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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 رب العالمين  الذي أعز العلماء في األعصار واألمصار  والصالة والسالم علي              الحمد هللا     

 الذي كان يستعيذ باهللا من علم ال ينفع  ومن العجز والكسل ، والذي دعانا إلي                 رسوله محمد   

الجد واالجتهاد والعمل  ونهانا عن إضاعة المال والزمن ؛ لما روي عِن اَألعرِج عـن َأِبـى                  

ريروُل اللَِّه      : ةَ قَاَل   هسقَاَل ر :  »         ِعيِفْؤِمِن الضالْم ِإلَى اللَِّه ِمن بَأحو رخَي الْقَِوى ْؤِمنالْم

: وِفى كُلٍّ خَير ،  احِرص علَى ما ينْفَعك واستَِعن ِباللَِّه والَ تَعِجز ، وِإن َأصابك شَىء فَالَ تَقُْل                    

قُْل          لَو لَِكنكَذَا ، وكَذَا و لْتُ كَانـلَ               :  َأنِّى فَعمع تَفْـتَح لَـو ـَل ، فَـِإنفَع ا شَـاءماللَِّه و رقَد          

  .              )١( »الشَّيطَاِن 

  وبعــــــــــد

    فإن الزكاة فريضة من فرائض اإلسالم وركن من أركانه العظام شرعت لحكـم بالغـة ،                

وغايات كريمة لها آثارها اإليجابية في الفرد والمجتمع ، فهي تطهر النفس من البخل والـشح                

وتزكيها بالمواساة واإلحسان وتطهر المال وتنميه ؛ لما روي عن َأِبى هريرةَ عن رسوِل اللَّـِه                

   ا         « : قَاَلدبع اللَّه ادا زماٍل ، وم قَةٌ ِمندتْ صا نَقَصِللَّـِه          م دَأح عاضا تَوما ، وفٍْو ِإالَّ ِعزِبع 

 هفَعِإالَّ ر   ٢(» اللَّه(                 ـناٍح عبِن َأِبى رطَاِء بع نكما أنها تقي المجتمع من اآلفات ؛ إذ روي ع ،

ـ  « :  فَقَاَل   َأقْبَل علَينَا رسوُل اللَِّه     : عبِد اللَِّه بِن عمر قَاَل       عا مِإذَا      ي ـسخَم ـاِجِرينهالْم شَر

       نِركُوهتُد وذُ ِباللَِّه َأنَأعو ِبِهن تُِليتُما ِإالَّ فَـشَا             : ابِلنُوا ِبهعتَّى يٍم  قَطُّ حِر الْفَاِحشَةُ ِفى قَوتَظْه لَم

ولَم ينْقُـصوا الِْمكْيـاَل   . م الَِّذين مضوا ِفيِهم الطَّاعون واَألوجاع الَِّتى لَم تَكُن مضتْ ِفى َأسالَِفهِ     

          ِهملَيلْطَاِن عِر السوجُؤنَِة وِة الْمِشدو ِنينِإالَّ ُأِخذُوا ِبالس انالِْميزِإالَّ      . و اِلِهمـوكَاةَ َأموا زنَعمي لَمو

ولَم ينْقُضوا عهد اللَِّه وعهد رسوِلِه ِإالَّ سلَّطَ        . م لَم يمطَروا    مِنعوا الْقَطْر ِمن السماِء ولَوالَ الْبهائِ     

           ِديِهما ِفى َأيم ضعفََأخَذُوا ب ِرِهمغَي ا ِمنودع ِهملَيع ِبِكتَـاِب اللَّـِه         . اللَّه مـتُهَأِئم كُمتَح ا لَممو

  .) ٣(» اللَّه ِإالَّ جعَل اللَّه بْأسهم بينَهم ويتَخَيروا ِمما َأنْزَل 

                                                 
 –دار إحیاء التراث العربي : الناشر ,  صحیح مسلم - مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري  - ١

   .٢٦٦٤حدیث , ) ٢٠٥٢ص  / ٤ج (, محمد فؤاد عبد الباقي : تحقیق , بیروت 
   . ٦٧٥٧، حدیث ) ٤٧٩ص  / ١٦ج (اْسِتْحَباِب اْلَعْفِو َوالتََّواُضِع ،  : سلم ، باب  صحیح م- ٢
ھ��ذا ح��دیث          : ق��ال األص��بھاني  . ٤١٥٥، ح��دیث ) ١٧٥ص  / ١٢ج (اْلُعُقوَب��اِت ، :  س��نن اب��ن ماج��ھ ، ب��اب -٣

دار الكت�اب العرب�ي   : فیاء ، الناش�ر   حلیة األولیاء وطبقات األص� -أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبھاني      . غریب  
  )٣٢٠ص  / ٣ج ( ، ١٤٠٥        بیروت ، الطبعة الرابعة ، –
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    ومنع الزكاة سبب لآلفات والمصائب في الحياة االجتماعية واالقتصادية وشـتى الـشؤون             

:     أو قال    -ما خالطت الصدقة    : "  قال   الحياتية ، فعن عائشة ، رضي اهللا عنها ، أن النبي            

  .)١( " ماالً إال أفسدته -الزكاة 

    ويعد التضخم النقدي من األمراض االقتصادية التي تحدث آثاراً سيئة في االقتصاد ، ولـه               

  .أسباب متعددة 

    وقد أشار بعض االقتصاديين إلى أن الزكاة تعالج التضخّم في حالة زيـادة الطلـب عـن                 

وضة ؛ وهو مـا  العرض ، حيث تكون النقود المتاحة داخل المجتمع أكبر من قيمة السلع المعر         

  . يدفع األسعار للزيادة ، فترتفع األجور لتلبية زيادة األسعار، وهكذا دواليك 

 :    ويكون لتطبيق فريضة الزكاة أثره في كبح جماح التضخّم من خالل 

فانتظام انسياب حصيلة الزكاة مع بداية كل حول قمري يـوفر           :  النقدية   تتوفير التدفقا     * 

  .الزمة للتداول دون الحاجة إلى لجوء السلطات النقدية لعمليات اإلصدار النقدي كميات النقد ال

فتطبيق فريضة الزكاة يضمن توفير حد الكفايـة لجميـع أفـراد            : ضبط الطلب الكلي        * 

المجتمع ، ويتجه المجتمع بصفة عامة لإلقبال على السلع األساسية ، ويحول هذا دون ارتفـاع                

  .ى االستهالك الكماليمستويات الطلب عل

كذلك فإن توزيع زكاة الزروع والثمار والماشية في صورتها العينية يسهم إلـى درجـة         * 

  .كبيرة في االحتفاظ للنقود بقيمتها الشرائية دون تدهور

كذلك فإن فرض الزكاة كنفقة واجبة االستحقاق على رأس المال النامي فعالً أو تقـديرا                   * 

وس األموال إلى االستمرار في االستثمار حتى لو كان المعدل المتوقع للربح            يدفع بأصحاب رء  

 في المائة ، طالما كان هذا المعدل أكبر من الصفر، ويرجع ذلك إلى              ٢,٥أقل من نسبة الزكاة     

أن االختيار الممكن أمام المستثمرين في هذه الحالة هو بين استثمار أمـوالهم أو اكتنازهـا ،                 

  . ين استثمارات متعددةوليس االختيار ب

 :          ونظرا ألن االكتناز اختيار غير مطروح ، فإن االستثمار هو الخيار األمثل ، قـال          * 

  .)٢(» اتجروا في أموال اليتامى ، ال تأكلها الزكاة « 

                                                 
 /              ٣ج ( مجم�ع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د ،     - ٨٠٧ الحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الھیثم�ي المت�وفى س�نة        - ١

   . ٤٣٤١، حدیث ) ٩٢ص 
  ) .٣٥٥ ص  /٩ج  (- المعجم األوسط للطبراني - ٢
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     وتُعد التكلفة الناجمة عن احتساب سعر الفائدة عن األموال المقترضة أحد عناصر تكـاليف            

اإلنتاج ؛ لذا فإن التقلبات التي تطرأ على هذا السعر يكون لها تأثيرها في سعر المنـتج وفقًـا                   

ألهمية هذا العنصر في هيكل التكاليف ، حيث يؤدي ارتفاع سعر الفائدة المِدينة إلـى إضـافة                 

د فـي االقتـصا  " الربا " عنصر جديد إلى عناصر تضخّم التكاليف ، ويؤدي إلغاء سعر الفائدة           

اإلسالمي إلى طرح هذه النفقة التضخّمية عن رأس المال ، بينما يؤدي فرض الزكـاة علـى                 

ربع العشر في مقابـل سـعر       "الرساميل النامية فعالً أو تقديرا ، واحتسابها عند سعر منخفض           

على الرساميل المعـدة للتجـارة واالسـتثمار        "  في المائة    ١٦ و ١١للفائدة المِدينة يراوح بين     

  .عائدها وأرباحها إلى تخفيض هذه النفقة من هيكل النفقاتو

    هذا ما ذكره بعض االقتصاديين ، ويمكن أن يضاف إلى ما سبق أن الغارمين الذين عليهم                

ديون هم من مصارف الزكاة الثمانية ، وفي دفع الزكاة لهم تسديد لديونهم وحماية لهـم مـن                  

ئـد في بعض الحاالت التـي تعـد أحــد األسـباب      اللجوء إلى تراكم الديون واحتساب الفوا     

الرئيسية للتضخم النقدي ، ففي تشريع الزكاة تكافل بين أفراد المجتمع وتوزيع عادل للـسيولة               

  .بين أفراده ، بحيث ال يكون دولة بين األغنياء دون الفقراء 

كاة على الوجـه        فعلي جميع المسلمين أفراد وشركات ومؤسسات العناية الفائقة بإخراج الز         

المشروع ، وعدم إنقاصها عن المقدار الواجب أو التحايل أو التغافل عن بعض األموال التـي                

تجب فيها الزكاة ، وأن يخرجوها طيبة بها نفوسهم تزكو بها أموالهم ويسلم للمسلمين اقتصادهم          

  .)١(وتآلفهم 

مال الذي يزكي بالجزء علي         إنه مظهر من حسن ترتيب الشريعة التدريج في المأخوذ من ال          

حسب التعب فيه ، فأعلي ما يؤخذ الخمس مما وجد من مال الجاهلية وال تعب في ذلك ، ثم ما                    

فيه التعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس ، وهو العشر فيما سقت السماء والعيون ،                 

صف العـشر ،  وفيما سقي بالنضح فكان فيه التعب في الطرفين يؤخذ فيه ربع الخمس ، وهو ن    

وما فيه التعب في جميع الحول كالعين يؤخذ فيه ثمن ذلك وهو ربـع العـشر ، فالمـأخوذ إذا            

  .)٢(الخمس ، ونصفه ، وربعه ، وثمنه 

                                                 
 أثر الزكاة في معالجة التضخم والوقایة منھ ،شبكة المعلومات  اإلنترن�ت ،         -عبد اهللا بن محمد العمراني      .  د - ١

  .   موقع الھیئة اإلسالمیة العالمیة لالقتصاد و التمویل -منتدي التمویل اإلسالمي 
 المعل�م بفائ�د   – م ١١٤١ -ھ�ـ  ٥٣٦نة  اإلمام المازري ، أبو عبد اهللا محم�د ب�ن عل�ي ب�ن عم�ر  المت�وفي س�            - ٢

 ال�دار التون�سیة للن�شر ، المؤس�سة الوطنی�ة للترجم�ة        – ت�ونس    –مسلم ، تحقی�ق ال�شیخ محم�د ال�شاذلي النیف�ر             
   .٧ص / ٢ الجزائر ، ج –) بیت الحكمة ( والتحقیق والدراسات 
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    فالناظر في مقدار الواجب في الزكاة يراه يتناسب تناسبا عكسيا إلي حد كبير مع ما يبـذل                 

 الزكاة ، ولذلك كان ما أوجب في الركـاز          من جهد أو تكاليف في جني المال الذي وجبت فيه         

أكبر مما وجب في بقية األموال الزكوية ، وما يجب في الزرع الذي يسقي بكلفة أقل مما يجب                  

في الزرع الذي يسقي بغير كلفة ، وما يجب في أموال التجارة التي فيها كثيـر مـن خطـر                    

  .  )١(الخسارة أقل مما يجب في سوائم الحيوان ومما يجب في الزرع 

    ومن ثم فوجوب الزكاة وغيرها من صدقات التطوع أمر يغذي الطلـب علـي  النقـود ،                  

  .  )٢(وبالتالي يساعد علي اإلنفاق النقدي ، ويمنع االنكماش 

 أن يتبين أثر إخراج الزكاة فيما يتعلق بالتضخم النقدي ، من خالل إدراك أن الدافع                ويمكن    

ل النقدية إلي مستحقيها من أهل الزكاة كالفقراء والمساكين وغيرهم بأموال الزكاة ال سيما األموا

، سيزيد من قدرتهم الشرائية االستهالكية ال سيما إذا كان إخراج أكثر الناس زكاة أموالهم من                

النقود في فترة محددة كشهر رمضان ، وهذا سيؤدي بدوره بال شك إلي الزيادة في الطلب علي        

دمات ، وسينتج عن هذا ارتفاع في المستوي العام لألسعار، مما يعنـي             السلع االستهالكية والخ  

  . )٣(ازدياد معدل التضخم النقدي 

  

    ولما كان للزكاة دور فعاٌل لمواجهة التضخم النقدي وإعادة توزيع الدخل ، فإن معالجة هذا 

   :باحثتكون في سبعة م - إن شاء اهللا تعالى –البحث 

  .وم الزكاة ، وحكمها ، ودليلها ، واألموال التي تجب فيها  مفه–األول المبحث     

ولة و األمـة اإلسـالمية               أهمية الزكاة وآثارها علي الفرد والمجتمع والد       –الثاني  المبحث      

  .السياسات المالية واالقتصادية و

  . سياسة تحصيل الزكاة لمعالجة التضخم النقدي -الثالث المبحث     

  .  سياسة صرف الزكاة لمعالجة التضخم النقدي –الرابع المبحث     

                                                 
 ف��ي االقت��صاد  اإلس��المي ،             مباح��ث–قلع��ھ ج��ي .   ، د٧ص / ٢ المعل��م بفائ��د م��سلم ، ج – اإلم��ام الم��ازري - ١

   .١٢٢ ، ١٢١ص 
 بح�ث من�شور بمجل�ة    – التكییف الفقھي للفلوس وبیان أحكامھا الشرعیة وآثارھا االقتصادیة          –سمیران  .  د - ٢

   .٢٨٤الشریعة والدراسات اإلسالمیة ، ص 
یفی�ة معالجتھ�ا ف�ي االقت�صاد      آثار التغی�رات ف�ي قیم�ة النق�ود وك          –موسي آدم عیسي    . د:  راجع تفصیل ذلك     - ٣

 –أحم�د مج�ذوب   .  ، د٣٢٨ ص -ھ�ـ  ١٤١٤األولي ، عام : مجموعة دلة البركة ، الطبعة  : اإلسالمي ، الناشر    
 ، نق�ال ع�ن              ٢٧٨ھ�ـ ، ص ١٤٠٩ الری�اض ، ع�ام   –السیاسة النقدیة في االقتصاد اإلسالمي ، الناشر دار الل�واء        

   .٢٦٩ التضخم النقدي في القفھ اإلسالمي ، ص –خالد بن عبد اهللا المصلح . د
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  .   الزكاة ودورها في مواجهة الضمان االجتماعي وإعادة توزيع الدخل : الخامس المبحث     

  .دفع القيمة في الزكاة وأثر ذلك في معالجة التضخم النقدي : السادس المبحث     

 وارتفاع  الهيكليةنقدي الراجع إلى االختالالت      الزكاة ومعالجة التضخم ال    -السابع   المبحث    

  .الطلب وارتفاع النفقات 

  

  

  

   األولمبحثلا

  تها ن مشروعيــالحكمة موها ، لــــا ، ودليـــزكاة ، وحكمهـوم الـمفه

  واألموال التي تجب فيها، قاصدها مو،  ومكانتها ، وأسبابها 

       في النقاط المبحث بغي تبيان هذا لما كان الحكم علي الشيء فرعاً عن تصوره ، فين    

  :     التالية 

 –والثـاني   .  عند علماء اللغة العربية      -أحدهما  :  للزكاة معنيان    : مفهوم الزكاة   :     أوال  

  .عند فقهاء الشريعة المحمدية 

  :حقيقة الزكاة عند علماء اللغة العربية   : -    أ

  ... .النمو ، والتطهير ، والمدح    الزكاة في اللغة العربية تطلق علي 

أدى عنه زكَاتَه ، وزكَّى نَفْسه أيضاً مدحها    :  زكَّى مالَه تَزِكيةً     :فجاء في المختار الصحاح         

وتَزكَّـى  . وزكَّاه أيضاً َأخذَ زكَاتَـه      .تُطَهرهم بها :  ، قالوا  )١(  وتُزكِّيِهم ِبها    : وقوله تعالى   

  .)٢(أي نَما :  وزكَا الزرع يزكُو زكَاء بالفتح والمد .تَصدق 

وزكا الـزرع يزكـو     . تَطِْهيره ، زكّى يزكي تَزِكيةً      : زكاةُ المالِ  " :وقال صاحب المحيط        

 كَاءا : زونَم ادد٣(إذا از( .  

لطهارة ، والنَّماء ، والبركةُ ، والمدح       ا: وَأصل الزكاة في اللغة      " :وجاء في لسان العرب         

  .  )٤(" وكله قد استعمل في القرآن والحديث 

                                                 
   .١٠٣ سورة التوبة ، جزء من اآلیة - ١
  .ز ك ا : الزاي ، مادة : ، باب ) ١٣٣ص  / ١ج  (- مختار الصحاح - ٢
  .زكو: الكاف والزاي ، مادة : ، باب ) ٥٩ص  / ٢ج  (- المحیط في اللغة - ٣
 بی�روت ، الطبع�ة   –دار ص�ادر  :  ل�سان الع�رب ، الناش�ر    -  محم�د ب�ن مك�رم ب�ن منظ�ور األفریق�ي الم�صري        - ٤

: ال�زاي ، م�ادة  : ، ب�اب  ) ٣٥٨ص  / ١٤ج  (األولى ، مرفق بالكتاب حواشي الیازجي وجماع�ة م�ن اللغ�ویین ،              
  . زكا



 - ٤٥٨ -

  .       أما أن الزكاة هي النماء ؛ فذلك ألنها ال تجب إال علي كل مال نام أو قابل للنماء 

ثنا يونُس بـن   : جمٍع ، قَاَلثنا عمرو بن م:     ولذا روي عن محمِد بِن الْعالِء الْهمداِني ، قَاَل    

              ِن النَِّبيَأِبيِه ،ع نِن ، عمحِد الربِن عةَ بلَمَأِبي س ناٍب ، عخَب   قَاَل  " :  ِهنلَيع ا : ثَالثَةٌ َأقِْسمم

           هٍة ظُِلمظْلَمم نٌل عجر ِفيالَ عقُوا ، ودقٍَة فَتَصدص اٌل ِمنم فُوا        نَقَصا فَـاعِعـز اللَّه هادا ِإالَّ ز

  .)١(" يِعزكُم اللَّه ، والَ فَتْح رجٌل علَى نَفِْسِه باب مسَألٍَة ِإالَّ فَتْح اللَّه علَيِه باب فَقٍْر 

حدثنا زكريا بن دويد ابـن محمـد بـن      :     وفي رواية عن أحمد بن إسحاق الدميري ، قال          

 قيس الكندي ، حدثنا سفيان الثوري ، عن منصور، عن يونس بن خباب ، عن أبي                 األشعث بن 

ما نقص مال من صدقة ،      «  : قال رسول اهللا    : سلمة بن عبد الرحمن ، عن أم سلمة قالت          

وال عفا رجل عن مظلمة إال زاده اهللا بها عزا ، فاعفوا يعزكم اهللا ، وال فتح رجل على نفـسه                     

  .) ٢(»  عليه باب فقر باب مسألة إال فتح اهللا

لم يروه عن الثوري إال قاسم بن يزيد الجرمـي وزكريـا بـن دويـدار                        :     قال الطبراني   

  .)٣(األشعثي 

    والنماء ليس مقصوراً علي المال ، إذ الزكاة في نفس الوقت تحقق نموا نفسيا وماديا للغني                

  .الملتزم بها والفقير المستحق لها 

  .)٤(  وما َأنْفَقْتُم ِمن شَيٍء فَهو يخِْلفُه وهو خَير الراِزِقين :  تعالي      قال اهللا

   .)٥(  وما َآتَيتُم ِمن زكَاٍة تُِريدون وجه اللَِّه فَُأولَِئك هم الْمضِعفُون :      وقال 

لُون ِبما َآتَاهم اللَّه ِمن فَضِلِه هو خَيرا لَهم بْل هو شَر لَهم  ولَا يحسبن الَِّذين يبخ : َ    وقال 

  .)٧)(٦( سيطَوقُون ما بِخلُوا ِبِه يوم الِْقيامِة 

يِهم       خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهـرهم وتُـزكِّ       :     أما أنها طهارة للمال والنفس ، لقوله تعالي         

، ذلك أن الثروة التي يجمعها اإلنسان ال تخلو من نجاسة وخيانة ال يطهرهـا سـوي                 )٨( ِبها  

                                                 
 بی�روت ،  –مؤس�سة الرس�الة   :  مسند الشھاب ، الناشر    - محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعي           - ١

