناقشات لالمخالفین 
یرجى  الذي ال وقت إخراج زكاة ما ل غیر المكلف : الثاني المطلب
  تكلیفھ 

                                                           
   .١٥٢ \١  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق - ) ١(
ق�اض، فقی�ھ، م�ن أص�حاب     : ر ابن بالل األنصاري الكوفي ھو محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى یسا         - )٢(

م�ات بالكوف�ة    ..  س�نة  ٣٣واس�تمر   . ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمی�ة، ث�م لبن�ي العب�اس            . الرأي
 . )٦/١٨٩(األعالم للزركلي  ,٢٢١ /٣ الوافي بالوفیات سنة ثمان وأربعین  مائة

  .٢/١٦٢ والمبسوط للسرخسي ٤/٧٠ مصنف عبد الرزاق - ) ٣(
إمام الدیار الشامیة :  ھو عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد االوزاعي، من قبیلة االوزاع، أبو عمرو-  )٤(

ولد في بعلبك سنة ثمان و ثمانین ، ونشأ في البقاع، وسكن بیروت وتوفي بھا . في الفقھ والزھد، 
انت الفتیا تدور وك) المسائل(في الفقھ، و ) السنن(لھ كتاب .  سنة سبع و خمسین و مائة , 

األعالم للزركلي  ,٢٣٨ /٦ تھذیب التھذیب . باألندلس على رأیھ، إلى زمن الحكم ابن ھشام
)٣/٣٢٠( .  

  . ١٣٦ \٣ والبیان للعمراني \٩االستذكار  -) ٥(
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 أن یخ�رج زك�اة مال�ھ ؛       الذي ال یرجى تكلیفھ یجب على ولی�ھ       المكلف  غیر  
والزك�اة ح�ق م�الي    , ھ مال� راج زك�اة     إخ من    ال یوجد وقت یتمكن فیھ       ألنھ

 كم�ا یخ�رج س�ائر الحق�وق     فیخرجھ�ا ال�ولي  ,    وجبھ�ا   ف�ور ایجب إخراجھ�  
 ب��ین الق��ول األول  فھ��ذه الم��سألة ال یج��ري فیھ��ا الخ��الف ال��سابق   , المالی��ة 
وا على ول�ي غی�ر المكل�ف    وجبی الذي  أصحاب القول ألول     ؛ ألن  والثاني  

 یوجبون على ول�ي م�ن   ینبغي علیھم  إن خراج الزكاة  إ الذي یرجى تكلیفھ  
  )١ ( .ال یرجى تكلیفھ من باب أولى

خوفًا من مطالب�ة غی�ر المكل�ف        الولي  منعوا   الذي أصحاب القول الثاني      و
  تكلیف�ھ  ال غیر موجود  ؛ ألنھ   السبب      فإن ھذا    ھأخرجھ بعد تكلیف  بما  لھ    

وأما أصحاب القول الثالث    )٢ (.فانعدم السبب الذي بنو علیھ قولھم         ,یرجى

، ألن الزكاة م�ن ش�روطھا النی�ة         من إخراج الزكاة   الذین منعوا الولي  
، وھي ال تتحقق من غیر المكل�ف ، وال تعتب�ر نی�ة ال�ولي ؛ ألن العب�ادة ال                    

 مالیة تجري فیھا ن الزكاة عبادةقولھم مرجوح ؛ ألف   ")٣(تؤدى بنیة الغیر
  .النیابة ، والولي نائب عن غیر المكلف فیقوم مقامھ 

ھ�و أن�ھ     , ر ف�ي ھ�ذه الم�سالة    المخت�ا ل   على ذل�ك كل�ھ یك�ون الق�و           وبناء
 یرج�ى تكلیف�ھ إخ�راج الزك�اة  مال�ھ              ال یجب على ولي غی�ر المكل�ف ال�ذي        