   .٨١٩حدیث ) ٢٩ص  / ٢ج (حمدي بن عبد المجید السلفي ، :  ، تحقیق ١٩٨٦ – ١٤٠٧ثانیة ، الطبعة ال
   .١٤٢، حدیث ) ١٤٥ص  / ١ج (ما نقص مال من صدقة ،  :  المعجم الصغیر للطبراني ، باب - ٢
  .  المرجع السابق - ٣
   .٣٩ سورة سبأ ، جزء من اآلیة - ٤
   .٣٩ سورة الروم ، جزء من اآلیة - ٥
   . ١٨٠ سورة آل عمران ، جزء من اآلیة - ٦
 دراس�ات إس�المیة ، سل�سلة ت�صدر ك�ل ش�ھر  عرب�ي ،         – الزك�اة بلغ�ة الع�صر    –محمد شوقي الفنج�ري    .  د   - ٧

  .٥٥ ، ٥٤م ، صـ ٢٠٠٦ دیسمبر -ھـ ١٤٢٧الثانیة ، ذو القعدة :  ، الطبعة ١٣٧العدد 
   . ١٠٣ سورة التوبة ، جزء من اآلیة - ٨



 - ٤٥٩ -

 فيما رواه أبو جعفر محمد بن صالح بن هـانئ ، ثنـا              إخراج الزكاة ، مما عبر عنه النبي        

 أخبرني  الحسين بن الحسن بن  المهاجر ، ثنا هارون بن سعيد األيلي ، ثنا عبد اهللا بن وهب ،                  

إذا أديت زكـاة    « :  ، قال    بن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد اهللا ، عن النبي                

  .)١(» مالك فقد أذهبت عنك شره 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، وشاهده صحيح مـن              « :     قال الحاكم   

   .)٢(» حديث المصريين 

 ما من عمر بن الخطاب حديثاً عن رسول اهللا سمعت :  قال    وما روي عن أبي هريرة 

ما تلف مـال     : " قال رسول اهللا      :  قال عمر  سمعته منه وكنت أكثرهم لزوماً لرسول اهللا        

  .)٣(" في بر وال بحر إال بحبس الزكاة 

ثالث مهلكات وثالث    : "     كما أن الزكاة تطهر النفس من البخل ، فإنه من المهلكات قال             

      وأمـا  . فشح مطاع ، وهوى متبـع ، وإعجـاب المـرء بنفـسه              : فأما المهلكات   منجيات ،   

فخشية اهللا في السر والعالنية ، والقصد في الفقر والغنى ، والعدل فـي الغـضب                : المنجيات  

يـة   ، وكيف  )٥(  ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هـم الْمفِْلحـون             :، وقال تعالي    )٤(" والرضا  

التقصي منه ، وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال ، فحب الشيء ال ينقطع إال بقهـر                   

النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتياداً ، فالزكاة بهذا المعنى طهرة أي تطهر صاحبها عن  

 خبث البخل المهلك ، وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى اهللا              

  .)٦(تعالى 

                                                 
دار الكت�ب العلمی�ة   :  المستدرك على الصحیحین ، الناشر -ن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النیسابوري       محمد ب  - ١
 /          ١الزك�اة ،  ج : م�صطفى عب�د الق�ادر عط�ا ،  كت�اب      : ، تحقی�ق   ١٩٩٠ – ١٤١١ بیروت ، الطبعة األول�ى ،        –

 ص�حیح اب�ن خزیم�ة ،    -سابوري ، محمد بن إسحاق ب�ن خزیم�ة أب�و بك�ر ال�سلمي النی�      ١٤٣٩ ، حدیث ٥٤٧ص  
ذك�ر  : محم�د م�صطفى األعظم�ي ، ب�اب         . د:  ،تحقی�ق    ١٩٧٠ – ١٣٩٠ بی�روت ،     -المكت�ب اإلس�المي     : الناشر  

   .٢٤٧٠ ، حدیث  ١١٠صـ  / ٤الدلیل على أن أمر النبي صلى اهللا علیھ و سلم بوضع القنو  ، ج
  .٥٤٧صـ / ١ المستدرك على الصحیحین ، ج - ٢
 مجم�ع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د بتحری�ر      -٨٠٧ ال�دین عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر الھیثم�ي المت�وفى س�نة          الح�افظ ن�ور  - ٣

 م ،           ١٩٩٢ ھ�ـ ، المواف�ق     ١٤١٢دار الفكر، بیروت ، طبع�ة  : العراقي وابن حجر ، طبعة      : الحافظین الجلیلین 
   .٤٣٣٥، حدیث ) ٩١ص  / ٣ج (
، ) ٢١٥ص  /  ١ج (ثالث مھلك�ات وث�الث منجی�ات ،     :  ، باب مؤسسة الرسالة :  مسند الشھاب ، الناشر      - ٤

  .٣٢٧حدیث 
   . .١٦ ، سورة التغابن ، اآلیة ٩ سورة الحشر ، اآلیة - ٥
 ٣٨٨ص  / ٢ج (بیان دق�ائق اآلداب الباطن�ة ف�ي الزك�اة،    : دار الشعب ،  باب :  إحیاء علوم الدین ، الناشر  - ٦

   ) .٣٨٩، ص 



 - ٤٦٠ -

    والزكاة في المحصلة عالج عن االستغراق في طلب الدنيا ووسيلة إلسعاد المرء عبر عنه              

إن سعادة اإلنسان ال تحصل عند االشتغال بطلب        : اإلمام الرازي عند كالمه عن الزكاة بقوله        

ج صـالح  المال ، وإنما تحصل بإنفاق المال في طلب مرضاة اهللا تعالى ، فإيجاب الزكاة عـال             

متعين إلزالة مرض حب الدنيا عن القلب ، فاهللا سبحانه أوجب الزكاة لهـذه الحكمـة ، وهـو      

 ، أي تطهـرهم     )١(  خُذْ ِمن أموالهم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيِهم ِبهـا          : المراد من قوله تعالي     

  .)٢(وتزكيهم عن االستغراق في طلب الدنيا 

فإن هللا عز وجل على عبده      : "  تعالي فقال اإلمام الغزالي رحمه اهللا            كما أن الزكاة شكر هللا    

نعمة في نفسه وفي ماله ، فالعبادات البدنية شكر لنعمة  البدن ، والمالية شكر لنعمة المـال ،                    

وما أخس من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم ال تسمح نفسه بأن يؤدي                  

  .)٣("ليه بربع العشر أو العشر من مالهإغنائه عن السؤال وإحواج غيره إشكر اهللا تعالى على 

  :الزكاة عند فقهاء الشريعة المحمدية :     ب 

اسم ِلقَدٍر ِمن ماٍل مخْـصوٍص ، يـصرفُ ِلطَاِئفَـٍة مخْـصوصٍة                     :     الزكاة في الشرع هي     

  .)٤(ِبشَراِئطَ 

اسم صِريح ِلَأخِْذ شَيٍء مخْصوٍص ، ِمن ماٍل مخْـصوٍص ، علَـى             : "     وعرفها الماوردي   

  .)٥(" َأوصاٍف مخْصوصٍة ِلطَاِئفٍَة مخْصوصٍة 

              ا ِمنهخِْرجم را تُطَهِلَأنَّهـاِء الْآِخِذ ؛ وعداِجـِه وكَِة إخْررو ِببنْمـاَل يالْم ؛ ِلَأن ِبذَِلك يمس     

 وما َآتَيتُم ِمن زكَاٍة تُِريدون وجه :  ، قَاَل  تَعالَى   )٦(الِْإثِْم وتَمدحه ِحين تَشْهد لَه ِبِصحِة الِْإيماِن        

  .   )٧( الْآيةَ اللَِّه  

                                                 
   . ١٠٣اآلیة  سورة التوبة ، جزء من - ١
  ) .١٠٣ص / ١٦ج(دار الفكر ، :  تفسیر الرازي ، الناشر - ٢

 ٣٨٩ص/ ٢بیان دقائق اآلداب الباطنة في الزك�اة ، ج  : دار الشعب ،  باب :  إحیاء علوم الدین ، الناشر --  ٣
.  

                     دار         :  حاش������یة عمی������رة عل������ي المحل������ي عل������ي منھ������اج الط������البین م������ع حاش������یة القلی������وبي ، طبع������ة     - ٤
) ٣٧٢ص  / ٤ج ( ، مغني المحتاج إلى معرف�ة ألف�اظ المنھ�اج  ،    ٢صـ  / ٢م ، ج  ٢٠٠٨ –م  ٢٠٠٧السعادة ،   

  . الزكاة : ، كتاب ) ١٩٨ص  / ٦ج (الزكاة  ، حاشیة البجیرمي على الخطیب ، : ، كتاب 
  ). ١٣٥ص  /  ٣ج (ر الفكر ـ بیروت ، دا/  الحاوى الكبیر ، دار النشر - العالمة أبو الحسن الماوردى - ٥
 –م ٢٠٠٧دار ال�سعادة  :  حاشیة عمیرة علي المحلي علي منھ�اج الط�البین م�ع حاش�یة القلی�وبي ، الناش�ر               - ٦

الزك��اة  ، : ، كت��اب ) ٣٧٢ص  / ٤ج ( ، مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة ألف��اظ المنھ��اج  ،  ٢ص��ـ  / ٢م ، ج٢٠٠٨
  . الزكاة : ، كتاب ) ١٩٨ص /  ٦ج (حاشیة البجیرمي على الخطیب ، 

   . ٣٩ سورة الروم ، جزء من اآلیة - ٧



 - ٤٦١ -

في القرآن الكريم في مواضع كثيـرة ، وفـي معظمهـا وردت             " الزكاة"    وقد وردت كلمة    

، لما لهذه العبارة من روح التضامن   االجتماعي ،           ) وآتوا(ل األمر بصيغة الجمع     مسبوقة بفع 

  · إذ إنها تدل على أن الزكاة مفروضة على كل األغنياء لصالح الفقراء 

  :المواضع القرآنية  ومن هذه    

 ِلَأنْفُِسكُم ِمن خَيٍر تَِجدوه ِعنْد اللَِّه        وَأِقيموا الصلَاةَ وَآتُوا الزكَاةَ وما تُقَدموا      :     قول اهللا تعالى    

 ِصيرب لُونما تَعِبم اللَّه ِإن )١(.  

 وَأِقيموا الصلَاةَ وَآتُوا الزكَاةَ وَأقِْرضوا اللَّه قَرضا حسنًا وما تُقَدموا ِلَأنْفُِسكُم ِمن             : وقوله تعالى   

ِعنْد وهٍر تَِجدخَي  ِحيمر غَفُور اللَّه ِإن وا اللَّهتَغِْفراسا ورَأج ظَمَأعا ورخَي واللَِّه ه  )٢( ·   

    · )٣(  وَأِقيموا الصلَاةَ وَآتُوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراِكِعين  :     وقوله تعالى

ا ِليربو ِفي َأمواِل النَّاِس فَلَا يربو ِعنْد اللَِّه وما َآتَيتُم ِمـن              وما َآتَيتُم ِمن ِرب    :     وقوله تعالى   

  ِعفُونضالْم مه اللَِّه فَُأولَِئك هجو ونكَاٍة تُِريدز )٤ ( ·  

   · )٥( كُم تُرحمون  وَأِقيموا الصلَاةَ وَآتُوا الزكَاةَ وَأِطيعوا الرسوَل لَعلَّ:     وقوله تعالى 

ـِروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِْلِصـين لَه الدين حنَــفَاء ويِقيــموا            :     وقوله تعالى     ومـا ُأم

   · )٦( الصلَاةَ ويْؤتُوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِة 

 الكريم في أكثر من موضع وجـاءت دائمـاً          نرى أن كلمة الزكاة وردت في القرآن      وهكذا      

بصيغة الجمع للداللة على وجوب التضامن والتعاون بين األفراد فـي المجتمـع اإلسـالمي ،              

وجاءت دائماً مقرونة بالصالة للداللة على أهميتها، إذ إن الزكاة ركن من األركان الخمسة التي               

الة هي عمود الدين اإلسـالمي ، فـإن         بني عليها اإلسالم بمبادئه السمحة السامية، وألن الص       

الزكاة جاءت مقترنة بها في كل اآليات القرآنية التي ذكر فيها الصالة والزكاة ؛ ألن الزكاة هي        

المسلم        المبدأ التي على أساسها تنشر روح التضامن االجتماعي بين األفراد في المجتمع             
)٧(·   

                                                 
   .١١٠ سورة البقرة ، آیة - ١
   .٢٠ سورة المزمل ، جزء من اآلیة - ٢
   .٤٣ سورة البقرة ، آیة - ٣
   .٣٩ سورة الروم ، آیة - ٤
   .٥٦ سورة النور ، آیة - ٥
   .٥ سورة البینة ، آیة - ٦
 ، ش��بكة المعلوم��ات  ١٢ الزك��اة وأثرھ��ا االقت��صادي واالجتم��اعي  ، ص   - ی��ونس مم��دوح محم��د /  ال��دكتور- ٧

  .اإلنترنت



 - ٤٦٢ -

  :حكم الزكاة واألصل فيها :     ثانيا 

  .فهي ركن من أركان اإلسالم الخمسة ، ومن جحدها فهو كافر :  أما عن حكمها   

  :الَْأصُل ِفي وجوِبها     

  .    والَْأصُل ِفي وجوِبها الِْكتَاب ، والسنَّةُ ، واآلثار ، وِإجماع الصحابِة 

  : الكتاب ، ومنه -أ      

 ُأِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِْلِصين لَه الدين حنَفَـاء ويِقيمـوا الـصلَاةَ               وما :     قَوُل اهللا تَعالَى    

   .)١( ويْؤتُوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِة 

  .)٢(  مونتُرح لَعلَّكُم الرسوَل وَأِطيعوا وَأِقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ  :     وقَوله 

  .    اخْتَلَفَ الفقهاء ِفي هِذِه الْآيِة هْل ِهي مجملَةٌ َأم لَا ؟ 

مجملَةٌ ؛ ِلَأن الزكَاةَ لَا تَِجب ِإلَّا ِفي ماٍل مخْـصوٍص ِإذَا بلَـغَ قَـدرا                 :     فَقَاَل بعض الفقهاء    

       ن هذَا ، فَعِلم َأنَّها مجملَةٌ ، وبيانُهـا مـْأخُوذٌ ِمـن ِجهـِة          مخْصوصا ، والْآيةُ لَا تَتَضمن شَيًئا مِ      

 وبجا تَقْتَِضي الْونَِّة ، ِإلَّا َأنَّهالس     .  

 يقْتَِضي وجوبه لَيستْ مجملَةً ، وذَِلك َأن كُلَّ ما يتَنَاولُه اسم الزكَاِة فَِلَأنَّه    :     وقَاَل البعض اآلخر  

                     ْأخُوذَةٌ ِمـنِه ملَيةُ عاديالزو ، رتَثََل    الَْأمكَاِة فَقَِد امالز مِه اسلَيع قَعا ياِل مالْم ِمن جفَِإذَا َأخْر ، 

  .السنَِّة 

  .)٣(واِلِهم حقٌّ ِللساِئِل والْمحروِم  وِفي َأم:  ويدلُّ علَى وجوِب الزكَاِة َأيضا قَوُل اهللا تَعالَى 

  .)٤(  خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيِهم ِبها  :    وقَولُه تَعالَى 

  . صِريح ِفي الَْأخِْذ ، وتَنِْبيه علَى الْوجوِب  خُذْ  :     فَقَولُه تَعالَى 

    لُهقَوالَى وتَع  :  لُومعقٌّ مح اِلِهموِفي َأم الَِّذينو )لَـى  )٥ع تَنِْبيهوِب ، وجِفي الْو ِريحص ، 

  .الَْأخِْذ  

ـ  : وقَولُه تَعالَى      ِبع مهشِّرِبيِل اللَِّه فَبا ِفي سنِْفقُونَهلَا يةَ والِْفضو بالذَّه ونكِْنزي الَِّذينذَاٍب            و

 ، والْكَنْز ِمن الَْأمواِل ما لَم تَُؤد زكَاتُه ، سواء كَان مـدفُونًا َأو ظَـاِهرا ، ومـا ُأدي      )٦(  َأِليٍم  

 كَذَا قَاَل الشَّاِفِعيا هظَاِهر فُونًا َأودم كَان اءوِبكَنٍْز ، س سفَلَي كَاتُه١(ز(.   

                                                 
  . ٥ سورة البینة ، جزء من اآلیة - ١
   . ٥٦ سورة النور ، آیة - ٢
   .١٩ سورة الذاریات ، آیة - ٣
   . ١٠٣ سورة التوبة ، جزء من اآلیة - ٤
   . ٢٤ سورة المعارج ، آیة - ٥
   .٣٤ من اآلیة  سورة التوبة ، جزء- ٦



 - ٤٦٣ -

  : السنة ، ومنها : ب     

  ) ٢(كُنْتُ َألْبس َأوضــاحا: مـا روى عطَاء عن ُأم سلَمــةَ َأنَّها قَالَتْ     

ما بلَغَ َأن تَُؤدى زكَاتُـه فَزكِّـي فَلَـيس                     : يا رسوَل اللَِّه ، َأكَنْز هو ؟ فَقَاَل         : ِمن ذَهٍب ، فَقُلْتُ     

 .)٤(وهذَا يتَفَرد ِبِه ثَاِبتُ بن عجالَن : قال البيهقي .    )٣(" ِبكَنٍْز 

بِني الِْإسلَام علَى خَمٍس ؛ شَهادِة َأن لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه           : "  قَاَل       وما روى عمر َأن رسوَل اللَِّه       

 الصلَاِة وِإيتَاِء  الزكَاِة ، وصوِم شَهِر رمضان ، وحـج الْبيـِت مـِن                وَأنِّي رسوُل اللَِّه ، وِإقَامِ    

  .)٥(هذَا حِديثٌ حسن صِحيح : قَاَل َأبو ِعيسى ".   استَطَاع ِإلَيِه    سِبيلًا 

نَا زيد بن الْحباِب َأخْبرنَا معاِويةُ بن صاِلٍح         حدثَنَا موسى بن عبِد الرحمِن الِْكنِْدى الْكُوِفى حدثَ        -

 يخْطُب ِفى حجِة الْوداِع     حدثَِنى سلَيم بن عاِمٍر قَاَل سِمعتُ َأبا ُأمامةَ يقُوُل سِمعتُ رسوَل اللَِّه             

وموا شَهركُم وَأدوا زكَاةَ َأمواِلكُم وَأِطيعوا ذَا َأمِركُم        اتَّقُوا اللَّه ربكُم وصلُّوا خَمسكُم وص     « فَقَاَل  

    كُمبنَّةَ رخُلُوا جوِل اللَِّه          . »تَدسر تَ ِمنِمعس نْذُ كَمةَ مامقَاَل فَقُلْتُ َألِبى ُأم، َِديثذَا الْحقَاَل   ه 

 . )٦ (هذَا حِديثٌ حسن صِحيح :  قَاَل َأبو ِعيسى .سِمعتُه وَأنَا ابن ثَالَِثين سنَةً: 

ما ِمن رجٍل لَا :  يقُوُل سِمعتُ رسوَل اللَِّه :     وما روى عن أََبي واِئٍل عِن ابِن مسعوٍد قَاَل         

 َأقْرع يتْبعه وهو يِفر ِمنْه ، حتَّى  يطَوقَه )٧(يَؤدي زكَاةَ ماِلِه ، ِإلَّا مثَِّل لَه يوم الِْقيامــِة شُجاعا 
  .)١) (٩(   سيطَوقُون ما بِخلُوا ِبِه يوم الِْقيامِة  ِفي عنُِقِه ، ثُم قَرَأ رسوُل اللَِّه ) ٨(

                                                                                                                                             
  ) .١٣٧ ،  ١٣٦ص  / ٣ج ( الحاوى الكبیر ، - الماوردى  - ١
س�لیمان ب�ن األش�عث ب�ن ش�داد ب�ن عم�رو،          . جمع وضح وھو نوع من الحلى یعم�ل م�ن الف�ضة             :  األوضاح   - ٢

  ) .٩٢ص /   ٥ج (اْلَكْنِز َما ُھَو َوَزَكاِة اْلُحِلىِّ ، :  سنن أبى داود ، باب -األزدي أبو داود، السجستاني 
 / ١ج (ف�ي زك�اة الحل�ي ،    :  السنن الصغرى ، ب�اب  - أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي     - ٣

، سنن أب�ى  ) ٢٨٩س  ص  / ٢ج (  َتْھِذْیُب ُسَنِن َأِبي َداوَد َوإیضاِح ُمشِكالِتِھ،        -، ابن قّیم الجوزیة     ) ٣٧٢ص  
، أبو الحسن علي بن عم�ر ب�ن أحم�د ب�ن مھ�دي ب�ن       ) ٩٢ص  / ٥ج (ِة اْلُحِلىِّ ،    اْلَكْنِز َما ُھَو َوَزَكا   : داود ، باب    

ص  / ٥ج (َم��ا ُأدَِّى َزَكاُت��ُھ َفَل��ْیَس ِبَكْن��ٍز  ،  :  س��نن ال��دارقطنى ، ب��اب  -م��سعود ب��ن النعم��ان ب��ن دین��ار البغ��دادي  
٢٠٦.(  

مجل�س  : وھر النق�ي ، الناش�ر    ال�سنن الكب�رى وف�ي ذیل�ھ الج�       - أبو بكر أحمد بن الح�سین ب�ن عل�ي البیھق�ي              - ٤
) ٣٩٤ص  /   ٢ج ( ھ�ـ ،  ١٣٤٤األول�ى ـ   : دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد ، الطبعة 

.  
  ) .٨٤ص  / ١٠ج (َما َجاَء ُبِنَى اِإلْسَالُم َعَلى َخْمٍس ، :  سنن الترمذى ، باب - ٥
دار :  س�نن الترم�ذى ،  الناش�ر    -اك، الترم�ذي، أب�و عی�سى     محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضح         - ٦

 /            ٢ج (من�ھ غ�ضل ال�صالة ،     : أحم�د محم�د ش�اكر وآخ�رون ،  ب�اب       :  بیروت ، تحقیق     –إحیاء التراث العربي    
   .٦١٦، حدیث ) ٥١٦ص 

  .) ٢١٥ص  / ١٦ج  (-تفسیر ابن أبي حاتم . الحیُة الذكر :  الشُّجاع بالضم والكسر - ٧
المرج�ع  . المعن�ى م�ن َط�ْوق التَّْكلی�ف َال م�ن َط�ْوق التَّْقلی�د       : یجع�ل ف�ي عنق�ھ َطْوق�ا یقل�د ب�ھ ، وقی�ل        :  یطوقھ   - ٨

  . السابق
  .١٨٠: آل عمران آیة رقم :  سورة - ٩



 - ٤٦٤ -

« :  بعثَ معاذًا ِإلَى الْيمِن فَقَاَل لَه         وما روي عن َأِبى معبٍد عِن ابِن عباٍس َأن رسوَل اللَّهِ          

ِإنَّك تَْأِتى قَوما َأهَل ِكتَاٍب فَادعهم ِإلَى شَهادِة َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وَأنِّى رسوُل اللَِّه، فَِإن هم َأطَاعوا                   

م خَمس صلَواٍت ِفى الْيوِم واللَّيلَِة ، فَِإن هم َأطَاعوا ِلذَِلك ،            ِلذَِلك ، فََأعِلمهم َأن اللَّه افْتَرض علَيهِ      

فُقَراِئِهم ،        فََأعِلمهم َأن اللَّه افْتَرض علَيِهم صدقَةً ِفى َأمواِلِهم تُْؤخَذُ ِمن َأغِْنياِئِهم وتُرد علَى   

َأمواِلِهم ، واتَِّق دعوةَ الْمظْلُوِم فَِإنَّها لَيس بينَها وبين اللَِّه          )٢(ك ، فَِإياك وكَراِئم     فَِإن هم َأطَاعوا ِلذَلِ   

 ابى .  »ِحجو ِعيسقَاَل َأب :  ِحيحص نسِديثٌ حاٍس حبِن عِديثُ اب٣(ح(. 

قَاَل :  يقُوُل   با صاِلٍح ذَكْوان َأخْبره َأنَّه سِمع َأبا هريرةَ              وما روي عن زيِد بِن َأسلَم َأن أَ       

ما ِمن صاِحِب ذَهٍب والَ ِفضٍة الَ يَؤدى ِمنْها حقَّها ِإالَّ ِإذَا كَان يوم الِْقيامـِة                «  : رسوُل اللَِّه   

ى علَيها ِفى نَاِر جهنَّم فَيكْوى ِبها جنْبه وجِبينُه وظَهـره كُلَّمـا             صفِّحتْ لَه صفَاِئح ِمن نَاٍر فَُأحمِ     

بردتْ ُأِعيدتْ لَه ِفى يوٍم كَان ِمقْداره خَمِسين َألْفَ سنٍَة حتَّى يقْضى بين الِْعباِد ، فَيرى سِبيلُه ِإما                  

والَ صاِحب ِإِبٍل الَ يَؤدى     « : يا رسوَل اللَِّه ، فَاِإلِبُل ، قَاَل        : ِقيَل  . » لَى النَّاِر   ِإلَى الْجنَِّة وِإما إِ   

 َأوفَر مـا    )٤ (ِمنْها حقَّها وِمن حقِّها حلَبها يوم ِورِدها ِإالَّ ِإذَا كَان يوم الِْقيامِة بِطح لَها ِبقَاٍع قَرقَرٍ               

 الَ يفِْقد ِمنَها فَِصيالً واِحدا ، تَطَُؤه ِبَأخْفَاِفها وتَعضه ِبَأفْواِهها ، كُلَّما مر علَيِه ُأوالَهـا رد                  كَانَتْ

يلُه ِإما ِإلَى علَيِه ُأخْراها ِفى يوٍم كَان ِمقْداره خَمِسين َألْفَ سنٍَة حتَّى يقْضى بين الِْعباِد ، فَيرى سبِ            

والَ صاِحب بقَـٍر والَ     « : يا رسوَل اللَِّه ، فَالْبقَر والْغَنَم ، قَاَل         : ِقيَل  . » الْجنَِّة وِإما ِإلَى النَّاِر     

 الَ يفِْقد ِمنْها شَيًئا ، لَيس ِفيها غَنٍَم الَ يَؤدى ِمنْها حقَّها ِإالَّ ِإذَا كَان يوم الِْقيامِة بِطح لَها ِبقَاٍع قَرقَرٍ       

  اءقْص٥(ع (   اءلْحالَ جو)٦ (  اءبضالَعو)ا          )٧ِه ُأوالَهلَيع را ما ، كُلَّمِبَأظْالَِفه تَطَُؤها ووِنهِبقُر هتَنِْطح 

 سنٍَة حتَّى يقْضى بين الِْعباِد ، فَيرى سِبيلُه ِإما          رد علَيِه ُأخْراها ِفى يوٍم كَان ِمقْداره خَمِسين َألْفَ        

ِهى ِلرجٍل  : الْخَيُل ثَالَثَةٌ   « :  فَالْخَيُل ، قَاَل      يا رسوَل اللَِّه ،   : ِقيَل  . » ِإلَى الْجنَِّة وِإما ِإلَى النَّاِر      

        ٍل َأججِلر ِهىو ، ل ِستْرجِلر ِهىو ، رِوز         رِوز لَه ا الَِّتى ِهىفََأم   ر :      ـاءـا ِريطَهبـٌل رجفَر

                                                                                                                                             
 م�سند ال�شافعي ،   –، محم�د ب�ن إدری�س أب�و عب�د اهللا ال�شافعي         ) ٨١ص   / ٤ج   (- السنن الكب�رى للبیھق�ي       - ١

، )٨٧ص  / ١ج )  (ومن كتاب الزكاة من أولھ إال ما ك�ان مع�ادا   :  بیروت ، باب     – دار الكتب العلمیة     :الناشر  
ما جاء في : ، سنن      ابن ماجھ ، باب ) ٣٤٣ص  / ٦ج (الزكاة ،     : معرفة السنن واآلثار للبیھقي ، باب    

  ).٤٢٩ص  / ٥ج (منع         الزكاة ،  
  ) . ٧٠ص  / ٣ج  (-سنن الترمذى . ھى خیار المال وأفضلھجمع كریمة و:  الكرائم - ٢
   .٦٢٧، حدیث ) ٧٠ص  /  ٣ج (َما َجاَء ِفى َكَراِھَیِة َأْخِذ ِخَیاِر اْلَماِل ِفى الصََّدَقِة ، :  سنن الترمذى ، باب - ٣
  .المكان المستوى :  القرقر - ٤
  .ملتویة القرنین:  العقصاء - ٥
  .ن لھا التى ال قر:  الجلحاء - ٦
  .التى انكسر قرنھا أو أذنھا :  العضباء - ٧



 - ٤٦٥ -

  اءِنوا وفَخْر١(و( ِستْر لَه ا الَِّتى ِهىَأمو  رِوز لَه الَِم فَِهىِل اِإلسلَى َأهِبيِل : عا ِفى سطَهبٌل رجفَر

ـِى ظُهورِ        : وَأما الَِّتى ِهـى لَه َأجـر       . ها والَ ِرقَاِبها فَِهى لَه ِستْر       اللَِّه ثُم لَم ينْس حـقَّ اللَِّه ف

وروضٍة فَما َأكَلَتْ ِمن ذَِلك الْمرِج       )٢( مرٍج         فَرجٌل ربطَها ِفى سِبيِل اللَِّه َألهِل اِإلسالَِم ِفى       

        لَه ٍء ِإالَّ كُِتبشَى ِة ِمنضوـا             َأِو الراِلهوَأبـا واِثهوَأر دـدع لَه كُِتبنَاتٌ ، وسا َأكَلَتْ حم ددع

 ِإالَّ كَتَب اللَّه لَه عدد آثَاِرها وَأرواِثها        )٤(شَرفًا َأو  شَرفَيِن     )٣(حسنَاتٌ ، والَ تَقْطَع ِطولَها فَاستَنَّتْ       

بها علَى نَهٍر فَشَِربتْ ِمنْه والَ يِريد َأن يسِقيها ِإالَّ كَتَب اللَّه لَه عدد ما حسنَاٍت ، والَ مر ِبها صاِح

ما ُأنِْزَل علَى في الْحمِر شَـىء  « : يا رسوَل اللَِّه ، فَالْحمر ، قَاَل   : ِقيَل  . » شَِربتْ    حسنَاٍت      

  فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة خَيرا يره ومن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة شَرا يـره        ذَّةُ الْجاِمعةُ   ِإالَّ هِذِه اآليةُ الْفَا   

)٦) (٥(.   

  :اآلثار ، ومنها :     ج 

م   يدفَن ، وكُلُّ ماٍل َأدى        كُلُّ ماٍل لَم تَُؤد زكَاتُه فَهو كَنْز وِإن لَ        : ما رِوي عِن ابِن عمر َأنَّه قَاَل        

 ِفند ِإنِبكَنٍْز و سفَلَي كَاتَه٧(ز(.  

       َأيما رجٍل لَا يَؤدي زكَاةَ ماِلِه جاء يـوم الِْقيامـِة شُـجاع            :  قَاَل   وما رِوي عن َأِبي هريرةَ      

  .)٨(َأنَا كَنْزك ، َأنَا كَنْزك : َأقْرع ، يطْلُب صاِحبه ، فَيقُوُل 

 :اإلجماع :     د 

َأبو   لَما   قُِبر ، واستُخِْلفَ     فََأما طَِريقُ وجوِبها ِمن ِإجماِع الصحابِة ، فَهو َأن رسوَل اللَِّه       

 ِبِقتَاِلِهم   ، ِء الزكَاِة مِن امتَنَع ، فَهم َأبو بكٍْر          كَفَر ِمن الْعرِب من كَفَر ، وامتَنَع ِمن َأدا         بكٍْر  

      رمع فَقَاَل لَه ، ةَ ِفيِهمابحالص تَشَاراسو :        وُل اللَِّهسقَاَل ر قَدو مفَ تُقَاِتلُهكَي " :   تُ َأنُأِمر

ه ، فَِإذَا قَالُوها عصموا ِمنِّي ِدماءهم وَأموالَهم ِإلَّـا ِبحقِّهـا            ُأقَاِتَل النَّاس حتَّى يقُولُوا لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّ       

     انَهحبلَى اللَِّه سع مهابِحسقَاَل    : ؟ ، قَاَل    " وِري ودكٍْر ِفي صو بَأب كَزا : فَوقِّهقُّ حذَا ِإلَّا حْل ههو

     الص نيقْتُ باللَِّه لَا فَرو ،      اللَّه عمج قَدكَاِة والزلَاِة و        قَـاَل ا ِفي ِكتَاِبِه ، ثُممنَهيب :    اللَّـِه لَـوو

                                                 
  .العداوة :  النواء - ١
  .األرض الواسعة ذات نبات كثیر تخلى فیھ الدواب تسرح مختلطة كیف  شاءت :  المرج - ٢
  .جرت وعدت :  استنت - ٣
  .الشوط :  الشَّرف - ٤
   .٧ سورة الزلزلة ، آیة - ٥
   .٢٣٣٧، حدیث ) ٢٦٧ص  / ٦ج (ِنِع الزََّكاِة ، ِإْثِم َما: صحیح مسلم ، باب - ٦
  ) .١٣٩ص  / ٣ج  (- الحاوى الكبیر  ـ  الماوردى - ٧
  . المرجع السابق - ٨



 - ٤٦٦ -

وشَرح اللَّه تَعالَى   :  لَقَاتَلْتُهم علَيِه ، قَاَل عمر       منَعوِني ِعقَالًا َأو عنَاقًا ِمما َأعطَوا رسوَل اللَِّه         

رح لَه صدر َأِبي بكٍْر ، فََأجمعِت الصحابةُ معه علَى وجوِبها بعد مخَالَفَِتِهم لَه ،               صدِري ِللَِّذي شَ  

  .)١(وَأطَاعوه علَى ِقتَاِل ماِنِعيها بعد ِإنْكَاِرِهم علَيِه ، فَثَبتَ وجوبها ِبالِْكتَاِب والسنَِّة والِْإجماِع 

لزكاة فريضة مالية تجب علي كل من ملك ماال ناميا بالفعل أو  بالقوة ، وبلغ النـصاب                      فا

  . )٢( عدا زكاة الزروع فال يشترط فيها الحول –وحال عليه الحول 

  .    أما المال النامي بالفعل كعروض التجارة ، والسوائم من إبل وبقر وغنم وزروع 

 فإن اهللا خلقها للنماء ؛ ولذا وجبت فيها الزكاة ولو كانت                وأما المال النامي بالقوة كالنقود ،     

  .مدخرة 

    والزكاة حق للفقراء في أموال األغنياء ، فرضه اهللا تعالي لهم فيها ، وليست منحـة مـن                  

ِللـســاِئِل  *  والَِّذين ِفي َأمـواِلِهم حـقٌّ معلُـــوم         : األغنياء للفقراء ، يقول اهللا تعالي       

 ، وطالما هي حق واجب ، فإن التهاون في أداء هذا الحق واالمتناع عن أدائه                )٣( لْمحروِم  وا

 لما رواه ِإسماِعيُل عن بهِز      )٤(يوجب أخذه جبراً مع     عقوبة الممتنع علي امتناعه عن أدائه               

  ) ٥(ِفي كُلِّ ِإِبٍل : "  يقُوُل ِه سِمعتُ نَِبي اللَّ: بِن  حِكيٍم عن َأِبيـِه عن جـدِه قَاَل 

 فَلَـه   )٨( لَا يفَرقُ ِإِبٌل عن ِحساِبها ، من َأعطَاها   مْؤتَِجرا             )٧(ِفي كُلِّ َأربِعين ابنَةُ لَبوٍن      ) ٦(ساِئمٍة

 شَـطْرو ا ِمنْها فَِإنَّا آِخذُوههنَعم نما ، وهراِلِه ) ٩(َأجم . "  

"  ِمن عزماِت ربنَا تَبارك وتَعالَى لَا يِحلُّ ِلآِل محمٍد ِمنْه  شَيء        )١٠(ِإِبِلِه عزمةً   : "     وقَاَل مرةً   
: وقال األعظمي   .  )٢(و لم يخرجاه    .. هذا حديث صحيح اإلسناد     :قال صاحب المستدرك    .  )١(

  . )٤( إسناده حسن :وقال شعيب األرنؤوط .  )٣(إسناده حسن 

                                                 
  ) .١٤٠ص  / ٣ج (  الحاوى الكبیر  ، - الماوردى - ١
   . ١٢٠دار النفائس ، صـ :  مباحث في االقتصاد اإلسالمي ، الناشر –محمد رواس قلعھ جي .  د- ٢
   .٢٥ ، ٢٤سورة المعارج ، آیة - ٣
   . ١٢٠ مباحث في االقتصاد اإلسالمي ، صـ –محمد رواس قلعھ جي .  د- ٤
ف�ي ك�ل إب�ل    : الم�ستدرك عل�ى ال�صحیحین للح�اكم ، ب�اب      . الجمال والنوق ل�یس ل�ھ مف�رد م�ن لفظ�ھ         :  اإلبل   - ٥

  ). ٤٨٠ص  / ٣ج (، ..  سائمة في كل أربعین 
  .عقوبة مانع الزكاة : ، باب ) ٢٢٠ص  / ٨ج  (-سنن الَنسائى . ى أكثر السنةالتى ترعى ف:  السائمة - ٦
سلیمان ب�ن األش�عث ب�ن    . ما أتى علیھ سنتان ودخل فى الثالثة فصارت أمھ لبونا بوضع الحمل :  بنت لبون  - ٧

  . سائمة في زكاة ال:  ، باب ١٠٤ص  / ٥ سنن أبي داود ، ج–شداد بن عمرو، األزدي أبو داود، السجستاني 
 / ٣ج ..  (في كل إب�ل س�ائمة ف�ي ك�ل أربع�ین      : المستدرك على الصحیحین ، باب . طلب الثواب :  االئتجار  - ٨

  ). ٤٨٠ص 
  . المرجع السابق . النصف :  الشطر - ٩

  .عقوبة مانع الزكاة : ، باب ) ٢٢٠ص  / ٨ج  (-سنن الَنسائى . الجد والحق فى األمر:  العزمة - ١٠
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  :الحكمة من مشروعية الزكاة ، ومكانتها ، وأسبابها ومقاصدها :     ثالثا 

   : الحكمة من الزكاة)     أ 

االجتماعي   وهي من أعلى درجات التكافل          إن الزكاة تقوم علي تطهير النفوس من البخل ،        

 ورحمِتي              :ال اهللا تعالي     فق   ،  وهي عبادة مالية ، وهي أيضا سبب لنيل رحمة اهللا          ،  

    يْؤِمنُـون             وِسعتْ كُلَّ شَيٍء فَسَأكْتُبها ِللَِّذين يتَّقُون ويْؤتُون الزكَاةَ والَِّذين هم ِبَآياِتنَا

)وقال تعالي       وشرط الستحقاق نصرة اهللا     ،)٥ :    نم اللَّه نرنْصلَيو        لَقَـِوي اللَّـه ِإن هرنْصي 

  ِزيزِن             * عا عونَهوِف ورعوا ِبالْمرَأمكاةَ وَا الزَآتَولَاةَ ووا الصِض َأقَامِفي الَْأر مكَّنَّاهم ِإن الَِّذين

 فَِإن تَابوا وَأقَاموا الـصلَاةَ         : ، فقال     ، وشرط ألخوة الدين      )٦( الْمنْكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الُْأموِر     

ونلَمعٍم ياِت ِلقَوُل الَْآينُفَصيِن وِفي الد انُكُمكَاةَ فَِإخْوا الزَآتَوو )وهي صفة من صفات المجتمع )٧ 

 ِبالْمعروِف وينْهـون     والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض يْأمرون:          المؤمن فقال   

              اللَّه ِإن اللَّه مهمحريس ُأولَِئك ولَهسرو اللَّه ونِطيعيكَاةَ والز ْؤتُونيلَاةَ والص ونِقيمينْكَِر وِن الْمع

   ِكيمح ِزيزع  )ار بيوت  اهللا        ) ٨مفقال     ،    ، وهي من صـفات ع :      اللَِّه     ِإنَّم اِجدسم رمعا ي

من َآمن ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر وَأقَام الصلَاةَ وَآتَى الزكَاةَ ولَم يخْشَ ِإلَّا اللَّه فَعسى ُأولَِئك َأن يكُونُـوا                 

   تَِدينهالْم ِمن    )ال  فق  وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس ،   ، )٩   :  الَّـِذينو

 كَاِة  فَاِعلُونِللز مه  )١٠(.  