   .وقت وجوبھا
  

                                                           
  .٤٣٩ \٣كتاب الفروع و . ١٣٦ \٣ والبیان للعمراني ١١٦ \٦مواھب الجلیل  - )١(
   .٣٠٦شیة الصاوي على الدردیر ص  حا١١٦ \٦مواھب الجلیل  - )٢(
   .١٥٢ \١كنز الدقائق  تبیین الحقائق شرح - )٣(
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ةــــــــــــــــتمالخـــــــــا  
 وأرجو أن أكون قد وفقت ذي یسر لي إنجاز ھذا البحث ،الحمد هللا ال

  :للصواب  وقد توصلت إلى نتائج كثیرة ،من أھمھا ما یأتي  
أن للزكاة في اللغة معان متعددة منھا النماء ، والزیادة ، والتطھیر  -١

 .، والصالح 
أن الفقھاء عرفوا الزكاة في االصطالح بتعاریف مختلفة في الجملة  -٢

ى المعنى األصلي لھا ، وأن أولى ھذه التعاریف ھو مع اتفاقھم عل
حق واجب في مال مخصوص : [ تعریف الحنابلة حیث قالوا بأنھا 

 ] .، لطائفة مخصوصة ، في وقت مخصوص 
أن الفقھاء في تعریف المال ینقسمون إلى قسمین فمنھم من یشترط  -٣

ا العتبار الشيء ماال أن یكون عینا یمكن إحرازھا ، واالنتفاع بھ
انتفاعا معتادا ومنھم من یرى األعیان ، والمنافع  ، والحقوق 
المعنویة ، وكل ما یحل االنتفاع بھ في حال السعة واالختیار ماال 

 وھذا ھو القول الراجح 
أن الزكاة تجب في أربعة أموال وھي الذھب و الفضة و بھیمة  -٤

 .األنعام والخارج من األرض وعروض التجارة 
  المسلم غالقل الباع الوأن المكلف وھ -٥
وھي أو أحدھا التكلیف  شروط أن غیر المكلف من أختلت فیھ -٦

و , المغمى علیھ و, و المجنون , ھم الصبي العقل و البلوغ  و
 .الشیخ الھرم والمیت دماغیًا  ونحوھم 

 . نوع من الخرف فیأخذ حكمھ أن مرض ألزھایمر  -٧
 التنفس و القلب أن المیت دماغیًا ال یحكم بموتھ إال إذا توقف عن -٨

 .توقفًا تمامًا 
أن الصبي في اللغة من كان دون الغالم وفي االصطالح وصف  -٩

 یلحق باإلنسان إلى أن یبلغ الحلم 
أن المجنون في اللغة من زال عقلھ أو فسد ، وفي االصطالح ھو  -١٠

مرض یزیل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في 
 .األعضاء 
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 زكاة مال غیر المكلف ،وأن القول الراجح ، أن العلماء اختلفوا في -١١
 .ھھو وجوب الزكاة في جمیع أموال

لجنین ، جوب الزكاة في المال المنسوب لأن العلماء اختلفوا في و -١٢
و  ,  ومنھم من یرى الوجوب  فیھ فمنھم من ال یرى وجوب الزكاة

 الراجح عدم الوجوب
ر المكلف ، أن العلماء اختلفوا في المخاطب بإخراج زكاة مال غی -١٣

ھل ھو الولي ، أو أن على الولي أن ینتظر تكلیف مالك المال ، 
 .فیخبره بما علیھ من زكاة ؟ والراجح األول 

أن العلماء اختلفوا في وقت إخراج زكاة مال غیر المكلف ، فمنھم  -١٤
من یرى أن الولي یخرجھا بعد تمام الحول فورا ، ومنھم من یرى 

 مالك المال إذا كلف ، والقول األول أن الولي یكتبھا ، ویخبر بھا
 . ھو الراجح 
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  الفھارس
  فھرس المصادر والمراجع

 القرآن الكریم .١
أجھزة اإلنعاش وحقیقة الوفاة بین الفقھاء واألطباء لفضیلة الدكتور بكر بن عبد اهللا أبو زید  .٢