  : أما مكانة الزكاة فبينتها أحاديث كثيرة منها : مكانة الزكاة ) ب     

                                                                                                                                             
دار الكتب العلمیة :  المستدرك على الصحیحین ، الناشر -عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النیسابوري     محمد بن    - ١
 /        ١ج (الزك�اة،   : م�صطفى عب�د الق�ادر عط�ا ،  كت�اب       : ، تحقی�ق    ١٩٩٠ - ١٤١١ بیروت ، الطبعة األولى ،       –

  ).٢٤٩ص  / ٥٠ج  (- ، مسند الصحابة في الكتب التسعة ١٤٤٨، حدیث ) ٥٥٤ص 
  .١٤٤٨، حدیث ) ٥٥٤ص  / ١ج (الزكاة ،  :  المستدرك على الصحیحین ، كتاب - الحاكم  - ٢
المكتب اإلسالمي :  صحیح ابن خزیمة ، الناشر - محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكر السلمي النیسابوري        - ٣
عل�ى أن ال�صدقة إنم�ا    محمد م�صطفى  األعظم�ي ، ب�اب ذك�ر ال�دلیل             . د:  ، تحقیق    ١٩٧٠ – ١٣٩٠ بیروت ،    -

  ).١٨ص  / ٤ج (تجب في اإلبل و الغنم في سوائھما دون غیرھما ، 
 الق�اھرة ،             –مؤس�سة قرطب�ة   :  مسند اإلمام أحمد بن حنب�ل ، الناش�ر   - أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشیباني    - ٤
  ) .٢ص  / ٥ج (

   .١٥٦ سورة األعراف ، جزء من اآلیة - ٥
   .٤١ ، ٤٠، آیة  سورة الحج - ٦
   .١١ سورة التوبة ، آیة - ٧
   .٧١ سورة التوبة ، آیة - ٨
   .١٨ سورة التوبة ، آیة - ٩

   .٤ سورة المؤمنون ، آیة - ١٠
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ُأِمرتُ َأن ُأقَاِتَل النَّاس حتَّى يشْهدوا َأن الَ        « :  قَاَل       ما روي عِن ابِن عمر َأن رسوَل اللَِّه         

وا                   ِإلَهمـصع لُوا ذَِلككَاةَ ، فَِإذَا فَعْؤتُوا الزيالَةَ ، ووا الصِقيميوُل اللَِّه ، وسا ردمحم َأنو ِإالَّ اللَّه 

  . )١(» ِمنِّى ِدماءهم وَأموالَهم ِإالَّ ِبحقِّ اِإلسالَِم ، وِحسابهم علَى  اللَِّه 

   ج نِد اللَِّه قَاَل          وما روي عبِن عوَل اللَِّه    : ِريِر بستُ رعايب        ِإيتَـاِءالَِة ، ولَى ِإقَاِم الـصع 

   .)٢ (الزكَاِة ، والنُّصِح ِلكُلِّ مسِلٍم

ا ِإلَه ِإلَّـا    بِني الِْإسلَام علَى خَمٍس ؛ شَهادِة َأن لَ       : "  قَاَل       وما روى عمر َأن رسـوَل اللَِّه       

اللَّه وَأنِّي رسوُل اللَِّه ، وِإقَاِم الصلَاِة وِإيتَاِء الزكَاِة ، وصوِم شَهِر رمضان ، وحج الْبيـِت مـِن                   

  .)٣(" استَطَاع ِإلَيِه سِبيلًا 

  :أسباب الزكاة ومقاصدها ) ج     

 المجتمع ، ومن ثم فرضت الزكـاة لتقـوم الدولـة             الفقر هو المشكلة األساسية التي تواجه        

بتوزيعها وسد عوز الفقراء والمسكين وغيرهم ، بغية رفع مستوي المعيشة وإشاعة االزدهـار             

  .والسعادة بين سائر أفراد المجتمع حتي ال يشعر أي فرد بالحرمان 

جتماعيـة ، وتقليـل         والدولة بقيامها بهذا الواجب المقدس إنما تعمل علي إقامة العدالـة اال           

  .التفاوت في الدخول والثروات 

    وتعتبر الزكاة من أهم الوسائل في بناء المجتمع القائم علي المحبة والتعاطف والتعـاون ؛               

ألن الزكاة تساعد علي إزالة الكراهية ، والحقد ، والحسد الذي تنبض به قلوب المحـرومين ،                 

  .خيا متعاونا مترابطا متعاضداً متحاباً سعيداً ومن ثم يسعد المجتمع ويعيش متسانداً متآ

أن يؤدوا الزكاة لصالح المجتمع اإلسالمي ؛ مـصداقاً         ) المؤمنين  (     ويتعين علي المسلمين    

والَِّذين هم عـِن    * الَِّذين هم ِفي صلَاِتِهم خَاِشعون      * قَد َأفْلَح الْمْؤِمنُون :     لقول اهللا تعالي      

ِإلَّـا علَـى   * والَِّذين هم ِلفُـروِجِهم حـاِفظُون     * والَِّذين هم ِللزكَاِة فَاِعلُون     * غِْو معِرضون   اللَّ

         لُوِمينم رغَي مفَِإنَّه مانُهملَكَتْ َأيا مم َأو اِجِهموَأز )ولقوله   )٤ ، :       َآتُـوالَاةَ ووا الـصَأِقيمو 

  .   )١) (٥(  واركَعوا مع الراِكِعين الزكَاةَ

                                                 
  ).٥١ص  / ١ج (، ) َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصََّالَة َوآَتُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا   َسِبیَلُھْم : (  صحیح البخارى ، باب - ١
،        » الدِّیُن النَِّصیَحُة ِللَّ�ِھ َوِلَرُس�وِلِھ َوَألِئمَّ�ِة اْلُم�ْسِلِمیَن  َوَع�امَِّتِھْم      «  : َقْوِل النَِّبىِّ : صحیح البخارى ، باب  - ٢

 اإلبان��ة الكب��رى -، اب��ن بط��ة العكب��ري  ) ١٤٢ص  /      ١ج  (-، ال��سنن الكب��رى للن��سائي  ) ١٠٩ص  / ١ج (
  ) .١١٠ص  / ٣ج (بایعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، : الكبرى البن بطة  ، باب البن بطة ، اإلبانة 

  . سبق عزوه - ٣
   .٦ – ١ سورة المؤمنون ، آیة - ٤
   . ٤٣ سورة البقرة ، آیة - ٥
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  :  للزكاة شروط ال بد من تحققها : شروط وجوب الزكاة :     رابعا 

 تجب الزكاة على كل مسلم ، حر تام الحريـة ، إذا             :قال صاحب الكافي في الفقه المالكي           

 والذكر واألنثى ، والعاقل     ملك المقدار الذي تجب فيه الزكاة ، حوال تاما ، والصغير والكبير ،            

   .    )٢(والمعتوه عند مالك في ذلك سواء 

 : أن يكون المالك مسلماً :الشرط األول     

    فال تجب الزكاة على الكافر ؛ ألن الزكاة عبادة ينمي بها اهللا مال المسلم ، فلـذلك هـي ال                    

 ·تجب على الكافر 

  : ملك النصاب :الشرط الثاني     

ن الزكاة فرضت على األغنياء لمصلحة الفقراء ، ومن ال يمتلك نصاب الزكـاة ،                   وذلك أل 

  · فال زكاة عليه ؛ ألنه يعد من مستحقي مال الزكاة وال يعد غنياً 

ِإنَّـك  « :  معاذاً إلى اليمن فقال          وذلك لما ورد في الحديث الشريف ، لما بعث الرسول           

فَادعهم ِإلَى شَهادِة َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وَأنِّى رسوُل اللَِّه فَِإن هم َأطَاعوا  . اِبتَْأِتى قَوما ِمن َأهِل الِْكتَ    

       ، وا ِلذَِلكَأطَاع مه لٍَة ، فَِإنلَيٍم وواٍت ِفى كُلِّ يلَوص سخَم ِهملَيع ضافْتَر اللَّه َأن مهِلمفََأع ، ِلذَِلك

عِلمهم َأن اللَّه افْتَرض علَيِهم صدقَةً تُْؤخَذُ ِمن َأغِْنياِئِهم فَتُرد ِفى فُقَراِئِهم ، فَِإن هم َأطَاعوا ِلذَِلك فََأ

 اِلِهموَأم اِئمكَرو اك٣(، فَِإي(نيبا ونَهيب سلَي ظْلُوِم فَِإنَّهةَ الْموعاتَِّق دو ، اباللَِّه ِحج  «)٤(·   

 : مضي الحول :الشرط الثالث     

 :يجب أن يمضي الحول على المال حتى تخرج منه الزكاة ، ويستثنى من ذلك حالتان 

  :     أ ـ الخارج من األرض 

   ·)٥(  وَآتُوا حقَّه يوم  حصاِدِه  :     تخرج زكاته يوم حصاده ؛ لقوله تعالى 

 كربح التجارة ، ونما النصاب ، فإن حولها حول أصلها ، فال :ان تابعاً لألصـل      ب ـ ما ك 

  ·يشترط مرور الحول عليها بمفردها 

 : استقرار  الملك :الشرط الرابع     

                                                                                                                                             
 الق�اھرة ،  –دار الكت�اب الم�صري   :  موس�وعة االقت�صاد اإلس�المي ، الناش�ر     –محمد عبد المنعم الجمال .  د- ١

   .٢٤٠ ، ٢٣٩ بیروت ، ص –لكتاب اللبناني دار ا
  .الزكاة :   الكافي في فقھ أھل   المدینة ،كتاب - أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر القرطبي - ٢
  ) .١٥٠ص  / ١ج  (-صحیح مسلم . جمع كریمة وھى خیار المال وأفضلھ : الكرائم - ٣
  ) .١٥٠ص   /  ١ج (اَدَتْیِن َوَشَراِئِع اِإلْسَالِم ،الدَُّعاِء ِإَلى الشََّھ:  صحیح مسلم ،باب - ٤
   . ١٤١ سورة األنعام ، جزء من اآلیة - ٥
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يجب أن يكون الملك مستقراً عند مالكه ، فإذا كان الملك للنصاب غير مستقر فال زكاة فيـه ،                   

  ·  المرأة صداق: ويتضح استقرار الملك من 

    فهو قبل الدخول بها غير مستقر ؛ ألنه يمكن أن يسقط بالخلع ، أو يسقط نصفه بالطالق ،                  

 ·فإذا دخل بها زوجها استقر ملك الصداق للمرأة  

 :األموال التي تجب فيها الزكاة :     خامساً 

طَيباِت ما كَسبتُم وِمما َأخْرجنَـا لَكُـم ِمـن           يا َأيها الَِّذين َآمنُوا َأنِْفقُوا ِمن        :    قال اهللا تعالى    

                               غَِنـي اللَّه وا َأنلَماعوا ِفيِه وتُغِْمض ِبَآِخِذيِه ِإلَّا َأن تُملَسو تُنِْفقُون وا الْخَِبيثَ ِمنْهمملَا تَيِض والَْأر

 ِميدح)١( ·   

  · ) ٢( وا ِمن ثَمِرِه ِإذَا َأثْمر وَآتُوا حقَّه يوم حصاِدِه  كُلُ:     وقال تعالى 

 والَِّذين يكِْنزون الذَّهب والِْفضةَ ولَا ينِْفقُونَها ِفي سِبيِل اللَِّه فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍم :     وقال تعالى

م فَتُكْوى ِبها ِجباههم وجنُوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنَزتُم ِلَأنْفُِسكُم          يوم يحمى علَيها ِفي نَاِر جهنَّ     * 

  ونتَكِْنز ا كُنْتُمفَذُوقُوا م )٣(·   

اَل رسوُل اللَِّه              وري عن زيِد بِن َأسلَم َأن َأبا صاِلٍح ذَكْوان َأخْبره َأنَّه سِمع َأبا هريرةَ يقُوُل قَ               

 :  »                  تْ لَـهفِّحِة صامالِْقي موي ا ِإالَّ ِإذَا كَانقَّها حى ِمنْهَؤدٍة الَ يالَ ِفضٍب واِحِب ذَهص ا ِمنم

ه وظَهره كُلَّمـا بـردتْ      صفَاِئح ِمن نَاٍر ، فَُأحِمى علَيها ِفى نَاِر جهنَّم ، فَيكْوى ِبها جنْبه وجِبينُ             

ُأِعيدتْ لَه ِفى يوٍم كَان ِمقْداره خَمِسين َألْفَ سنٍَة حتَّى يقْضى بين الِْعباِد ، فَيرى سِبيلُه ِإما ِإلَـى                   

والَ صاِحب ِإِبٍل الَ يَؤدى ِمنْها      « : يا رسوَل اللَِّه ، فَاِإلِبُل ، قَاَل        : ِقيَل  . » الْجنَِّة وِإما ِإلَى النَّاِر     

 )٦( لَها ِبقَاٍع قَرقَـٍر      )٥(ِإالَّ ِإذَا كَان يـوم الِْقيامـِة بِطح       ) ٤(حقَّها ، وِمن حقِّها حلَبها يوم ِورِدها        

 وتَعضه ِبَأفْواِهها، كُلَّما مر علَيِه )١(ِبَأخْفَاِفها  واِحدا ، تَطَُؤه )٧(َأوفَر ما كَانَتْ الَ يفِْقد ِمنَها فَِصيالً     

                                                 
   .٢٦٧ سورة البقرة ، آیة - ١
   .١٤١ سورة األنعام ، جزء من اآلیة - ٢
   .٣٥ ، ٣٤ سورة التوبة ، آیة - ٣
  ) .٣٠٤ص  / ٧ج ( -شعب اإلیمان للبیھقي . یوم مجیئھا إلى الماء لتشرب :  یوم وردھا -٤
ب ط ح ، : ، مادة ) ٤٥ص  / ١ج  (- الصحاح في اللغة -الجوھري  .  َبَطَحُھ، أي ألقاه على وْجِھِھ، فاْنَبَطَح        -٥

  ) .٢٠٩ص  / ١ج  (- المحیط في اللغة -الصاحب بن عباد 
 ٧ج  (-ن للبیھق�ي  ش�عب اإلیم�ا  . المكان الُمْستوي : أرض مستویة مطمئنة عما یحیط بھا ، القرقر :  القاع - ٦
  ).٣٠٤ص / 

ول�د الناق�ة أو البق�رة بع�د فطام�ھ وف�صلھ ع�ن أم�ھ ، وح�ائط ق�صیر أق�ل م�ن الح�صن وال�سور ،               ) الفصیل  ( - ٧
  .فصالن وفصالن وفصال :  الجمع 

القطعة من أعضاء الجسد و القطعة من لح�م الفخ�ذ وع�شیرة الرج�ل ورھط�ھ األدن�ون وأق�رب آبائ�ھ               ) الفصیلة  ( 
َوَف�ِصیَلِتِھ الَِّت�ي   * َوَص�اِحَبِتِھ َوَأِخی�ِھ   *  َی�َودُّ اْلُمْج�ِرُم َل�ْو َیْفَت�ِدي ِم�ْن َع�َذاِب َیْوِمِئ�ٍذ ِبَبِنی�ِھ          لتنزیل العزیز   إلیھ وفي ا  
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ُأوالَها رد علَيِه ُأخْراها ِفى يوٍم كَان ِمقْداره خَمِسين َألْفَ سنٍَة حتَّى يقْضى بين الِْعبـاِد فَيـرى                  

والَ « : يا رسوَل اللَِّه ، فَـالْبقَر والْغَـنَم ، قَـاَل            : ِقيَل  . » ِر  سِبيلُه ِإما ِإلَى الْجنَِّة وِإما ِإلَى النَّا      

صاِحب بقٍَر والَ غَنٍَم الَ يَؤدى ِمنْها حقَّها ِإالَّ ِإذَا كَان يوم الِْقيامِة بِطح لَها ِبقَاٍع قَرقٍَر الَ يفِْقد ِمنْها        

) ٥( تَنِْطحه ِبقُروِنها وتَطَُؤه ِبَأظْالَِفهـا       )٤(والَ عضباء   ) ٣(والَ   جلْحاء     ) ٢(ء  شَيًئا لَيس ِفيها عقْصا   

                  نـيى بقْضتَّى ينٍَة حَألْفَ س ِسينخَم هارِمقْد ٍم كَانوا ِفى ياهِه ُأخْرلَيع دا رِه ُأوالَهلَيع را مكُلَّم

الْخَيُل « : يا رسوَل اللَِّه ، فَالْخَيُل  قَاَل : ِقيَل . » سِبيلُه ِإما ِإلَى الْجنَِّة وِإما ِإلَى النَّاِر  الِْعباِد فَيرى 

 فَرجٌل  )٦(ِهى ِلرجٍل ِوزر، وِهى ِلرجٍل  ِستْر ، وِهى ِلرجٍل َأجر فََأما الَِّتى ِهى لَه وِِزر                 : ثَالَثَةٌ  

 اءا ِريطَهبا                            )٧(رفَخْرو   

  اءِنو٨(و(                  ِبيِل اللَِّه ثُما ِفى سطَهبٌل رجفَر ِستْر لَه ا الَِّتى ِهىَأمو ، رِوز لَه الَِم فَِهىِل اِإلسلَى َأهع

 ِستْر ، وَأما الَِّتى ِهى لَـه َأجـر فَرجـٌل                 فَِهى لَه لَم ينْس حقَّ اللَِّه ِفى ظُهوِرها والَ ِرقَاِبها         

 وروضٍة ، فَما َأكَلَتْ ِمن ذَِلك الْمرِج َأِو الروضِة )٩(ٍربطَها ِفى سِبيِل اللَِّه َألهِل اِإلسالَِم ِفى مرج  

        سا َأكَلَتْ حم ددع لَه ٍء ِإالَّ كُِتبشَى ِمن           الَ تَقْطَعنَاتٌ ، وسا  حاِلهوَأبا واِثهوَأر ددع لَه كُِتبنَاتٌ و

 َأو شَرفَيِن ِإالَّ كَتَب اللَّه لَه عدد آثَاِرها وَأرواِثها حسنَاٍت ، والَ مر             )١١(شَرفًا  )  ١٠(ِطولَها فَاستَنَّتْ   

» ِربتْ ِمنْه والَ يِريد َأن يسِقيها ِإالَّ كَتَب اللَّه لَه عدد ما شَِربتْ حسنَاٍت ِبها صاِحبها علَى نَهٍر فَشَ

ما ُأنِْزَل علَى ِفى الْحمِر شَىء ِإالَّ هـِذِه اآليـةُ الْفَـاذَّةُ    « : يا رسوَل اللَِّه ، فَالْحمر قَاَل   : ِقيَل  . 

                                                                                                                                             
إب�راھیم م�صطفى ـ أحم�د الزی�ات ـ حام�د عب�د الق�ادر ـ محم�د             ). ١٣ – ١١س�ورة المع�ارج آی�ة         ( ُتْؤِوی�ِھ   

  .القاف : ، باب ) ٢٩٧ص  / ٢ج  (- اللغة العربیة ، المعجم الوسیط مجمع/ النجار ، تحقیق 
جم�ع خ�ف وھ�و    : وضع قدمھ على األرض أو على ال�شيء وداس علی�ھ ، ون�زل بالمك�ان ، أخف�اف      :  وطئ - ١

  ) .٣٠٤ص  / ٧ج  (-شعب اإلیمان للبیھقي . قدم البعیر 
   .٢٣٣٧، حدیث )٢٦٧ص  / ٦ج ( َماِنِع الزََّكاِة ، ِإْثِم: صحیح مسلم ، باب . ملتویة القرنین :  العقصاء -٢

   .٢٣٣٧، حدیث )٢٦٧ص  / ٦ج (ِإْثِم َماِنِع الزََّكاِة ، : صحیح مسلم ، باب . التى ال قرن لھا :  الجلحاء - ٣
 ، )٢٦٧ص  /  ٦ج (ِإْث��ِم َم��اِنِع الزََّك��اِة ، : ص��حیح م��سلم ، ب��اب . الت��ى انك��سر قرنھ��ا أو أذنھ�ا  :  الع��ضباء - ٤

   .٢٣٣٧حدیث 
  ) .٣٠٤ص  /  ٧ج  (-شعب اإلیمان للبیھقي . الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوھم :  الظلف - ٥
َوَزَر َی�ِزُرٌ ، إذا َحم�ل م�ا ُیْثِق�ل     : یق�ال  . الِحْمل والثِّْقل، وأكثر ما ُیْطَلق في الحدیث على ال�ذَّْنب واإلث�م  :  الِوْزر - ٦

  ) .٣٠٤ص  / ٧ج  (-شعب اإلیمان للبیھقي . ُمْثَقلة ومن الذنوبَظْھَره من األشیاء ال
  ) ٣٠ص  / ٧ج  (-شعب اإلیمان للبیھقي . إظھار العمل للناس لیروه ویظنوا بھ خیرا :  الریاء - ٧
   .٢٣٣٧، حدیث )٢٦٧ص  / ٦ج (ِإْثِم َماِنِع الزََّكاِة ، : صحیح مسلم ، باب . العداوة :  النواء - ٨
ص�حیح م�سلم ،   .  األرض الواسعة ذات نبات كثیر تخل�ى فی�ھ ال�دواب ت�سرح مختلط�ة كی�ف ش�اءت        : المرج - ٩

   .٢٣٣٧، حدیث )٢٦٧ص  / ٦ج (ِإْثِم َماِنِع الزََّكاِة ، : باب 
   .٢٣٣٧، حدیث )٢٦٧ص  / ٦ج (ِإْثِم َماِنِع الزََّكاِة ، : صحیح مسلم ، باب . جرت وعدت :  استنت -١٠

  .٢٣٣٧، حدیث )٢٦٧ص  / ٦ج (ِإْثِم َماِنِع الزََّكاِة ، : صحیح مسلم ،باب . الشوط :  الشَّرف - ١١
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) ( ١( » يره              يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة خَيرا يره ومن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة شَرا            فَمن   الْجاِمعةُ  

٢(.   

ِبيِه وري عِلى بن عبِد اللَِّه حدثَنَا هاِشم بن الْقَاِسِم حدثَنَا عبد الرحمِن بن عبِد اللَِّه ابِن ِدينَاٍر عن أَ              

ماالً       من آتَاه اللَّه :  » قَاَل رسوُل اللَِّه :  قَاَل عن َأِبى صاِلٍح السماِن عن َأِبى هريرةَ        

                الِْقي موي قُهطَوتَاِن ، يِبيبز لَه ، عا َأقْراعِة شُجامالِْقي موي ثَِّل لَهم كَاتَهز َؤدي ْأخُـذُ     ، فَلَمي ِة، ثُـمام

  ولَا يحسبن الَِّذين يبخَلُون      ثُم تَالَ   »  ثُم يقُوُل َأنَا مالُك ، َأنَا كَنْزك         - يعِنى ِشدقَيِه    -ِبِلهِزمتَيِه  

   · )٣(اآليةَ 

الذهب الزكاة تجب في ثالثة أشياء في العين الصامتة وهي           : من هذه النصوص يتبين أن        

والورق ، وفي الماشية وهي األنعام اإلبل والبقر والغنم دون الخيل وسائر الحيـوان ، وفـي                 

  .)٤(الحبوب المزروعة وبعض الثمار ، فهذه األموال التي تجب الزكاة في أعيانها 

  .وفقاً لمذهب اإلمام أبي حنيفة تشمل كل ما ينبت من األرض :  الزروع والثمار -١    

ما سقته السماء أو سقى سيحاً ففيه العشر قل أو كثر، إال القصب : كتبهم ما نصه فجاء في     

الفارسي والحطب والحشيش ، وما سقى بالدوالب والدالية فنصف العشر ، وال شيء في التبن               

  .)٥(والسعف ، وال تحسب مئونته ، والخرج عليه 

        اللَّه هِحمِنيفَةَ رو حا         ِفي قَِليِل    : قاَل َأبحيس ِقيس اءوس ، شْركَِثيِرِه الْعو ضالَْأر تْهجا َأخْرم

   .)٦(َأو سقَتْه السماء ، إلَّا الْحطَب والْقَصب والْحِشيشَ 

  وهو الَِّذي َأنْشََأ جنَّاٍت معروشَاٍت وغَير معروشَاتٍ       :  بقول اهللا تعالى         ويستدلون على ذلك  

    ـرـِرِه ِإذَا َأثْمثَم تَشَاِبٍه كُلُوا ِمنم رغَيا وتَشَاِبهم انمالرو تُونيالزو خْتَِلفًا ُأكُلُهم عرالزالنَّخَْل وو

 ِرِفينسالْم ِحبلَا ي ِرفُوا ِإنَّهلَا تُساِدِه وصح موي قَّهَآتُوا حو )٧(.   