  .١٤ص 
 – دم�شق  –س�المي  األحكام في أص�ول األحك�ام لإلم�ام عل�ي ب�ن محم�د اآلم�دي المكت�ب اإل              .٣

 . ھـ ١٤٠٢
 –ف��ي تخ��ریج أحادی��ث من��ار ال��سبیل للعالم��ة محم��د ناص��ر ال��دین األلب��اني     , إرواء الغلی��ل  .٤

  .ھـ ١٤٠٥ – الطبعة الثانیة –المكتب اإلسالمي 

محم��د األم��ین ب��ن محم��د ب��ن المخت��ار   : أض��واء البی��ان ف��ي إی��ضاح الق��رآن ب��القرآن، ت��ألیف   .٥
 -ھ��ـ ١٤١٥ -.  بی��روت-.  ر الفك��ر للطباع��ة والن��شر  دا: ، دار الن��شر. الجكن��ي ال��شنقیطي 

  .مكتب البحوث والدراسات: ، تحقیق. م١٩٩٥
األش��باه و النظ��ائر ف��ي قواع��د و ف��روع فق��ھ ال��شافعیة لألم��ام ج��الل ال��دین عب��د ال��رحمن             .٦

  .ھـ ١٣٧٨ – مصطفى الباب الحلبي – القاھرة –السیوطي 

  م١٩٨٦, الطبعة السابعة , یین دار العلم للمال,  لخیر الدین الزركلي  , األعالم .٧
 –ل��شرف ال��دین موس��ى ب��ن أحم��د ب��ن موس��ى الحج��اوي المقدس��ي ,اإلقن��اع لطال��ب اإلنتف��اع  .٨

  . ھـ ١٤١٨ – الطبعة األولى – دار ھجر –عبد اهللا التركي / تحقیق الدكتور 

 – الطبع���ة األول���ى  – بی���روت – دار الفك���ر –لإلم���ام محم���د ب���ن ادری���س ال���شافعي   , األم  .٩

  ھـ ١٤٠٠
لع�الء ال�دین أب�ي الح�سن عل�ي ب�ن س�لیمان        , اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف        .١٠

  ھـ١٤١٥ – ھجر للطباعة –عبد اهللا التركي / د: تحقیق , المرداوي  

 –دار الكت�ب العلمی�ة   –ائع بترتیب الشرائع لع�الء ال�دین أب�ي بك�ر الكاس�اني          صن ال ئعبدا .١١

 بیروت 
 دار –ن أحمد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید     بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لمحمد ب      .١٢

 . بیروت –الفكر 

 تحقیق قاسم –البیان شرح المھذب للعالمة أبي الحسن یحیى العمراني الشافعي الیمني       .١٣

  .ھـ ١٤٢١ – الطبعة األولى – دار المنھاج –محمد النووي 

  .روت بی–مكتبة الحیاة _تاج العروس من جواھر القاموس لمحمد مرتض الزبیدي   .١٤

 –تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للعالمة فخر الدین عثمان بن عل�ي الزیلع�ي الحنف�ي           .١٥

   ھـ١٣١٤ بوالق سنة –الطبعة األولى 

محم��د عب��د ال��رحمن ب��ن عب��د ال��رحیم  : تحف��ة األح��وذي ب��شرح ج��امع الترم��ذي، ت��ألیف  .١٦
   بیروت-دار الكتب العلمیة : المباركفوري أبو العال، دار النشر
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 . بیروت –ت لعلي بن محمد بن علي الجرجاني دار الكتاب العربي التعریفا .١٧

 دار – بی�روت  –تھذیب األسماء و اللغات لألمام محیي الدین یحیى بن ش�رف الن�ووي         .١٨

 الكتب العلمیة 
 ھ�ـ   ١٤٠٥ ربیع اآلخر    ٢٤توصیات ندوة الحیاة اإلنسانیة بدایتھا ونھایتھا المنعقدة في          .١٩