                                                 
   .٧: الزلزلة آیة رقم :  سورة - ١
   .٢٣٣٧، حدیث )٢٦٧ص  / ٦ج (ِإْثِم َماِنِع الزََّكاِة ، :  صحیح مسلم ، باب - ٢
  ).٣٥٣ص  / ٥ج ( الزََّكاِة ، ِإْثِم َماِنِع: صحیح البخارى ، باب  . ١٨٠ سورة آل عمران ، جزء من اآلیة - ٣
  .الزكاة:  الكافي في فقھ أھل المدینة ، كتاب - أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر القرطبي - ٤
  ) .٩ص  / ١ج (زكاة الزروع والثمار ، :  االختیار لتعلیل المختار ، باب - ٥

َزَك�اِة ال�زُُّروِع   : ، الج�وھرة النی�رة ،  َب�اُب    ) ١٤٢ص  / ٤ ج( ف�تح الق�دیر  ، َب�اُب َزَك�اِة ال�زُُّروِع َوالثَِّم�اِر ،       - ٦
  ) . ٤٨١ص  / ١ج (َوالثَِّماِر  ، 

   .١٤١ سورة األنعام ، جزء من اآلیة - ٧
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ِفيــما  « :  قَـاَل   عِن النَِّبى  الزهِرى عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه عن َأِبيِه      وبما روي عنِ  

الْعشِْر           ِنصفُ )٢(الْعشْر ، وما سِقى ِبالنَّضِح      )١(سـقَِت السـماء والْعيون َأو كَان عثَِريا       

 «)٣ (.  

وال : " الزكاة ال تخرج إال مما يكال ويدخر فيقول اإلمـام الـشافعي           ووفقاً للرأي اآلخر فإن       

  · " يؤخذ زكاة شيء مما أخرجت األرض مما ييبس حتى ييبس ويدرس 

وال أعلم في الترمس صدقة وال أعلمه يؤكل إال دواء أو تفكها ال قوتـا ،                : "     ويقول أيضاً   

  .)٤(" رازا أو أدما  وال صدقة في بصل وال ثوم ؛ ألن هذا ال يؤكل إال أب

وتشمل اإلبل ، والبقر ، والغنم ، ويطلق على جميعها األنعـام لقولـه              :  بهيمة األنعام    -٢    

ولَكُم ِفيها جماٌل ِحين تُِريحون     *  والَْأنْعام خَلَقَها لَكُم ِفيها ِدفْء ومنَاِفع وِمنْها تَْأكُلُون          : تعالى  

 حرتَس ِحينو  ون                             ٌوفءلَـر كُمبر اِلِغيِه ِإلَّا ِبِشقِّ الَْأنْفُِس ِإنتَكُونُوا ب لٍَد لَمِإلَى ب ِمُل َأثْقَالَكُمتَحو 

 ِحيمر )٥ (· 

 وتشمل األرباح التي تعود على التاجر من عمليات الشراء والبيـع ،             : أموال التجارة    -٣    

 التي لالستهالك أو االقتناء أو االستفادة فيتعين أن تكون من أجل البيـع              وال تكون في األموال   

 ·والحصول منها على ربح 

 وهي النقود من الذهب أو الفضة ، أو ما يقوم مقامهما من فلـوس أو أوراق         : األثمان   -٤    

  . نقدية

·  ويقصد بالمعدن ما استخرج من األرض مـن ذهـب أو فـضة               : المعادن والركاز    -٥    

  ·والركاز دفين أهل الجاهلية 

 ·    أما ما كان من آثار المسلمين فليس بركاز، ويعد لقطة 

                                                 
ذكر مبلغ الواجب من : صحیح ابن خزیمة ، باب . النخیل الشارب من المیاه الجوفیة بدون سقي :  العثري - ١

  ).١ص  / ٦ج  (-،  مستخرج أبي عوانة ) ٣١٧ص  / ٨ ج(الصدقة في الحبوب والثمار ،
ذكر مبلغ الواجب من الصدقة ف�ي  : صحیح ابن خزیمة ، باب . نضح الماء التكلف في استخراجھ :  النضح - ٢

  ) .١٣ص  / ٦ج  (-، مستخرج أبي عوانة ) ٣١٧ص  / ٨ج (الحبوب والثمار ، 
  ) .٤٩٠ص  /  ٥ج (ى ِمْن َماِء السََّماِء َوِباْلَماِء اْلَجاِرى ، اْلُعْشِر ِفیَما ُیْسَق:  صحیح البخارى ،باب - ٣
  ) .٤٧ص  / ٢ج (صدقة الحبوب غیر الحنطة ،  :  األم ، باب - اإلمام الشافعي - ٤
   .٧ – ٥ سورة النحل ، آیة - ٥
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    ولما أصبحت المناجم والركاز اآلن تحت سيطرة الدولة وملكاً للمجتمع ، فعلى الدولـة أن               

        تستغلها أفضل استغالل بما يحقـق التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة التـي يـدعو إليهـا                 

   ·)١(اإلسالم  

 :الحصة الشرعية في األموال الزكوية :     سادسا 

  :    تختلف الحصة الشرعية في األموال الزكوية حسب نوع المال المزكي ، كالتالي 

 : الحصة الشرعية في الزروع والثمار -    أ

لعلس وهي      الحبوب التي تؤخذ منها الزكاة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن واألرز وا           

االشقالية والتنهنية والقطاني كلها وهي الحمص والفول واللوبيا والعدس والجلبـان والبـسيلة             

والترمس ، وكل ما كان من الحبوب يشبه ما ذكرنا مما يزرعه الناس ويأكلونه نيا ومطبوخـا                 

 بعالج وبغير عالج ، قوتا عند ضرورة أو غير ضرورة أو إداما ، كان من الحبوب المزروعة        

وبلغ ما تخرج األرض منه خمسة أوسق من صنف واحد أخذ منه العشر إذا كان  بعـال ، أو                    

  .سقي بنهر ، أو عين ، فإن سقي بغير ذلك فنصف العشر 

ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد بمد النبي عليه الصالة والسالم ، ومقـداره              :     والوسق  

الخمسة أوسق ألف مد ومائتا مد بمد النبـي         رطل وثلث بالبغدادي بزيادة شيء لطيف ، ومبلغ         

عليه الصالة والسالم ، وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل بالبغدادي ، وال يـضم صـنف                 

منها إلى غير صنفه وال شيء منها إلى غير جنسه ، وكان مالك يضم القطاني كلها بعضها إلى           

ى ، فـالقمح والـشعير    بعض جعلها في ذلك صنفا واحدا ، وهي عنده في البيوع أصناف شـت             

والسلت عنده صنف واحد في البيوع ، وفي الزكاة يضم بعضها إلى بعض، والـدخن صـنف                 

  .والذرة واألرز صنف والعلس صنف ، وال يؤخذ صنف عن غيره 

  .    وما سقي سيحا ونضحا فاستوى سقياه ففيه ثالثة أرباع  

  .إنه يجعل األقل تبعا لألكثر :     وقيل 

 تكون زكاته بالذي تمت به حياته ، فيجعل األول تبعا لآلخر ، وكل ذلك قـول                 بل:     وقيل  

  .مالك 

    ومن باع زرعا قائما بعد ان يبس واستحصد ، فالزكاة على البائع يأتي بمثل مكيلة عـشره               

من حيث شاء للمساكين ، والبيع صحيح لم يختلف في ذلك قول مالك وعليه جماعة أصـحابه                 

                                                 
  .إلنترنت ، شبكة المعلومات ا١٢ الزكاة وأثرھا االقتصادي واالجتماعي  ، ص-ممدوح محمد یونس .  د - ١
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أل المشتري عن مكيلة ما حصل منه ليخرج زكاة ذلك عنه ، وال يجوز بيع               وعلي البائع أن يس   

  .الزرع على غير القطع أخضر وال فريكا 

            فإن اشترى أرضا فيها زرع لم يطب ، فالزكاة على المـشتري ، فـإن اشـترطها علـى                   

  .البائع ، لم يجز 

عن الماء واشترط البائع زكاته على     ولو كان الزرع مما يجوز بيعه ال ستحصاده واستغنائه 

  .)١(المشتري ، جاز إن كانت الصفقة في الزرع 

    لما روي عن محمِد بِن عبِد الرحمِن بِن َأِبى صعصعةَ الْماِزِنى عن َأِبيِه عن َأِبـى سـِعيٍد                  

  ِرىالْخُد     وَل اللَِّهسر َأن    قَاَل  : » ِفيم سلَي          سلَـيقَةٌ ، ودِر صالتَّم ٍق ِمنسِة َأوسخَم ونا د

، )٢(» ِفيما دون خَمِس َأواٍق ِمن الْوِرِق صدقَةٌ ، ولَيس ِفيما دون خَمِس ذَوٍد ِمن اِإلِبل صـدقَةٌ                  

  · ويلحق بالتمر غيره كالبر والدخن وغير ذلك 

فيما سـقت   : "  ، ويستدلون على ذلك بقوله)٣(النصاب     ويذهب الحنفية إلى عدم اشتراط      

  ·) ٤("  السماء أو كان عثرياً العشر

 :) ٥(    شروط زكاة الزروع والثمار 

  :    يشترط في زكاة الزروع والثمار توافر الشروط التالية 

 · بلوغ النصاب -    أ

 · أن يكون النصاب مملوكاً لصاحبه وقت وجوب الزكاة  -    ب

 ونصاب الزكاة الواجب في الحبوب والثمار هو خمسة أوسق أو أكثر ، والوسق هو كـيس               

 مكيال ألهل   - كما في لسان العرب      -يجعل فوق ظهر البعير ، ويبلغ ستين صاعاً ، والصاع           

   · )٦(المدينة يأخذ أربعة أمداد 

 أن الـصاع        ويقدره البعض بأربع حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة ، ويـرى الـبعض            

  ·باألوزان الحديثة ثالثة أكيال 

                                                 
  .زكاة الحبوب :  الكافي في فقھ أھل المدینة ، باب - ١
   .١٤٥٩، حدیث ) ٤٥٢ص  / ٥ج (َلْیَس ِفیَما ُدوَن َخْمِس َذْوٍد َصَدَقٌة ، :  صحیح البخارى ،  باب - ٢
، البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز     ) ٤٦٤ص  / ١٦ج (إحیاء الموات ، :  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، كتاب        - ٣

  ) .٤٩ص  / ٦ج (حكم تعجیل العشر ،  : الدقائق ، باب 
  . سبق عزوه - ٤
  . عند جمھور الفقھاء - ٥
 بی�روت ، الطبع��ة  –دار ص��ادر :  ل�سان الع��رب ، الناش�ر   – محم�د ب�ن مك��رم ب�ن منظ��ور األفریق�ي الم��صري     - ٦

  .صوع :  مادة ،) ٢١٤ص  / ٨ج (،] مرفق بالكتاب حواشي الیازجي وجماعة من اللغویین [ األولى ، 



 - ٤٧٦ -

وهـو ثمانيـة    : ( مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل قولـه          :    فجاء في كتب الحنفية     

أي بالبغدادي، وهي صاع عراقي، وهو أربعة أمداد، كل مد رطالن ، وبه أخـذ أبـو          ) أرطال

  .حنيفة 

  .بان واألئمة  الثالثة     والصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث ، وبه أخذ الصاح

مائة وثمانيـة وعـشرون     :     فالمد حينئذ رطل وثلث ، والرطل مائة وثالثون درهما، وقيل           

  .درهما وأربعة أسباع درهم 

  .)١(    والصاع العراقي نحو نصف مد دمشقي ، فإذا توضأ واغتسل به فقد حصل  السنة 

  .اثم مقدار الصاع ثمانية أرطال عندن:     وجاء أيضا 

خمسة أرطال وثلث رطل ، الن صاع أهل المدينـة كـذلك ،     :     وقال أبو يوسف والشافعي     

  .وتوارثوه خلفا عن سلف 

ما ذكرنا صاع عمر، ومالك من فقهاء المدينـة ،          : لكنا نقول   :     قال صاحب تحفة الفقهاء       

رطال فكان العمـل    إن صاع المدينة أخرجه عبد الملك بن مروان فأما قبله كان ثمانية أ            : قال  

  .)٢(بصاع عمر أولى

ثنا محمد بن   : قَاَل  : باب وزِن الصاِع كَم هو ؟ حدثَنَا ابن َأِبي ِعمران ، قَاَل             :     وجاء أيضا   

ى بن عبيـٍد ، عـن       ثنا يعلَ : شُجاٍع ، وسلَيمان بن بكَّاٍر ، وَأحمد بن منْصوٍر الرماِدي ، قَالُوا             

دخَلْنَا علَى عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها ، فَاستَسقَى بعضنَا فَُأِتي : موسى الْجهِني ، عن مجاِهٍد ، قَاَل        

 النَِّبي ا كَاننْهع اللَّه ِضياِئشَةُ رقَالَتْ ع ، سِبع ذَاغْتَِسُل ِبِمثِْل هي  .  

  .} اَل مجاِهد فَحزرته ِفيما َأحِزر ، ثَماِنيةَ َأرطَاٍل ، ِتسعةَ َأرطَاٍل ، عشَرةَ َأرطَاٍل قَ   

فَذَهب ذَاِهبون إلَى َأن وزن الصاِع ثَماِنيةُ َأرطَاٍل ، واحتَجوا ِفي ذَِلك ِبهـذَا  :     قَاَل َأبو جعفٍَر   

  ِديِث ، وـذَا                 : قَاَل  الْحـةُ ِبهاِنيتَـتْ الثَّما ، فَثَبقَها فَوِفيم ا شَكِإنَّمِة ، واِنيِفي الثَّم اِهدجم شُكي لَم

 اللَّه هِحمِنيفَةَ رو حِل َأبذَا الْقَوقَاَل ِبه نِمما ، وقَها فَوانْتَفَى مِديِث ، والْح.  

 َأبو  :وِممن قَاَل ِبذَِلك    وزنُه خَمسةُ َأرطَاٍل وثُلُثُ رطٍْل ،       : ِلك آخَرون ، فَقَالُوا         وخَالَفَهم ِفي ذَ  

  . هو صاع وِنصفٌ هذَا الَِّذي كَان يغْتَِسُل ِبِه رسوُل اللَِّه : يوسفَ رِحمه اللَّه ، وقَالُوا 

                                                 
  ) .١٧١ص  / ١ج  (- حاشیة رد المحتار -١

  ) .٣٣٨ص  / ١ج  (- تحفة الفقھاء - ٢
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    دا حم وا ِفي ذَِلكذَكَرقَاَل         و ، دقَاَل       : ثَنَا فَه ، ونُسي نب دمِن      : ثنا َأحفَِر بعج نةُ ، عاِئدثنا ز

كُنْتُ َأغْتَِسُل ، َأنَـا     : " برقَان ، عن الزهِري ، عن عروةَ ، عن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها قَالَتْ               

  " .ِحٍد وهو   الْفَرقُ  ، ِمن إنَاٍء واورسوُل اللَِّه 

 ثنا ابـن َأِبـي ِذْئـٍب ، عـن          : ثنا َأسد بن موسى ، قَاَل       :     حدثَنَا سلَيمان بن شُعيٍب ، قَاَل       

       نةَ ، عورع نع ، ِريهوُل اللَِّه        { الزسرـَةَ قَالَتْ كُنْتُ َأغْتَِسُل َأنَا و واِحٍد ِمن   ِمن إنَاٍء    عاِئش

  .)١(} قَدٍح واِحٍد يقَاُل لَه الْفَرقُ 

  :    والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف حسب وسيلة السقي 

وجب فيه العشر، ·  فما يسقى بال مؤنة من السيول والرياح ، وما شرب بعروقه كالبصل      -    

فيما سقت السماء والعيون أو كـان  : " وسلموذلك لحديث ابن عمر عن الرسول صلى اهللا عليه    

 ·) ٢(" عثرياً العشر

 وما يسقى بمؤنة من اآلبار وغيرها نصف العشر وذلك لما ورد في حديث ابن عمر عن               -    

  ·)٣(" وما سقي بالنضح نصف العشر : " الرسول

لعنب في  ويجب إخراج الحب مصفى بدون شوائب ، كالتبن ، والقشر ، إخراج التمر يابساً، وا              

  ·حالة فرصه زبيباً 

  :    وقت وجوب زكاة الثمار والزروع 

  :     اختلف الفقهاء في وقت وجوب زكاة الثمار والزروع 

     فَرزِنيفَةَ وو حتَِحقَّ             :     فَقَاَل َأبـسي لَم ِإناِد ، والْفَس ا ِمنهلَيِن عالَْأمِة وروِر الثَّمظُه ِعنْد ِجبي

ا الْحِبه نْتَِفعا يدلَغَتْ حإذَا ب ، ادص.  

  .ِعنْد اسِتحقَاِق الْحصاِد :     وقَاَل َأبو يوسفَ 

 دمحقَاَل مِريِن :     وتْ ِفي الْجارصتْ وِصد٤(إذَا ح(.  

  :    ثمرة الخالف 

        عًئا بشَي ا إذَا َأكََل ِمنْهِريشًا         وثمرة الخالف تظهر ِفيماجبح ارا صم ١(د(   ِمنْـه هرغَي مَأطْع َأو 

 فَرزِنيفَةَ وَأِبي ح ِعنْد مَأطْعا َأكََل وم شْرع نمضي وِف ، فَِإنَّهرعِبالْم.  

                                                 
  ) .٤٨٢ص  / ٢ج (َوْزِن الصَّاِع َكْم ُھَو ؟ ، :  شرح معاني اآلثار ، َباُب - ١
  . سبق عزوه - ٢
  . سبق عزوه - ٣

 -،  فقھ العبادات ) ٣٦٢ص  /  ٢ج ( -، حاشیة رد المحتار ) ٤٨٤ ، ٤٨٣ص  / ١ج  (- الجوھرة النیرة - ٤
  ) .١٥٨ ، ١٥٧ص  / ١ج  (-حنفي 



 - ٤٧٨ -

  دمحمفَ ووسو يقَاَل َأبِق:     وسِبِه ِفي تَكِْميِل الَْأو بتَسحيو نمضِبـِه ِفـي   لَا ي بتَسحلَا يو ، 

  .الْوجوِب 

 راِقي لَا غَيِفي الْب شْرالْع بجٍق وسةَ َأوساِقي خَمالْب عْأكُوُل ملَغَ الْمِني إذَا بعي    .  

حِنيفَةَ وَأِبـي يوسـفَ         وِإن َأكََل ِمنْها بعدما بلَغَتْ الْحصاد قَبَل َأن تُحصد ، ضِمن ِعنْد َأِبي              

  .وزفَر ولَم يضمن ِعنْد محمٍد 

  .)٢(    وِإن َأكََل ِمنْها بعد ما صارتْ ِفي الْجِريِن ، ضِمن إجماعا 

  :    زكاة األرض المستأجرة 

  . ما تُخِْرجه ؟     اختلف الفقهاء في الَْأرضِِ الْمستَْأجرةُ علَى من تَِجب زكَاةُ

الزكَاةُ علَى صاِحِب الزرِع ، وِبِه قَاَل ماِلك والشَّاِفِعي والحنابلة والثَّوِري وابن            : فَِإن قَوما قَالُوا    

  . الْمبارِك وَأبو ثَوٍر وجماعةٌ 

 هابحَأصِنيفَةَ وو حقَاَل َأبو :بلَى ركَاةُ عالز ءشَي تَْأِجِر ِمنْهسلَى الْمع سلَيِض والَْأر .  

  :    منشأ الخالف 

            لَـم ا ؟ ِإلَّا َأنَّهوِعِهممجقُّ مح ِع َأورقُّ الزح ِض َأوقُّ الَْأرح شْرِل الْعه ِفي اخِْتلَاِفِهم ببالسو    

    وِعِهممجقٌّ ِلمح ِإنَّه دقُْل َأحِد              يقٌّ ِلَأحح َأنَّه مهِعنْد ا كَانا ، فَلَموِعِهممجقُّ مِقيقَِة حِفي الْح وها ، و

الَْأمريِن اخْتَلَفُوا ِفي َأيِهما هو َأولَى َأن ينْسب ِإلَى الْموِضِع الَِّذي ِفيِه اِلاتِّفَاقُ ، وهو كَون الزرِع                 

  . ِلٍك واِحٍد والَْأرِض ِلما

    فَذَهب الْجمهور ِإلَى َأن العشر ِللشَّيِء الَِّذي تَِجب ِفيِه الزكَاةُ وهو الْحب ، فتجب الزكاة على                

المستأجر؛ ألن رب األرض لم يملك هذا الزرع ال أصوله وال فروعه ، وحينئٍذ الواجب إخراج                

يجب عليه أن يخرج الزكـاة مـن    : بناء على ذلكوالزكاة على من ملك الحب أصله وفرعه   

  . حبه ونتاجه الذي يتحصل عليه منه 

 ضالَْأر وهوِب وجُل الْوَأص وِء الَِّذي هالعشر ِللشَّـي ِنيــفَةَ ِإلَـى َأنو حَأب بذَه٣(    و(  .  