  ). الكویت–نظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة مطبوعات الم) (م١٩٨٥ینایر ١٥(
حاش��یة الوس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر ش��مس ال��دین أب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن أحم��د               .٢٠

 . دار إحیاء الكتب –الدوسوقي 

دار , للعالمة محمد أمین الشھیر ب�ابن عاب�دین      , حاشیة رد المحتار  على الدر المختار         .٢١
   ھـ ١٣٨٦ – الطبعة الثانیة –الفكر 

 جمعی�ة إحی�اء   – الم�ضیئة ش�رح ال�درر البھی�ة لإلم�ام محم�د ب�ن عل�ي ال�شوكاني                    الدرر .٢٢

   .- ھـ ١٤١٨ – الطبعة الثانیة – الكویت -التراث اإلسالمي 

 تحقی��ق عب��د اهللا  –لل��شیخ مرع��ي ب��ن یوس��ف الحنبل��ي    , دلی��ل الطال��ب لنی��ل المطال��ب    .٢٣

  .ھـ ١٤١١ مؤسسة الكتب الثقافیة الطبعة الثانیة –البارودي 

 – دار الغ���رب اإلس���المي –ل���شھاب ال���دین أحم���د ب���ن إدری���س القراف���ي   , ذخیرة    ال��� .٢٤

  ھـ١٤١٤
 - تحقی�ق محم�د ف�ؤاد عب�د الب��اقي    –للح�افظ محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي      , س�نن اب�ن ماج�ة     .٢٥

  . لبنان –المكتبة العلمیة بیروت 

: تعلی��ق , للح��افظ أب��ي داود س��لیمان ب��ن األش��عث السج��ستاني األزدي , س��نن أب��ي داود  .٢٦
 الطبع��ة – بی��روت –دار الح��دیث ,  عبی��د ال��دعاس و مع��ھ مع��الم ال��سنن للخط��ابي      ع��زت

  . األولى
دار , أحم��د ش��اكر : تحقی��ق , ألب��ي عی��سى محم��د ب��ن س��ورة الترم��ذي , س��نن الترم��ذي  .٢٧

  . الطبعة األولى – بیروت –الكتاب العلمیة 

  .  بیروت – دار المعرفة –سنن النسائي ألحمد بن شعیب النسائي  .٢٨

 تحقی�ق   –إلمام محمد بن عل�ي ال�شوكاني        , لجرار المتدفق على حدائق األزھار      السیل ا  .٢٩

  . ھـ ١٤٠٥ الطبعة األولى – دار الكتب العلمیة بیروت –محمود إبراھیم زاید 

 لشمس الدین أبي الفرج عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن أحم�د       – مع المقنع  -الشرح الكبیر    .٣٠

  . ھـ ١٤١٤ –دار ھجر , اهللا التركي عبد / الدكتور :  تحقیق –بن قدامة المقدسي 

 – بی�روت  – دار القلم –شرح صحیح مسلم إلمام محیي الدین یحیى بن شرف النووي   .٣١

  .لبنان 
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 ص�لى اهللا علی�ھ   –الج�امع ال�صحیح الم�سند م�ن ح�دیث رس�ول اهللا       = ص�حیح البخ�اري    .٣٢

ع��ة المطب, مح��ب ال��دین الخطی��ب : تحقی��ق ,  ألم��ام  محم��د ب��ن إس��ماعیل البخ��اري  –وس��لم 

  . ھـ ١٤٠٠, السلفیة 
 إلم��ام أب���ي الح��سن م��سلم ب���ن الحج��اج الق���شیري     – ب���شرح الن��ووي  –ص��حیح م��سلم    .٣٣

 .ھـ ١٤٠٧ لبنان الطبعة األولى – دار القلم بیروت -, النیسابوري 

محم��د ش��مس الح��ق العظ��یم آب��ادي، دار   : ع��ون المعب��ود ش��رح س��نن أب��ي داود، ت��ألیف   .٣٤
  الثانیة: م، الطبعة١٩٩٥ - بیروت -دار الكتب العلمیة : النشر