                                                                                                                                             
 أحم�د  -إب�راھیم م�صطفى   . ص�ارم ناف�ذ   : المجروش من الحبوب و غیرھا ، و رج�ل ج�ریش   ) : الجریش  ( - ١

           الج�یم ،  : مجم�ع اللغ�ة العربی�ة  ،   ب�اب     /  المعج�م الوس�یط ، تحقی�ق    -الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النج�ار    
  ) .٢٤٤ص  / ١ج (

  ).٤٨٤ص  / ١ج  (-، الجوھرة النیرة ) ٣٦٢ص  / ٢ج  (- حاشیة رد المحتار - ٢
 بدای�ة  -ھ�ـ  ٥٩٥ أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ب�ن رش�د القرطب�ي االندل�سي ، المت�وفي س�نة       - ٣

ج (م ، ١٩٨١   - ھ�ـ  ١٤٠١م�سة ، ع�ام   الخا: م�صطفي الحلب�ي ، الطبع�ة    : المجتھد ونھایة المقتصد ، الناشر    
 ش��رح زاد -، محم��د ب��ن محم��د المخت��ار ال��شنقیطي ) ١٨٦ص  / ٢ج  (-، ف��تح المع��ین  ) ٢٤٨ ، ٢٤٧ص / ١

  ).٤٨٧ص  / ٣ج (المستقنع للشنقیطي ،  
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  :    والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما يلي 

  الَى      قول اهللا تَع:           ِمـن نَـا لَكُـمجا َأخْرِممو تُمبا كَساِت مبطَي نُوا َأنِْفقُوا ِمنَآم ا الَِّذينها َأيي 

ـ                 ي الَْأرِض ولَا تَيمموا الْخَِبيثَ ِمنْه تُنِْفقُون ولَستُم ِبَآِخِذيِه ِإلَّا َأن تُغِْمضوا ِفيِه واعلَموا َأن اللَّه غَِن

  ِميدح )ِباِلاتِّفَاِق              )١ رَأم لَى َأنَّهِه علَيقُّ الِْإنْفَاِق عح هجتَوي َأن بجتَْأِجِر فَوسِللْم جخْرم عرالزو ،

  .من من علَيِه ِبالِْإخْراِج 

، فََأمر ِبِإيتَاِء الْحقِّ من     )٢( قَّه يوم حصاِدِه     كُلُوا ِمن ثَمِرِه ِإذَا َأثْمر وَآتُوا ح       :     وقَاَل تَعالَى   

            ونتَْأِجِر دـسلَـى الْمـا عاِجبـقُّ والْح كُوني َأن بجتَْأِجِر فَوسِللْم احبالَْأكُْل مالَْأكَْل ، و لَه احَأب

       اِلِك الَْأرِلم كَان لَو عرز ِلَأنَّهَؤاِجِر ، والْم           ـِرِه َأنِملْكًا ِلغَي ِإذَا كَان بجفَو شْرِه الْعلَيع وِجبِض ي

                  كُـوني َأن بجاٍل فَوم نع اُؤهَأد ِجباٍل يقٌّ ِفي مح ِلَأنَّهتَِعيِر ، وساِلِكِه كَالْملَى مع شْرالْع كُوني

  .  )٣(علَى ماِلِك الْماِل كَالْخَراِج 

  :ة العسل  زكا    

    يجب في العسل زكاة وذلك تبعا للزروع والثمار ؛ ألن النحل يتغذى من الثمار واألزهار ،                

  . والثمار فيها العشر 

    فإذا أنتج عسال في أرض خراجية ولو لم تكن أرضا عشرية كأن تكون في جبل أو مفـازة       

  .)٤(تجب فيه الزكاة 

                                                 
   . ٢٦٧ سورة البقرة ، آیة - ١
    . ١٤١ سورة األنعام ، جزء من اآلیة - ٢
 ) .٥٤٥ص  /   ٣ج (دار الفكر ـ بیروت ، /   الحاوى الكبیر ، دار النشر -  العالمة أبو الحسن الماوردى- ٣
  : عشریة وخراجیة :  تقسم األراضي إلى قسمین - ٤
  : وتضم.وھي األرض المستنبتة بقصد االستغالل بید المسلم ویدفع عنھا العشر:  األرض العشریة -أ 

 .كل أرض فتحت عنوة ثم قسمت بین الفاتحین . ا كل أرض أسلم أھلھا طوع. أراضي العرب فھي كلھا عشریة 
  . ما أحیاه المسلم من موات وسقاه بماء مسلم 

 :وھي تضم . ویدفع عنھا الخراج :  األرض الخراجیة -ب 
.              ك�ل أرض فتحھ�ا الم�سلمون عن�وة وتركوھ�ا ف�ي ی�د أھلھ�ا یزرعونھ�ا وی�دفعون خراجھ�ا لبی�ت م�ال الم��سلمین              

  .                                                                              یاھا ذمي كل أرض موات أح
   .  أرض سواد العراق كلھا خراجیة بأمر الخلیفة عمر بن الخطاب 
  .كل أرض لمسلم تسقى بماء الخراج كاألنھار التي حفرھا الكفار 

 .أرض الغنائم التي اقتطعھا اإلمام لذمي 
  .ي إذا اتخذھا بستانا دار الذم

  . كل أرض اشتراھا مسلم من ذمي تبقى خراجیة 
وال یجتمع على أرض عشر وخراج ؛ ألن سبب العشر اإلسالم فھو عبادة ، وسبب الخراج ضریبة عل�ى األرض      

  .یدفعھا غیر المسلم 
  : الفرق بین العشر والخراج 

                                              :                                          العشر - أ 
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  : مقدار ما يجب في العسل وحجة ذلك     

  . يجب في العسل عشر اإلنتاج ، وال يشترط في زكاته نصاب وال حول     

       حدثَنَا نُعيم بن حماٍد حـدثَنَا ابـن الْمبـارِك حـدثَنَا     :  ودليل ذلك ما رواه محمد بن يحيى قال         

َأنَّـه :   ِه عن جدِه عبِد اللَِّه بِن عمٍرو عِن النَِّبى          ُأسامةُ بن زيٍد عن عمِرو بِن شُعيٍب عن َأِبي        

 شْرِل الْعسالْع ١(حسن صحيح : الحديث . َأخَذَ ِمن(.  

عِزيِز حدثَنَا وِكيع عن سِعيِد بِن عبِد الْ:     وما رواه َأبو بكِْر بن َأِبى شَيبةَ وعِلى بن محمٍد قَاالَ         

: قَاَل  . يا رسوَل اللَِّه ، ِإن ِلى نَحالً      : قُلْتُ  :  عن سلَيمان بِن موسى عن َأِبى سيارةَ الْمتَِعى قَاَل          

 »   شْرالْع ٢(» َأد( .  ُا ِلى       : قُلْتِمهوَل اللَِّه ، احسا ري)ا ِلى   . )٣اهمحـسن  :  الحديث           .فَح
)٤(.  

حدثَنَا محمد بن ِعيسى الطَّباِع ، وحدثَنَا عِلي بن عبِد          :     وما رواه طَاِلب بن قُرةَ اَألدنَى قال        

 ،  الْعِزيِز ، حدثَنَا َأبو عبيٍد الْقَاِسم بن سالٍم ، وحدثَنَا عبد اللَِّه بن َأحمد بن حنْبٍل ، حدثَِني َأِبـي                   

        حـدثَنَا  : وبكْر بن خَلٍَف ، وحدثَنَا عبيد بن   غَنَّاٍم ، ومحمد بن عبِد اللَِّه الْحـضرِمي ، قَـاال                     

َأِبي حدثَنَا صفْوان بن ِعيسى ، حدثَنَا الْحاِرثُ بن عبِد الرحمِن ابن            : َأبو بكِْر بن  شَيبةَ ،  قَالُوا         

َأتَيتُ النَِّبـي   : ذُباٍب ، عن  مِنيِر بن عبِد اللَِّه ، عن َأِبيِه ، عن جدِه سعِد بن َأِبي ذُباٍب ،   قَاَل                       

  ، ُتلَمقُلْتُ    فََأسلَِني                : ومـتَعاسـَل ، وـِه ، فَفَعلَيوا علَما َأسِمي مْل ِلقَوعوَل اللَِّه ، اجسا ري   

     النَِّبي دعكٍْر بو بلَِني َأبمتَعاسو ، ِهملَيع ِميكٍْر ، فَقُلْتُ ِلقَوَأِبي ب دعب رملَِني عمتَعاسو ،  :  ِإنَّـه

                                                                                                                                             
  ) .نماء ( ھو عبادة ؛ ألنھ زكاة على الثمار والزروع 

  . یجب على المسلم وال یجب في حق غیره 
 . یدفع على الثمار والزروع  

  .                                            ال تجب زكاة الثمار والزروع حتى تحصد 
 : الخراج - ب 

 . ھو ضریبة على األرض 
 .یدفعھ الذمي عن األرض 

، ١٥٧ص  /  ١ج ( ، - حنف��ي -فق��ھ العب��ادات . یج��ب الخ��راج عل��ى األرض إذا تمك��ن م��ن زراعتھ��ا ول��م یفع��ل    
١٥٨.(  

:  بی�روت ، تحقی�ق  وتعلی�ق    –دار الفك�ر  :  سنن اب�ن ماج�ھ ، الناش�ر    - محمد بن یزید أبو عبداهللا القزویني - ١
  ). ٥٨٤ص /  ١ج (زكاة العسل ،  :  الباقي ، واألحادیث مذیلة بأحكام األلباني علیھا، باب محمد فؤاد عبد

 –دار الفك�ر  : محمد ف�ؤاد عب�د الب�اقي ب�ذیل س�نن اب�ن ماج�ھ ، الناش�ر         : تعلیق . أي من عسلھ :   أد العشر - ٢
   .١٨٢٣، حدیث )٥٨٤ص /  ١ج (زكاة العسل ،  : بیروت ، واألحادیث مذیلة بأحكام األلباني علیھا، باب 

  .المرجع السابق . أي احفظھا حتى ال یطمع فیھ أحد :  احمھا لي - ٣
   . ١٨٢٣، حدیث )٥٨٤ص  / ١ج (زكاة العسل ،  :  سنن ابن ماجھ ، باب - ٤
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ر ، فََأخَذْتُ الْعشْ: كَم تَرى ؟ قُلْتُ : ال خَير ِفي ماٍل ال تَُؤدى صدقَتُه ، فََأدوا زكَاةَ الْعسِل ، قَالُوا  

 ِلِمينسقَاِت الْمدِفي ص لَهعجو هاعفَب ، نْهالَى عتَع اللَّه ِضير رمتُ ِبِه عفََأتَي ، شْرالْع م١(ِمنْه(.  

  : الحصة الشرعية في زكاة بهيمة األنعام –    ب 

 ِهيوٍط وِة ِبثَلَاثَِة شُراِشيكَاةُ الْمز اِعي :     تَِجبالس  ِجيءمو ، ابالنِّصُل ، ووالْح.  

   ·)٢(ولَا تَِجب الزكَاةُ ِفي شَيٍء ِمن الْحيواِن ِسوى الِْإِبِل والْبقَِر والْغَنَِم:     قال ابن رشٍْد 

  : نصاب زكاة اإلبل -١    

ها ، فإذا بلغتها ففيها شاة     تجب الزكاة في خمس من اإلبل شاة وال شيء فيما دون الخمس من

بحلول الحول عليها في ملك مالكها إلى تسع ، وفي عشر شاتان إلى أربع عشرة ، وفي خمس                  

عشرة ثالث شياة إلى تسع عشرة ، وفي عشرين أربع شياة إلى أربع وعشرين ، وفي خمـس                  

ن لم  وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثالثين ، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإ                

يوجد عنده كلف ابنة مخاض ، وفي ست وثالثين بنت لبون إلى خمس وأربعين ، وفي سـت                  

وأربعين حقة إلى ستين ، والحقة هي التي دخلت في السنة الرابعة إلى اسـتكمالها وصـلحت                 

للحمل وضراب الفحل ، وفي إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين ، وفي ست وسبعين ابنتا                

ي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت علـى عـشرين              لبون إلى تسعين ، وف    

ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة بالغة ما بلغت ، وال خـالف إن فـي                  

ثالثين ومائة حقة واحدة وابنتي لبون ، واختلف فيما بين العشرين ومائة إلى الثالثـين ومائـة                 

بل فيهـا   : وقيل  . ن حتى تبلغ ثالثين ومائة وهو الصحيح        ليس فيها إال ثالث بنات لبو     : فقيل  

حقتان حتى تبلغ ثالثين ومائة وقيل الساعي مخير فيما زاد على العشرين ومائة حتـى تبلـغ                 

ثالثين ومائة فإن شاء أخذ حقتين ، وإن شاء أخذ ثالث بنات لبون ، كما أنه مخيـر إذا بلغـت    

ذا كله قول مالك وأصحابه الخيار في ذلك إلـى          مائتين في أربع حقاق أو خمس بنات لبون وه        

  .الساعي إذا وجد السنين أو فقدهما ، فإن وجد إحداهما لم يكلف رب اإلبل غير ذلك 

    فإن لم توجد السن عند صاحب اإلبل ، لزمه أن يأتي بها عند مالك ، ويجبر علـى ذلـك،                    

سئل من ذلك عنه وذلـك      وكان مالك يراعي مجيء الساعي ، وعلى ذلك خرجت أجوبته فيما            

ألنه كان خروج السعاة معهودا عندهم في وقت ال يختلف في األغلب ، وكان من أداهـا قبـل                   

                                                 
 الموصل  –مكتبة العلوم والحكم :  المعجم الكبیر ، الناشر - سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني - ١

، ح���دیث )٤٣ص  /  ٦ج (حم��دي ب���ن عب���د المجی��د ال���سلفي ،   :  ، تحقی���ق ١٩٨٣ – ١٤٠٤الطبع��ة الثانی���ة ،  
٥٤٥٨.  

  ).٤١٩ص  / ٢ج  (- التاج واإلكلیل لمختصر خلیل  - ٢
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خروجهم ضمنوه ، وأما أهل العلم اليوم فإنهم ال يراعون مجيء الساعي وإنما يراعون كمـال                

  .)١(الحول وعند ذلك كان خروج السعاة ، ولو خرج الساعي قبل تمام الحول لم تجب 

  :  نصاب زكاة البقر  -٢

    تجب الزكاة في البقر حتى يبلغ ثالثين رأسا سائمة كانت أو عاملة عند مالك ، فإذا بلغتهـا                  

ففيها بحلول الحول تبيع جذع أو جذعة ، وفي أربعين مسنة ، وفي ستين تبيعان ، وفي سبعين                  

ائة تبيعان ومسنة ، وفـي   تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثالث تبائع ، وفي م             

ما زاد على ذلك كل ثالثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ، وال شيء في األوقاص من ذلك قـد                    

استغنى عن أمه بنفسه وهو الجذع أكبره ابن سنتين وأحب أن يكون ذكرا ، وتجـزئ األنثـى                  

والعجـول  تبعية والمسنة الثنية فصاعدا بنت أبع سنين ونحوها ، والبقر والجواميس سـواء ،               

مضمومة العدد إلى أمهاتها ، كما تضم الفصالن والسخال ، كانت األمهات نصابا أو ال فـإن                  

ماتت األمهات وبقيت العجول وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابا ، ووجب على ربها عند مالك                

  .)٢(دفع السن منها تبيع من ثالثين أو مسنة من أربعين 

 أنه قال لمعاذ عند مـا  ص ، واإلجماع ، فروي عن الرسول     فالزكاة في البقر واجبة بالن 

  .من كل ثالثين تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة : بعثه إلى اليمن أن يأخذ صدقة البقر 

 . )٣(صحيح :     قال الشيخ األلباني 

 الشـيء       فإذا بلغ عددها أربعين بقرة فإن زكاتها مسنة ، وما بين الثالثين واألربعين وقص             

حدثَنَا محمد بن عبيِد اللَِّه بِن الْمنَاِدى حدثَنَا َأبو بدٍر          : فيه ؛ لما رواه عثْمان بن َأحمد الدقَّاقُ قال          

 ثَ رسوُل اللَّـِه  لَما بع: حدثَنَا الْحسن بن عمارةَ حدثَنَا الْحكَم عن طَاوٍس عِن ابِن عباٍس قَاَل     

      ِن ِقيَل لَهماذًا ِإلَى الْيعتَ ؟ قَاَل     : ما ُأِمرِبم :            ـا َأوتَِبيع كُلِّ ثَالَِثـين قَِر ِمنالْب آخُذَ ِمن تُ َأنُأِمر

الَ وسَأسـَأُل   : قَـاَل     ِبشَىٍء ؟     )٥(ُأِمرتَ ِفى اَألوقَاِص    : ِقيَل لَه   . ، وِمن َأربِعين مِسنَّة ً    )٤(تَِبيعةً  

 النَِّبى فَقَاَل َألَهِن « :  فَسنَّيالس نيا بم وهًئا . »الَ وشَي ذَِلك ِنى الَ تَْأخُذْ ِمنع٦(ي(.  

 :  نصاب زكاة الغنم  -٣    

                                                 
  .زكاة اإلبل:  الكافي في فقھ أھل المدینة ، باب - ١
  .صدقة البقر: الكافي في فقھ أھل المدینة ، باب - ٢
   .١٥٧٦، حدیث ) ٤٩٤ص  / ١ج  (-د  سنن أبي داو- ٣
،           ) ١٥٥ص  /   ٥ج (َل��ْیَس ِف��ى اْلَك��ْسِر َش��ْىٌء ،  : س��نن ال��دارقطنى ، ب��اب  . ول��د البق��رة أول س��نة  :  التبی��ع -٤

   .١٩٢٧حدیث 
  .  المرجع السابق. جمع الوقص وھو ما بین الفریضتین أو ما وجبت الغنم فیھ من فرائض اإلبل :  األوقاص -٥

  . ١٩٢، حدیث  ) ١٥٥ص  / ٥ج (َلْیَس ِفى اْلَكْسِر َشْىٌء ، :  سنن الدارقطنى ، باب - ٦
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 ، أو       ال زكاة فيما دون أربعين من الغنم ، فإذا بلغتها وحال عليها الحول ، ففيها شاة جذعة                

ثنية والجذع من الغنم أقله ابن ستة أشهر وأكبره ابن سنة ، وكل ما كان فوق هذه السن فأحرى             

أن يجزأ ، وال شيء فيما زاد على األربعين من الغنم غير الشاة الواحدة حتى تبلـغ عـشرين                   

 شياه ، فإن   ومائة ، وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان إلى مائتين ، وفي إحدى ومائتين ثالث               

زادت ففي كل مائة شاة ، وليس في الثالثمائة إلى ثالث شياة كما في األربع مائة أربع شـياه                   

الـصدقة ؛ ألن   وفي الخمسمائة خمس شياة ، ولم يختلف العلماء في ضم الضأن والمعز فـي            

الحديث ورد بذكر الغنم والغنم الضأن والمعز ، فإن استويا أخذ الساعي من أيهما شاء ويأخـذ                 

واحدة ما وجب فيها إن وجب فيها الزكاة منفردة ، وإن كثرت بأحد الجنسين أخذ منه ،                 من كل   

وتسلم الشاة إلى المساكين حية ، وال تجزأ مذبوحة ، وتعد وترد على رب الماشية الـسخلة إذا                  

ولدت قبل الحول أو قبل إخراج الصدقة ، وال تؤخذ السخلة ، وإنما تؤخذ الجذعة والثنية وذلك                 

هو العدل ، وتضم السخال إلى أمهاتها كانت األمهات نصابا أو لم تكن ، فإن ماتـت                 الوسط و 

منها ، ووجب على ربها  األمهات وبقيت السخال وجبت فيها الزكاة إذا كات نصابا ، ولم يؤخذ 

يؤخذ منهـا إن    : دفع السن عند مالك عنها ثنية أو جذعة ، وقد قال المغيرة ومحمد بن مسلمة                

واحدة ، وكذلك لو كانت معيبة كلها أخذ منها ولم يكلف غيرها ، فإن كانت الغنم                كانت أربعين   

خيارا كلها مثل أن تكون ربابا كلها أو مانفا كلها كان لربها اإلتيان بالوسط إال أن يطوع بالدفع                  

من خيارها ، وإن كانت شرارا كلها كلفه الساعي اإلتيان بالوسط بدال عنها إال أن يرى الساعي        

خذ منها نظرا ألهل الصدقة فيأخذ منها ، فإن كانت عادة اإلمام إخراج السعاة لقبض صدقات          األ

الماشية فإن السنة في ذلك أن الساعي يأتي أهل المواشي إلى منازلهم وميـاههم ويـستحب أن               

يكون ذلك في الربيع حين تطلع الثريا ، وأما أهل الذمة فـإنهم يـستجلبون ألداء الجزيـة وال                 

  . )١(يهم في أخذها ؛ ألن ذلك ذلة وصغار وأما الزكاة فطهر وإيمان يمضي إل

  :    األصل في وجوب زكاة الغنم 

هذه فريضة الـصدقة    :     واألصل في وجوب زكاة الغنم ما روي عن أنس أن أبا بكر كتب              

 فـي   وِفـى صـدقَِة الْغَـنَمِ     : " إلى أن قال    " ····  ، على المسلمين     التي فرضها رسول اهللا     

   ·)١(" ···· ِإذَا كَانَتْ َأربِعين ِإلَى ِعشْـِرين وِماَئٍة شَاةٌ )٢(سـاِئمِتها 

                                                 
  .زكاة الغنم : الكافي في فقھ أھل المدینة ، باب - ١

 /            ١ج  (-م��سند أب��ي یعل��ى الموص��لي . ال��دواب الت��ي ترع��ى ف��ي الب��راري والمراع��ي وال تعل��ف  :  ال��سائمة - ٢
  ) .١٢١ص 
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  : الحصة الشرعية في زكاة عروض التجارة -    ج 

ِبفَتِْحها جمع عرٍض ِبِإسكَاِن الراِء ، وهو ما عدا الَْأثْماِن ِمن الْحيواِن والثِّياِب ، و:     الْعروض 

  .كَثْرةُ الْماِل والْمتَاِع : 

  .    وسمي عرضا ؛ ِلَأنَّه يعِرض ثُم يزوُل ويفْنَى 

  .ِلَأنَّه يعرض ِليباع ويشْتَرى تَسِميةً ِللْمفْعوِل ِباسِم الْمصدِر ، كَتَسِميِة الْمعلُوِم ِعلْما:     وِقيَل 

  .)٢(ما يعد ِلبيٍع وِشراٍء ، ِلَأجِل ِربٍح غَيِر النَّقْديِن  غَاِلبا :   وِفي اصِطلَاِح الفقهاء   

  :    حكم زكاة عروض التجارة واألصل في ذلك 

   خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهـرهم :     الزكاة واجبة في عروض التجارة بظاهر قوله تعالى       

            ِليمع ِميعس اللَّهو ملَه كَنس التَكص ِإن ِهملَيلِّ عصا وِبه كِّيِهمتُزو )واسم المـال يتنـاول       )٣ ، 

عروض التجارة ، لو خلينا وظاهر اآلية لكنا نوجب الزكاة في العروض ، وإن لم تكن للتجارة                 

ـماع ، وال إجـماع فيما إذا كان للتجارة        لكن ترك العمل بظاهره هها إذا لم تكن للتجارة باإلج         

  .)٤(فتبقى على ظاهرها 

حدثَنَا دحيم، حدثَنَا يحيى بن حسان، حدثَنَا سلَيمان بن موسى،          :     وروي عبدان بن َأحمد قال      

        نع ،انملَيبن س بيثَِني خُبدٍد، حعبن س فَرعثَنَا جدوَل اللَِّه         حسر ٍب، َأننْدةَ بن جرمس نَأِبيِه، ع 

   ِع         " ...  كَانيِللْب دعالَِّذي ي قَةَ ِمندالص نُخِْرج نَا َأنرْأموفـي إسـناده     : قال الهيثمـي    . )٥(ي

  .)٦(ضعف 

  .    وألنها أموال نامية ، فوجبت فيها الزكاة كبهيمة األنعام السائمة 

                                                                                                                                             
ص  / ١ج    (-، مسند أبي یعلى الموصلي   ) ٤٤٣ص   / ٥ج  (َزَكاِة اْلَغَنِم ،    : باب  : لبخارى ، باب     صحیح ا  -١

١٢١. (  
  ) .٢٢٦ص  / ٥ج  (- كشاف القناع عن متن اإلقناع  - ٢
   .١٠٣ سورة التوبة ، آیة - ٣
دار إحی�اء  : الناش�ر   الم�یحط البرھ�اني ،   - محمود بن أحمد بن ال�صدر ال�شھید النج�اري برھ�ان ال�دین م�ازه        - ٤

  ) . ٤٣١ص  / ٢ج (التراث العربي ، 
   .٦٨٨٤، حدیث ) ٤٠٣ص  / ٦ج  (- المعجم الكبیر للطبراني - ٥
 ھ��ـ، المواف��ق ١٤١٢ مجم��ع الزوائ��د ومنب��ع الفوائ��د ، طبع��ة دار الفك��ر، بی��روت، طبع��ة    - الح��افظ الھیثم��ي - ٦

  .٤٣٧٧، حدیث ) ٩٨ص  / ٣ج ( میالدي ١٩٩٢
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د حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا     وق

   .)١(حال عليها الحول

 متَِّفقُون علَـى    - إلَّا من شَذَّ     -والَْأِئمةُ الَْأربعةُ وساِئر الُْأمِة      " :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية        

   ارِض التِّجرا ِفي عوِبهجا       . ِة  واِفرسم   ا َأوِقيمم التَّاِجر كَان اءوا   . سـصبتَرم كَـان اءوسو- 

 َأو مِديرا كَالتُّجاِر    -وهو الَِّذي يشْتَِري التِّجارةَ وقْتَ رخِْصها ويدِخرها إلَى وقِْت ارِتفَاِع السعِر            

   واِنيِت سوِفي الْح ٍة               الَِّذينفَاِكه قُوٍت َأو ا ِمنامطَع لَِبيٍس َأو ِديٍد َأوج ا ِمنزةُ باركَانَتْ التِّج اء . َأو

                    ِميٍر َأوح ِبغَاٍل َأو ٍل َأوخَي ِقيٍق َأور انًا ِمنويح ِوِه َأونَحةً كَالْفَخَّاِر وكَانَتْ آِني َأو ِر ذَِلكغَي ٍم َأوُأد

معلُوفٍَة َأو غَيِر ذَِلك فَالتِّجاراتُ ِهي َأغْلَب َأمواِل َأهِل الَْأمصاِر الْباِطنَِة كَما َأن الْحيوانَـاِت               غَنٍَم  

  .)٢(" الْماِشيةَ ِهي َأغْلَب الَْأمواِل الظَّاِهرِة 

  :    شروط وجوب زكاة عروض التجارة 

  :تِّجارِة إلَّا ِبالشَروطَ التالية      لَا تَِصير الْعروِض ِلل

 َأن يمِلكَها ِبِفعِلِه ، ِبِخلَاِف الِْإرِث ونَحِوِه ، ِمما يدخُُل  قَهرا ؛ ِلَأنَّه لَيس ِمـن       -الشرط األول       

  .ِجهاِت التِّجارِة 

ِبَأن يقِْصد التَّكَسب ِبها ؛ ِلَأن الَْأعمـاَل ِبالنِّيـِة ،      ِنيِة التِّجارِة حاَل التَّملُِّك ،       -    الشرط الثَّاِني   

ِلِلاسِتعماِل  والتِّجارةُ عمٌل ، فَوجب اقِْتران النِّيِة ِبِه ، كَساِئِر الَْأعماِل ؛ وِلَأنَّها مخْلُوقَةٌ ِفي الَْأصِل              

لنِّيِة ، كَعكِْسِه ، وتُعتَبر النِّيةُ ِفي جِميِع الْحوِل ؛ ِلَأنَّـه شَـرطٌ َأمكَـن                ، فَلَا تَِصير ِللتِّجارِة إلَّا ِبا     

  .)٣(اعِتباره ِفي جِميِعِه ، فَوجب كَالنِّصاِب 

  . أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين :    الشرط الثالث 

      ال زكاة فـي مـال حتـى يحـول عليـه            : "   تمام الحول عليها لقوله      :    الشرط الرابع   

، لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا ، بنى على                "  الحول  

  .)٤(حول ما اشتراها به 

  :    كيفية إخراج زكاة عروض التجارة 

                                                 
دار العاص��مة، الری��اض، المملك��ة  :  الملخ��ص الفقھ��ي ، الناش��ر  -زان ب��ن عب��د اهللا الف��وزان   ص��الح ب��ن ف��و - ١

ص  / ١ج (موق��ع مكتب��ة المدین��ة الرقمی��ة ،: ھ��ـ ،م��صدر الكت��اب ١٤٢٣األول��ى، : العربی��ة ال��سعودیة ، الطبع��ة 
٣٤٦  .(  

  ).٢ص  / ٦ج  (-یة   مجموع فتاوى ابن تیم- أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس - ٢
  ) .٢٢٨ص  / ٥ج  (- كشاف القناع عن متن اإلقناع  - ٣
  ) .٣٤٧ص  / ١ج ( الملخص الفقھي ، - الفوزان - ٤
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        تَم ا ِعنْدِتهكَاةُ ِفي ِقيمالز وض الَِّتي تَِجبرالْع مظِّ             تُقَووِب ِبالْـَأحجقْتُ الْوو ِل ؛ ِلَأنَّهواِم الْح

الْبلَِد   ِلَأهِل الزكَاِة وجوبا ِمن عيٍن ، َأي ذَهٍب  َأو وِرٍق ، سواء كَان الَْأحظُّ ِلَأهِل الزكَاِة ِمن نَقِْد                    

        ِمن ِللْآِخِذ َأو َأنْفَع لَى ؛ ِلَأنَّهالَْأو وهظِّ            ، وِبالَْأح مكَاِة فَتُقَوِل الزظِّ َأهِلح التَّقِْويم لَِد ؛ ِلَأنِر نَقِْد الْبغَي 

لَهم ، وسواء بلَغْت ِقيمة الْعروِض ِبكُلٍّ ِمنْهما َأي الْعيِن والْوِرِق ِنـصابا ، َأو بلَغْـت ِنـصابا                    

    الْآخَِر ، و ونا دِدِهمِفـي        ِبَأح ا ؛ ِلَأنلَا ِجنْسا ورِرٍق ، لَا قَدو ٍن َأويع ت ِبِه ِمنيا اشْتَرم رتَبعلَا ي

  .تَقِْويِمها ِبما اُشْتُِريتْ ِبِه إبطَالًا ِللتَّقِْويِم ِبالَْأنْفَِع 

        تْ ِبهماِهِم فَقَطْ ، قُورا ِبالدابا ِنصتُهلَغَتْ ِقيمب فَِإن            ، هكْسكَذَاعِب ، وا ِبالذَّهاهاشْتَر كَان ِإنا و

                     كَـاةَ قَـدالز ِل ؛ ِلـَأنواِم الْحتَم ِعنْد التَّقِْويم تَقِْويِمِه إذَا كَان دعتْ ِبِه بما قُوةَ ِبنَقِْص مرلَا ِعبو

         لَى ،  وَأوو ابتَِلفَ النِّص ا لَوتْ ، كَمتَقَرـا           اسِة ِلمبِل ِبالنِّسوالْح دعتْ ِبِه بما قُوِة مادةَ ِبِزيرلَا ِعب

  .)١(قَبُل ، ِلتَجدِدِه بعد الْحوِل ، بْل يعتَمد ِبِه ِفي الْقَاِبِل 

    ويجب على المسلم االستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه فـي إخـراج زكـاة العـروض؛               

حيح لشريكه؛ بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعهـا،            كمحاسبة الشريك الش  

ويقومها تقويما عادالً؛ فصاحب البقالة مثالً يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضـات      

للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب اآلليات وقطع الغيـار والمكـائن والـسيارات              

صاحب األراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما       المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، و    

تساوي؛ أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة لإليجار؛ فال زكاة في ذواتها، وإنمـا تجـب               

الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من أجارها إذا حال عليه الحول، والبيوت المعـدة للـسكنى                

ها، وكذلك أثاث المنزل وأثـاث الـدكان وآالت         والسيارات المعدة للركوب والحاجة ال زكاة في      

التاجر؛ كاألذرع ، والمكاييل ، والموازين، وقوارير العطار، كل هذه األشياء ال زكـاة فيهـا؛                

  .)٢(ألنها ال تباع للتجارة 

 : الحصة الشرعية في زكاة النقدين -    د 

  :    حكم زكاة النقدين واألصل في ذلك 

                                                 
  ) .٢٣٠ص  / ٥ج  (- كشاف القناع عن متن اإلقناع  - ١
  ) .٣٤٨ص  / ١ج ( الملخص الفقھي ، - الفوزان - ٢
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 والَِّذين يكِْنزون الذَّهب والِْفـضةَ ولَـا        : الفضة لقول اهللا تعالى         تجب الزكاة في الذهب و    

 يوم يحمى علَيها ِفي نَاِر جهنَّم فَتُكْوى ِبها ِجباههم          ينِْفقُونَها ِفي سِبيِل اللَِّه فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍم        

ذَا مه مهورظُهو مهنُوبجو  ونتَكِْنز ا كُنْتُمفَذُوقُوا م ِلَأنْفُِسكُم تُما كَنَز  )١( .   

ما ِمن صاِحِب ذَهٍب والَ ِفضٍة الَ يَؤدى ِمنْها حقَّها ِإالَّ ِإذَا كَان يوم :  »               وقول رسول اللَِّه    

ى علَيها ِفى نَاِر جهنَّم فَيكْوى ِبها جنْبه وجِبينُه وظَهـره           الِْقيامِة صفِّحتْ لَه صفَاِئح ِمن نَاٍر فَُأحمِ      

كُلَّما بردتْ ُأِعيدتْ لَه ِفى يوٍم كَان ِمقْداره خَمِسين َألْفَ سنٍَة حتَّى يقْضى بين الِْعبـاِد ، فَيـرى                   

  ·) ٢(» ى النَّاِر سِبيلُه ِإما ِإلَى الْجنَِّة وِإما ِإلَ

  :    نصاب النقدين 

أو يكمل نصاب أحدهما من اآلخر ، وأخرج ربع .     والنصاب مائتا درهم أو عشرون دينارا    

  .العشر من هذا ، وربع العشر من هذا 

  :    شروط وجوب زكاة النقدين 

  زكـاة    ...هب والِْفـضةَ     والَِّذين يكِْنزون الذَّ   تضمنت هذه اآلية    :     قال ابن خويز منداد     

  .حرية ، وإسالم ، وحول ، ونصاب سليم من الدين : العين ، وهي تجب بأربعة شروط 

  .إن الحرية شرط ، فألن العبد ناقص الملك:     وإنما قلنا 

إن اإلسالم شرط ، فألن الزكاة طهرة والكافر ال تلحقـه  طهـرة ، وألن اهللا                 :     وإنما قلنا   

 ، فخوطب بالزكاة من     )٣(  وَأِقيموا الصلَاةَ وَآتُوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراِكِعين            : تعالى قال 

  .خوطب بالصالة 

حدثَنَا هارون بـن صـاِلٍح      : إن الحول شرط ، لما رواه يحيى بن موسى قال           :     وإنما قلنا   

قَاَل رسوُل اللَِّه :  عبد الرحمِن بن زيِد بِن َأسلَم عن َأِبيِه عِن ابِن عمر قَاَل         الطَّلِْحى الْمدِنى حدثَنَا  

 :   »             ِهبر ُل ِعنْدوِه الْحلَيوَل عحتَّى يِه حلَيكَاةَ عاالً فَالَ زم تَفَادِن اسقال الشيخ األلباني   . »م

  .)٤(صحيح : 

  ناِئشَةَ قَالَتْ      ولما روي عع نةَ عرموَل اللَِّه    :  عستُ رِمعس   قُوُلتَّى     « :  ياٍل حكَاةَ في مالَ ز

  .)٥(»يحوَل علَيِه الْحوُل 

                                                 
   .٣٥ ، ٣٤ سورة التوبة ، آیة - ١
  .  سبق عزوه - ٢
   .٤٣ سورة البقرة ، آیة - ٣
، ) ٢٥ص  /   ٣ج (ما جاء ال زكاة على المال المستفاد حتى یح�ول علی�ھ الح�ول ،            :  سنن الترمذي ، باب      - ٤

   .٦٣١حدیث  
   .١٨٦٤، حدیث ) ٤٤٠ص  / ٥ج (َمِن اْسَتَفاَد َماًال ،  :  سنن ابن ماجھ ، باب - ٥
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َأخْبرنَا ماِلك عن عمِرو    :  إن النصاب شرط ، لما رواه عبد اللَِّه بن يوسفَ قال             :وإنما قلنا       

لَـيس:   »   قَاَل رسوُل اللَِّه : سِمعتُ َأبا سِعيٍد الْخُدِرى قَاَل :  الْماِزِنى عن َأِبيِه قَاَل     بِن يحيى 

 صدقَةٌ ِمن   اِإلِبِل ، ولَيس ِفيما دون خَمِس َأواٍق صدقَةٌ ، ولَيس ِفيمـا                 )١(ِفيما دون خَمِس ذَوٍد     

ِة َأوسخَم ونقَةٌ ددٍق ص٢(» س(.  

حدثَنَا وِكيع عن سفْيان عن َأِبى ِإسحاقَ عِن الْحاِرِث عـن           :     ولما رواه عِلى بن محمٍد قال       

ن هاتُوا ربع ِإنِّى قَد عفَوتُ لَكُم عن صدقَِة الْخَيِل والرِقيِق ، ولَِك«  : عِلى قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه 

  .)٣(»الْعشُوِر ِمن كُلِّ َأربِعين ِدرهما ، ِدرهما 

حدثَنَا عبيد اللَِّه بن موسى َأنْبَأنَا ِإبراِهيم بن        :     ولما رواه بكْر بن خَلٍَف ومحمد بن يحيى قَاالَ          

     ِن وِد اللَِّه ببع ناِعيَل عمِإس        النَِّبى اِئشَةَ َأنعو رمِن عِن اباِقٍد ع       كُلِّ ِعـشِْرين ْأخُذُ ِمني كَان 

  .)٤(ِدينَارا فَصاِعدا ِنصفَ ِدينَاٍر ، وِمن اَألربِعين ِدينَارا ، ِدينَارا 

م أن      وال يراعى كمال النصاب في أول الحول ، وإنما يراعى عند آخر  الحول ، التفـاقه                

  .الربح في حكم األصل 

    يدل على هذا أن من كانت معه مائتا درهم فتجر فيها فصارت آخر الحول ألفا أنه يـؤدي                  

  .زكاة األلف ، وال يستأنف للربح حوال

  .    فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح ، كان صادرا عن نصاب أو دونه 

فتوالدت له رأس الحول ثم ماتت األمهـات إال         وكذلك اتفقوا أنه لو كان له أربعون من الغنم ،           

  .)٥(واحدة منها ، وكانت السخال تتمة النصاب ، فإن الزكاة تخرج عنها

    أما عن النصاب فال تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقاال ، ويملكها ربها حوال                

 حبـة مـن حبـوب       كامال ، وزنة المثقال درهمان عددا ال كيال ، ومبلغ الدرهم ست وثالثون            

  . الشعير الممتلئة المتوسطة غير الخارجة عن حد االعتدال في الزيادة والنقصان 

    وال تجب في الورق حتى يبلغ مائتي درهم كيال ، والدرهم درهم وأربعة أعـشار الـدرهم       

  .الذي هو نصف المثقال 

                                                 
زك�اة  : س�نن الَن�سائى ، ب�اب    .  الت�سع وقی�ل م�ا ب�ین ال�ثالث إل�ى الع�شر         من اإلبل ما بین الثنتین إلى     :  الذود   - ١

  ) .٢٦٣ص  / ٨ج (الورق ،  
   .١٤٤٧، حدیث ) ٤٢٩ص  / ٥ج (َزَكاِة اْلَوِرِق ، :  صحیح البخارى ، باب - ٢
   .١٨٦٢، حدیث ) ٤٣٧ص  / ٥ج (َزَكاِة اْلَوِرِق َوالذََّھِب  ، :  سنن ابن ماجھ ، باب - ٣
   .١٨٦٣، حدیث ) ٤٣٨ص  / ٥ج (َزَكاِة اْلَوِرِق َوالذََّھِب  ، : ابن ماجھ ، باب  سنن - ٤
   .٢٩٦٣ص / ٥دار الریان للتراث ، ج :  الجامع ألحكام القرآن ، الناشر – القرطبي - ٥
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منهما ربع عشره ، يجب     فإذا بلغ الورق هذا العدد وبلغ الذهب عشرين مثقاال ففي كل واحد 

بتمام مرور الحول في ملك الحر المسلم ، فيجب في العشرين مثقاال نصف مثقال واحد ، وفي                 

  .المائتي درهم خمسة دراهم كيال 

    وسواء أكان الذهب أو الفضة مضروبا أو سبائك أو نقرا ، من ملك من ذلك كله المقـدار                  

 .)١(فيه ربع عشره إذا حال الحول الذي ذكرنا أنه تجب فيه الزكاة ، فالزكاة 

    فال زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة ، وأوقية الفضة أربعون درهماً، فـإذا بلغـت                  

مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، وليس في أقل من عشرين ديناراً زكاة ، وفي العشرين ديناراً                 

  .نصف دينار، وما زاد على ذلك ، قل أو كثر، أخرج منه ربع عشره

    ومن له مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة،     

ويخرج ربع عشر كل صنف منها، ومن له مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم فال زكاة 

  .وصرف الزكاة عشرة دراهم بدينار. عليه

كـاة الماشـية، الـضأن إلـى المعـز،           ويجمع بين الفضة والذهب في الزكاة كما يجمع ز        

  .والجواميس إلى البقر، والبخت إلى العراب وهي في البيع أصناف مختلفة

    ومن له تبر مكسور ودنانير ودراهم وزن جميع ذلك عشرون ديناراً  زكاه ، ويخرج ربع                

اً عشر كل صنف، وله أن يخرج في الزكاة عن الدنانير ورقاً بقيمتها، ويخرج عن الورق ورق               

  .)٢(أو قيمة ذلك ذهباً 

    وتخرج الزكاة عن ورق البنكنوت والسندات واألسهم على أساس الفضة بمقدار ربع العشر             

  .)٣(من القيمة النقدية 

اختلف العلماء في زكاة الحلي ، فذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو            :     زكاة الحلي   

  .ثور وأبو عبيد إلى أن ال زكاة فيه 

وقـال  .  استخير اهللا فيه    :  قول الشافعي بالعراق ، ووقف فيه بعد ذلك بمصر وقال                وهو

  .في ذلك كله الزكاة : الثوري وأبو حنيفة وأصحابه واألوزاعي 

                                                 
  .زكاة الذھب والورق :  الكافي في فقھ أھل المدینة ، باب - ١
أب�و الح�سن أحم�د فری�د المزی�دي  ،                :  تھ�ذیب المدون�ة ، تحقی�ق    -  أبو سعید خلف بن أبي القاسم القیروان�ي        - ٢
  ) .١٤٧ص  / ١ج (
 ، ش��بكة المعلوم��ات  ١٩ الزك��اة وأثرھ��ا االقت��صادي واالجتم��اعي  ، ص   -مم��دوح محم��د ی��ونس   /  ال��دكتور- ٣

  .اإلنترنت
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قصد النماء يوجب الزكاة في العروض ، وهي ليست بمحل إليجاب            :     احتج األولون فقالوا  

  . يسقط الزكاة )١( حليا للقنية ا باتخاذهمالزكاة ، كذلك قطع النماء في الذهب والفضة

  . بعموم األلفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين ، ولم يفرق بين حلي وغيره     احتج أبو حنيفة

    وفرق الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيما صنع حليا ليفر به من الزكاة ، وأسقطها فيما كان                 

  .)٢(منه يلبس ويعار

   : ي زكاة المعدن والركاز الحصة الشرعية ف-    هـ

عدن : يقال  · مأخوذ من العدن وهو اإلقامة ، سمي بذلك ِلِعدونه ، أي إقامته              : المعدن لغة     

  · بالمكان إذا أقام به 

 هو كل ما خرج من األرض مما يخلق فيها من غيرها مما لـه قيمـة كالحديـد          :    وشرعاً  