, ھ�ـ  ١٤١٨جمع ال�شیخ أحم�د ال�دویش    , فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و األفتاء       .٣٥
  . السعودیة – الریاض –مكتبة المعارف 

 –دار إحی�اء الت�راث العرب�ي      , الفتاوى الھندیة للشیخ نظ�ام و جماع�ة م�ن علم�اء الھن�د                .٣٦

  ھـ١٤٠ -بیروت 
ت�رقیم  , للحافظ أحمد بن علي بن حجر الع�سقالني  , فتح الباري شرح صحیح البخاري    .٣٧

   . - بیروت –دار الفكر , و تخریج محب الدین الخطیب , فؤاد عبد الباقي 

 – دار الفك�ر  –فتح القدیر إلمام محمد بن عبد الواحد السیوطي المع�روف ب�ابن الھم�ام            .٣٨

  الطبعة الثانیة 
 . ھـ ١٤١٢ –بیروت –  مؤسسة الرسالة–فقھ الزكاة للدكتور یوسف القرضاوي  .٣٩

–مؤس�سة الرس�الة   _ القاموس المحیط لمج�د ال�دین محم�د ب�ن یعق�وب الفی�روز أب�ادي                .٤٠

  .بیروت 
 . دار الفكر –القوانین الفقھیة للشیخ أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي  .٤١

 تحقیق ال�دكتور عب�د اهللا   –للعالمة شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي , كتاب الفروع    .٤٢

  ھـ ١٤٢٤ – الطبعة األولى –ؤسسة الرسالة  م–التركي 

 –الكتاب المصنف في األحادیث و اآلثار للحافظ أبي بكر ب�ن أب�ي ش�یبة ال�دار ال�سلفیة                      .٤٣

  الھند 
 –دار الفك��ر , للعالم��ة من��صور ب��ن ی��ونس البھ��وتي  , ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع   .٤٤

    ١٤٠٢ –بیروت 

الطبع��ة , من��وفي الم��الكي الم��صري للعالم��ة عل��ي ب��ن خل��ف ال, كفای��ة الطال��ب الرب��اني  .٤٥
  .  بمصر – مطبعة المدني - ھـ  ١٤٠٧  –األولى 

 د ار –لجم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم ب��ن منظ��ور اإلفریق��ي الم��صري  , ل��سان الع��رب  .٤٦

   – بیروت –صادر 

 – المكتب اإلسالمي –المبدع في شرح المقنع لبرھان الدین إبراھیم بن محمد بن مفلح    .٤٧

  ھـ١٤٠٠ –الطبعة الثانیة 
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 جم��ع و ترتی��ب محم��د ب��ن عب��د –مجم��وع  فت��اوى ال��شیخ محم��د ب��ن إب��راھیم آل ال��شیخ  .٤٨

   ھـ١٣٩٩ الطبعة األولى –الرحمن بن قاسم 

   .- دار الفكر –إلمام محیي الدین ابن شرف النووي , المجموع شرح المھذب  .٤٩

  ھـ ١٤٢٥- دمشق – دار القلم – مصطفى أحمد الزرقاء –المدخل الفقھي العام  .٥٠

  بیروت_دار الكتب العلمیة .مدخل بالتعریف بالفقھ اإلسالمي لمحمد مصطفى شلبي ال .٥١
 –عب�د اهللا الترك�ي مؤس�سة الرس�الة          /  إش�راف ال�دكتور      –مسند اإلمام أحم�د ب�ن حنب�ل          .٥٢

  ھـ١٤١٩ –الطبعة األولى 

 . بیروت – الكتبة العلمیة –المصباح المنیر للعالمة أحمد بن محمد بن علي القیومي  .٥٣

 ھ�ـ  ١٣٩٢ للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني الطبعة األول�ى      –المصنف   .٥٤

 . بیروت – المكتب اإلسالمي -

 إخ�راج ال�دكتور إب�راھیم أن�یس وال�دكتور عب�د       –مجمع اللغة العربی�ة   –المعجم الوسیط    .٥٥

 . قطر – دار أحیاء الترات اإلسالمي –الحلیم منتصر 

 دار -حم��د رواس قلع��ةجي ود حام��د ص��ادق    لألس��تاذ ال��دكتور م–معج��م لغ��ة الفقھ��اء  .٥٦

 . ھـ ١٤٠٨ – بیروت –النفائس 

 تحقی�ق  –معونة أولي النھى شرح المنتھى لتقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبل�ي        .٥٧

  ھـ١٤١٦ الطبعة األولى –عبد الملك بن دھیش 

ترك�ي و  عب�د اهللا ال / تحقی�ق ال�دكتور    , ألبي محمد عبد اهللا بن أحمد ب�ن قدام�ة           , المغني   .٥٨
  ھـ ١٤١٠,  ھجر للطبع و النشر –عبد الفتاح الحلو / الدكتور 

  .ھـ١٣٧٧مطبعة مصطفى الحلبي , لشیخ محمد الشربیني الخطیب , مغني المحتاج  .٥٩
 ١٤٠١  – الكوی�ت  – مكتبة الفالح –مقاصد المكلفین للدكتور عمر بن سلیمان األشقر   .٦٠

 .ھـ 
یمان بن خلف الباجي دار الكتاب العربي  شرح الموطأ للقاصي أبي الولید سل–المنتقى  .٦١

  .  بیروت –

  . لبنان – بیروت –للشیخ محمد علیش , منح الجلیل على مختصر خلیل  .٦٢

 مطبع��ة –المھ��ذب ف��ي فق��ھ اإلم��ام ال��شافعي ألب��ي إس��حاق إب��راھیم ب��ن عل��ي ال��شیرازي   .٦٣

  ھـ١٣٩٦مصطفى الباب الحلبي 
 –الطبع��ة الثانی��ة  _ اطي   إلب��راھیم ب��ن موس��ى ال��ش  –الموافق��ات ف��ي أص��ول األحك��ام    .٦٤

  .المكتبة التجاریة بمصر 
ألب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن عب�د ال�رحمن المغرب�ي              , مواھب الجلیل شرح مخت�صر خلی�ل         .٦٥

  . لبنان – بیروت – دار الكتب العلمیة -ھـ ١٤١٦

 . الكویت – وزارة الشؤون اإلسالمیة –الموسوعة الفقھیة الكویتیة  .٦٦
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عبد . د. تحقیق ا–مام الحرمین عبد الملك الجویني نھایة المطلب في درایة المذھب إل .٦٧

  .ھـ ١٤٢٨ وزارة األوقاف بدولة قطر –٦٨العظیم الذیب 
   بیروت, دار الفكر , للعالمة محمد بن علي الشوكاني , نیل األوطار  -٦٩
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	 فإذا كان المكلف من توفر فيه شرطان البلوغ ، والعقل ، فإن من لم يتوفر فيه الشرطان ،أو أحدهما ، ليس بمكلف ، كالمجنون ، والصبي ،  ومن يلحق بهما   , وهو كل من زال عقله  ’ أو ضعف  وقل فهمه وتمييزه  ,بأي  سبب من الأسباب ,كالمغمى عليه  ,والهرم  ,وفاقد الإدراك   ومن به  مرض ( ألزهايمر  ) والميت دماغيا  ونحوهم
	الحالة الأولى: إذا اشتد بصاحبه حتى أفقده وعيه حينئذ يصير حكمه حكم المجنون، وإن كان ليس مجنونا في الحقيقة  .  جاء في عون المعبود : (...الخرف والجنون فإن أحكامهما واحدة وبينهما تقارب ,ويظهر أن الخرف رتبة متوسطة بين الإغماء والجنون , وهي إلى الإغماء أقرب.) (�)
	وفي هذه الحالة يعتبر المريض غير مكلف ؛ لأن آلة التكليف العقل وقد زال ,  فتسقط عنه الواجبات الشرعية التي مناطها العقل ,ولا تصح تصرفاته من بيع أو شراء أو هبة أو نحو ذلك.
	الحالة الثانية: أن تعتريه هذه الحالة بعض الوقت, وتفارقه بعض الوقت، وحكمه حينئذ أن يتعلق به التكليف في الوقت الذي يعود إليه تمييزه، ويرتفع عنه في الوقت الذي يفقد فيه التمييز. جاء في عون المعبود:  (... ولو برئ في بعض الأوقات برجوع عقله تعلق به التكليف.....)(�)
	ثانيا : تعريف  اﻟﻤﻮت  شرعا : هو ﺧﺮوج اﻟﺮوح ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺪ(�)
	والموت عند الأطباء هو توقف القلب والدورة الدموية والتنفس , وموت الدماغ   :  تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه بما فيها وظائف جذع الدماغ , أو هو: توقف الدماغ عن العمل تماماً وعدم قابليته للحياة.       
	وهذه المسألة  (موت الدماغ  )  حيرت الأطباء: فهل إذا مات دماغ الإنسان يعتبرُ ميت أو ليس بميت؟ وهي التي يسمونها (الموت السريري) وقد عمت بها البلوى خاصةً في هذا الزمان، وصورة المسألة أن جذع الدماغ يموت، ويقرر الأطباء أن جذع الدماغ قد مات، فلا يتحرك الإنسان ,ولا يستجيب لأي حركة، حتى ولو غرز بإبرة ,أو أوذي فإنه لا يَحدث أي استجابة في جسمه، لكن قلبه ينبض، و نفسه ظاهر، يتنفس تنفس الحي بواسطة الأجهزة، و لو أن هذه الأجهزة رفعت عنه  لمات . فهل هذا المريض يعتبر ميت، أم أنه ليس بميت؟  فالأطباء أنفسهم لم يتفقوا على صيغة معينة ,وشروط معينة تُبين, أو تحدّد بالدقة الموت الحقيقي للدماغ، وهناك قرابة ثلاث مدارس للأطباء في حقيقة إثبات موت الدماغ، ثم  أن معرفة موت الدماغ، والتأكد منه لا يمكن التوصل إليه في أقوى المدارس الطبية إلا بواسطة أجهزة دقيقة لا تتيسر في غالب الأمكنة. (�)
	 يقول الطبيب أحمد شوقي إبراهيم : ( ...ليس لدينا من العلم في ذلك إلا رسم المخ الكهربائي وهو قطعي في بعض الحالات، ولا يكون كذلك في بعض الحالات، كحالات التسمم بالأدوية المنومة مثلًا" ).(�)
	 و قد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية و المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي   ,   إن الميت دماغيا  لا يحكم  بموته  بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه  . وفي ما يلي نص القرارين :
		1_قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
	((... لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا ,حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس, مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا ؛ لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين ..  ..))(�)       
	2_ قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة، بعد دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه وملابساته، وانتهى المجلس إلى القرار التالي: (...المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطيل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعاً، إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة ....) (�)
	 و لما سبق من كلام الأطباء وعلماء الشريعة  فإن الميت  دماغيا  يعتبر حي . ويعتبر  غير مكلف ؛ لأنه فاقد للوعي و للإدراك  بالكلية فهو أسوا  من المجنون والمغمى عليه  
	ومما تقدم  يتبين أن وصف (غير المكلف ) يشمل كلا من :
	1 –الصبي   2- المجنون  3 – المغمى عليه    4 –   الهرم  ( المصاب بالخرف  ) 
	  5 – الميت دماغيا  , ومن في حكمهم على ماسبق من تفصيل 