 ·والرصاص والنحاس 

  · لركز بمعنى اإلثبات  من ا:    والركاز لغة 

 ما يوجد في األرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهبـاً كـان أو فـضة                  :وشرعا      

  ·) ٣(أوغيرها 

إذا بلغ ما يخرج من المعدن من الـذهب عـشرين    :     قال صاحب الكافي في فقه المالكيـة   

ه حول وذلك ربع عشر كل مثقاال أو من الورق مائتي درهم أخذ منه الزكاة مكانه ولم يستأنف ب

، وال يمنع الدين زكاة المعادن وال يسقطها وال يضم ما انقطع من             )٤(واحد منهما علي أنه زكاة      

                                                 
                         .         تفسیر القرطبي . ما یقتنیھ المرء لنفسھ ال للتجارة:   القنیة - ١
 الج�امع  – ، القرطب�ي  ١٧ص  / ٢دار الكت�ب العلمی�ة ،  ج  :   بدائع الصنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع  ، الناش�ر              - ٢

 أس��ني المطال��ب ش��رح روض الطال��ب ، الناش��ر دار الكت��اب   –  ، األن��صاري ٢٩٦٥ص / ٥ألحك��ام الق��رآن ، ج 
 ٨٨ص  / ٣دار الفك�ر ، ج : ج إلي شرح المنھاج ، الناشر  نھایة المحتا – ، الرملي    ٣٧٨ص/ ١اإلسالمي ، ج    

  .٨٩، ص  
 ، ش��بكة المعلوم��ات  ١٥ الزك��اة وأثرھ��ا االقت��صادي واالجتم��اعي  ، ص   -مم��دوح محم��د ی��ونس   /  ال��دكتور- ٣

  . اإلنترنت
:  راجع .زكاة المعدن والركاز ، وبھ قال الشافعیة في المشھور عندھم     :  الكافي في فقھ أھل المدینة ، باب         - ٤

 ١٩٥ص  / ١ اإلقناع، ج–، الشربیني الخطیب ١١١ص / ١ فتح الوھاب بشرح منھج الطالب ، ج –األنصاري  
 ال�شرح الكبی�ر ب�ذیل    – ، المقدس�ي  ١٩٠ص/ ٣المغن�ي وبذیل�ھ ال�شرح الكبی�ر ، ج       : راجع  . ، وبھ قال الحنابلة     

   .١٢٧ األحكام السلطانیة ، ص– أبو یعلي ١٥٧ص/ ٣المغني ، ج
الحنفیة والشافعیة في وجھ والھادویة والعترة والزھري وأبو عبی�د إل�ي أن الواج�ب ف�ي المع�دن الخم�س            وذھب  

 تبی�ین الحق�ائق ،  ج   – ، الزیلع�ي  ١٧٦ص/ ١ االختیار لتعلیل المخت�ار ، ج     –الموصلي  : راجع  . علي أنھ فيء    
 ، ٢٥١ص /١م ، ج ، مخت����صر المزن����ي بھ����امش األ٨٩ ، ٨٨/ ٦ ف����تح العزی����ز ، – ، الرافع����ي ٢٨٨ص / ١

. د: راجع تفصیل ذلك  .١٤٨ص /٤ ،  الشوكاني نیل األوطار ، ج      ١٣٦ص   / ٢ سبل السالم ، ج      –الصنعاني  
 وسائل تملك واستثمار الثروات الطبیعیة دراسة مقارنة ب�ین الفق�ھ اإلس�المي وال�نظم           –أحمد محمد أحمد أبوطھ     

   .٤٠٢ – ٣٩٣ والقانون بالقاھرة ، ص القانونیة المعاصرة ، رسالة دكتوراة بكلیة الشریعة
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المعدن من نيله وعروقه ولم يتصل إلى ما خرج بعد ، كما ال يضم زرع عام إلى عام آخـر ،   

ه ، وهذا كلـه     ومن كان له معدنان من ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما إلى اآلخر وزكا              

فيما استخرج من المعادن بالكلفة والعمل والمشقة ، وأما الندرة منه بغير مشقة فهـي ركـاز                  

وحكمها حكم الركاز فيها الخمس ، وقد روي عن مالك أن الندرة في المعدن حكمها كحكم مـا                  

يتكلف فيه العمل مما يستخرج من المعدن في الركاز ، واألول تحصيل مذهبه وعليـه فتـوى                 

جمهور الفقهاء ؛ ألن أصل الركاز ما ارتكز في المعدن مما ال ينال بكبير عمل وال كلفة مـن                   

  ·) ١(الذهب والفضة 

  :    واختلف أيضا في مدي تحقق اعتبار النصاب في المعدن علي قولين 

  .)٢( ذهب الحنفية والشافعية في وجه إلي عدم اعتبار النصاب - القول األول    

 ذهب المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة إلي اعتبار النصاب ، وهـو             -ي      القول الثان 

   .)٣(ة مائتي درهم ــرين مثقاال ومن الفضـا يبلغ من الذهب عشـم

، لما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عـن أبـي             )٤( فيجب فيه خمس قيمته          أما الركاز 

، ) ٥(" ر والبئر جبار وفي الركـاز الخمـس         العجماء جبا : "  قال    أن رسول اهللا     هريرة  

ما كان من ركاز    " وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة ، وقال الحسن               

األرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة ، وإن وجدت اللقطـة فـي                  

  · " أرض العدو فعرفها ، وإن كانت من العدو ففيها الخمس 

                                                 
  .زكاة المعدن والركاز:  الكافي في فقھ أھل المدینة ، باب - ١
/           ٢ ب��دائع ال���صنائع ، ج  – ، الكاس��اني  ٢٨٨ص  /١ حاش��یة ال���شلبي عل��ي تبی��ین الحق���ائق ، ج   – ال��شلبي  - ٢

   .٢٥ص /٢  ، المحلي علي المنھاج ، ج٩٢ص /٦ فتح العزیز ، ج – ، الرافعي ٦٧ص
 ف�تح  – ، الرافع�ي  ٣٣٤ص/ ٢ مواھ�ب الجلی�ل ، ج   – ، الحطاب ٣٣٤ص /٢ التاج واإلكلیل ، ج – المواق   - ٣

 ١٩١ص/٣المغني وبذیلھ الشرح الكبیر ، ج :  ، ٢٥ص /٢ ، المحلي علي المنھاج ، ج ٩٢ص /٦العزیز ، ج 
راج��ع  . ١٢٧حك��ام ال��سلطانیة ، ص األ– أب��و یعل��ي ١٥٨ص/ ٣ ال��شرح الكبی��ر ب��ذیل المغن��ي ، ج–، المقدس��ي 
 وسائل تملك واستثمار الث�روات الطبیعی�ة دراس�ة مقارن�ة ب�ین الفق�ھ       –أحمد محمد أحمد أبوطھ   . د: تفصیل ذلك   

   .٤٠٨ – ٤٠٣اإلسالمي والنظم القانونیة المعاصرة ، رسالة دكتوراة بكلیة الشریعة والقانون بالقاھرة ، ص 
 ال���شرح – ، ال���دردیر ٢١٤ ، ٢١٣ص/ ٢ المب���سوط ، ج – السرخ���سي  ،٦٥ص /٢ ب���دائع ال���صنائع ، ج - ٤

/ ٦ ف���تح العزی���ز ، ج –، الرافع��ي  ٧ ، الق���وانین الفقھی���ة ، ص ٤٨٩ص/ ١الكبی��ر م���ع حاش���یة الدس��وقي ، ج   
 ، م��سألة ٣٢٤ص / ٧ المحل��ي ، ج – اب��ن ح��زم  ١٨٨ص / ٣ ، المغن��ي وبذیل��ھ ال��شرح الكبی��ر ، ج    ١٠٣ص

 وس��ائل تمل��ك واس��تثمار الث��روات الطبیعی��ة دراس��ة –أحم��د محم��د أحم��د أبوط��ھ . د: راج��ع تف��صیل ذل��ك  . ٩٤٨
مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والنظم القانونیة المعاصرة ، رسالة دكتوراة بكلیة الشریعة والقانون بالق�اھرة ، ص   

٤١٣ – ٤١٠.   
   . ١٦٠ص/ ٢في الركاز الخمس ، ج : الزكاة ، باب :  صحیح البخاري ، كتاب - ٥
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    فإذا عثر على كنز مدفون في األرض ، وعرف أنه من أموال الكفار سواء كانوا من أهل                  

الجاهلية أو كانوا كفاراً من غير العرب كأن يكون مكنوزاً ومدفوناً قديماً ورئـي أنـه لـيس                  

  · للمسلمين فمقدار الزكاة فيه الخمس سواء كان قليالًٍ أو كثيراً 

لمين ، فإن هذا الكنـز      ـبأن رئي عليه عالمات تدل على أنه للمس           أما إذا كان للمسلمين ،      

   ·)١(يعد لُقطَة يعمل به ما يعمل بها 

  : الحصة الشرعية في صدقة الفطر -    و

  :من تجب عليه زكاة الفطر     

    زكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى من المـسلمين ، إال             

دي عنه سيده ، والصغير يؤدي عنه من تلزمه نفقته أو من يلي مالـه ، إذا كـان                   أن العبد يؤ  

  .واجدا لها قادرا عليها قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان 

  :الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر    

  :    اختلف أهل المدينة وأصحاب مالك في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر على قولين 

  . أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر -     أحدهما

 أنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ، فمن ولد له مولود أو ملك عبدا ،                 - والقول اآلخر     

أو نكح امرأة ودخل بها قبل الفجر من يوم الفطر لزمه عندهم زكاة الفطر ، وكذلك لـو أسـلم         

  .   ، وما  كان بعد ذلك لم  يلزمه كافر قبل طلوع الفجر من يوم الفطر لزمه زكاة الفطر 

إذا ولد له ولد ، أو ملك عبدا بعد غروب الشمس ، لم تجب عليه فيه زكاة وفي القول األول     

  .الفطر 

    ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى صالة العيد ، وال يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إال بالمدة          

األفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل الصالة ، ومـن          اليسيرة مثل اليوم واليومين ونحو ذلك ، و       

طلع له الفجر من يوم الفطر وليس له بعد قوت عياله ما يؤدي به زكاة الفطر فهو معـسر وال                    

  .إنها تجب على الغني والفقير : وقد قيل . زكاة  عليه ، فإن أيسر بها بعد لم تجب عليه 

، ويستحب للفقير إذا أخذ من الزكـاة أو         يستسلف إذا وجد من يسلفه ويؤدي       :     وقال مالك   

غيرها يوم الفطر ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم وليلة أن يخرجها وال يلزمه ذلك ؛ ألن                  

                                                 
 ، ش��بكة المعلوم��ات  ١٥ الزك��اة وأثرھ��ا االقت��صادي واالجتم��اعي  ، ص   -مم��دوح محم��د ی��ونس   /  ال��دكتور- ١

 وســائل تملك واستثــمار الثروات دراس�ة مقارن�ة   –أحمد محمد أحمد أبو طھ   . د: اإلنترنت ، راجع تفصیل ذلك      
ل���شریعة والق���انون بالق���اھرة ،                  ب���ین الفق���ھ اإلس���المي وال���نظم القانونی���ة المعاص���رة ، رس���الة دكت���وراة بكلی���ة ا    

  .٤٠٢ - ٣٩٣ص 
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غناه حدث بعد وقت الوجوب ، ومن فرط في زكاة الفطر ممن تجب عليه دين عليه يؤديها أبدا                  

وا مسلمين ، ومعنى يجبر على      ويخرجها الرجل عن نفسه وعن كل من يجبر على نفقته إذا كان           

  .)١(أي في الشريعة ، ال فيما أوجبه على نفسه مثل األجير: نفقته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  على الفرد والمجتمع و الدولة و األمة اإلسالمية ا  أهمية الزكاة وآثاره

  و السياسات المالية واالقتصادية

ير نفس المزكى وكذلك نفس مستحقى الزكاة ،        الحكمة األساسية من تطبيق الزكاة هى تطه          

كما تطهر المال المزكى ، وتحقق التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع ، وتساعد الدولة فى              

تحقيق مقاصدها وهى تحقيق الحياة الكريمة الرغدة لرعاياها ، كما تساهم الزكاة فـى تحقيـق                

خُذْ :  وهذا مستنبط من قول اهللا تبارك وتعالى التضامن والتكافل بين أقطار األمة اإلسالمية ، 

               ِ ِليمع ِميعس اللَّهو ملَّه كَنس التَكص ِإن ِهملَيلِّ عصا وكِّيِهم ِبهتُزو مهرقَةً تُطَهدص اِلِهموَأم ِمن  
)٢( .  

ياء المسلمين فـي    إن اهللا فرض على أغن     : " قال رسول اهللا    :  قال       وروي عن علي    

     أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقـراء إذا جـاعوا وعـروا إال بمـا يـضيع                    

                                                 
  .صدقة الفطر :  الكافي في فقھ أھل المدینة ، باب - ١

   .١٠٣ سورة التوبة ، آیة - ٢
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رواه : قـال الهيثمـي     . )١(" أغنياؤهم ، أال وإن اهللا يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً            

  .تفرد به ثابت بن محمد الزاهد: الطبراني في الصغير واألوسط ، وقال 

  .)٢(ثابت من رجال الصحيح وبقية رجاله وثقوا وفيهم كالم : قلت :     قال الهيثمي 

    فالمسلمون واألمة اإلسالمية في حاجة ملحة إلى التطبيق اإللزامي للزكاة حتى يتحقق النماء         

والبركة والطهارة والعزة للمسلمين في األمة اإلسالمية ، كما يمتد إلى غيـر المـسلمين فـي                 

  .)٣(تمع اإلسالمي كذلك وهذا ما خلص إليه الفقهاء من السلف والخلف المج

          ولما كان األمر كذلك ؛ فإن للزكاة دوراً فعاال علي الفرد والمجتمـع ، بـل علـي األمـة              

  :  في النقاط التالية – إن شاء اهللا تعالي –كون المبحث يقاطبة ؛ ولذا فإن معالجة هذا 

   :وآثار ها على مستوى الفردأهمية الزكاة )     أ 

    الزكاة تساهم في التربية الروحية والخلقية لنفس المزكى وكذلك لنفس مـستحقى الزكـاة ،               

  :وذلك على النحو التالي 

 تربى الزكاة نفس اإلنسان المسلم على االمتثال والطاعة والشكر هللا عز وجل ، فهو               :    أوالً  

، وهو الذي رزقنا هذا المال وأمرنا أن نشكره ، ولقد ورد            الذي أمر بالصالة ، وكذلك بالزكاة       

  . )٤( وَأِقيموا الصالةَ وآتُوا الزكَاةَِ : ذلك في كثير من اآليات ، مثل قوله 

 وآتُوهم من ماِل  :  ، ودليل ذلك قوله     كما أنها تربيـة إيمانيـة على أن الملكية هللا       

  .)٦(  وَأنِفقُوا ِمما جعلَكُم مستَخْلَِفين ِفيه : ِِ، وقوله ) ٥( كُمِ اللَِّه الَِّذي آتَا

                                                 
 مجم�ع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د بتحری�ر      - ٨٠٧ الحافظ نور الدین عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر الھیثم�ي المت�وفى س�نة        - ١

 م�یالدي  ١٩٩٢ ھـ، المواف�ق  ١٤١٢دار الفكر، بیروت، طبعة : ي وابن حجر ، طبعة      العراق: الحافظین الجلیلین 
:  المعجم األوسط ، الناش�ر  - ، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ٤٣٢٤، حدیث    )٨٩ ،   ٨٨ص   / ٣ج  (،  

م  عب��د المح��سن اب��ن إب��راھی    ط��ارق ب��ن ع��وض اهللا ب��ن محم��د ،    :  ، تحقی��ق ١٤١٥ الق��اھرة ، -دار الح��رمین 
 المعج��م ال��صغیر ، -، س��لیمان ب��ن أحم��د ب��ن أی��وب أب��و القاس��م الطبران��ي ) ٤٨ص  / ٤ج (الح��سیني ،           

 ، ١٩٨٥ – ١٤٠٥ بی��روت ،   عم��ان ، الطبع��ة األول��ى ،   -المكت��ب            اإلس��المي ، دار عم��ار  : الناش��ر 
  ).٢٧٥ص  / ١ج (محمد شكور محمود الحاج أمریر، : تحقیق 

 مجم�ع الزوائ�د ومنب�ع  الفوائ�د بتحری�ر      - ٨٠٧ظ نور الدین علي بن أبي بكر الھیثم�ي المت�وفى س�نة     الحاف-  ٢
 م�یالدي  ١٩٩٢ ھـ، المواف�ق  ١٤١٢دار الفكر، بیروت، طبعة : العراقي وابن حجر ، طبعة      : الحافظین الجلیلین 

  .٤٣٢٤، حدیث  )٨٩ ، ٨٨ص  / ٣ج (، 
/  ھ��ـ ١٤٠٩أعمـ��ـال ال��ـندوة األول��ى لق��ضـایا الزك��اة المعاص��رة     لمزی��د م��ن التف��صیل یرج��ع إل��ى أبح��اث و   -  ٣

 بحوث عن إلزامیـة الزك�اة وتطبیقھ�ا   – الجلسة الثالثة  –م تنظیم الھیئة الشرعیة العالمیة للزكاة الكویت        ١٩٨٨
  ال�ضوابط ال�شـرعیة لتقنی�ـن    -ح�سین ح�سین ش�حاتة    / دكت�ور  :  ، نق�ال ع�ن     ١٧٨-١٠٣من ولى األم�ر ص�فحة       

  . اإللزامي للزكاة على مستوى الدولة التطبیق
   .٢٠ سورة المزمل ، آیة - ٤
   .٣٣ سورة النور ، آیة - ٥
   .٧ سورة الحدید  ، آیة- ٦



 - ٤٩٥ -

يعتبر إيتاء الزكاة من دالئل اإليمان باهللا ، فالمال محبـوب   بطبيعتـه ، فعنـدما                  :     ثانياً  

 ، فهـذا  يضحى المسلم بالمال الذى يحبه إمتثاالً هللا عز وجل ، وطمعاً فى رضائه ، وتقرباً إليه   

ال يبقـى للموحـد     : " من دالئل اإليمان ، وفى هذا الخصوص يقول اإلمام أبو حامد الغزالى             

محبوب سوى الواحد الفرد ، فإن المحبة ال تقبل الشركة ، والتوحيد باللسان قليـل الجـدوى ،                  

ـ    ة وإنما يمتحن به درجة المحب بمفارقة المحبوب ، واألموال محبوبة عند الخالئق ؛ ألنهـا آل

تمتعهم بالدنيا ، وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموت ، مع أن فيه لقاء المحبـوب ،                  

فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب ، واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم ؛              

 وذلك  )١( الَهم ِبَأن لَهم الْجنَّةَ      ِإن اللَّه اشْتَرى ِمن الْمْؤِمِنين َأنْفُسهم وَأمو :        ولذلك قال اهللا    

 أهون           بالجهاد وهو مسامحة بالمهجة شوقا إلى لقاء اهللا عز و جل ، والمسامحة بالمال             
)٢(.  

 في إيتاء الزكاة تطهير للنفس البشرية من الهوى الشديد لحب  المال ، فعندما يقـوم                 :    ثالثا  

ع اإليماني مؤ تجرا ذلك عند اهللا ، فكأنه يكبح هوى نفـسه ولقـد               المسلم بإيتاء الزكاة من الداف    

     .  )٣(  لَن تَنَالُوا الِبر حتَّى تُنِفقُوا ِمما تُِحبونِِ : أشار اهللا إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى 

ر فى إيتاء الزكاة تربية للنفس على الخشية من اهللا ، واإلخـالص لـه، واستـشعا               : رابعاً      

المراقبة الذاتية والمحاسبة األخروية ، واإليمان بأن اهللا عز وجل مطلع ورقيب على كل  شيء                

 )٤(  ِإن اللَّه كَان علَيكُم رِقيباًِِ: ، ولقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قول اهللا تبارك وتعالى   

لزكـاة عبـادة ماليـة ، ويقـول     ، ويجب على اإلنسان أن يعبد اهللا مؤمنا بمراقبتة له وتعتبر ا     

 ، وهذه التربية هامة     )٥(» َأن تَعبد اللَّه كََأنَّك تَراه ، فَِإن لَم تَكُن تَراه فَِإنَّه يراك :  »             الرسول

  .فى اإلفصاح عن األموال الزكوية الظاهرة والباطنة 

                                                 
   .١١١ سورة التوبة ، آیة - ١
بی�ان  :   بی�روت ، ب�اب   -دار المعرف�ة  :  إحی�اء عل�وم ال�دین ، الناش�ر     - محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي أب�و حام�د       - ٢

  ). ٢١٤ ، ٢١٣ص  / ١ج (باطنة في الزكاة ، دقائق اآلداب ال
   .٩٢ سورة آل عمران ، آیة - ٣
   .١ سورة النساء ، آیة - ٤

 ، ١٩٨٧ – ١٤٠٧ بی��روت ، الطبع��ة الثالث��ة ،   –دار اب��ن كثی��ر ، الیمام��ة  :  ص��حیح البخ��اري ، الناش��ر  - ٥
 َع�ِن اِإلیَم�اِن َواِإلْس�َالِم َواِإلْح�َساِن     ِب�ىَّ  ُس�َؤاِل ِجْبِری�َل النَّ  : م�صطفى دی�ب البغ�ا ، ب�اب         . د: تحقیق     و تعلی�ق         

  ).٢٧ص  / ١َوِعْلِم السَّاَعِة ، صحیح البخاري ج 
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ة ومطهرة لها من الـشح والبخـل        يعتبر الزكاة شافية للنفوس من الحقد والكراهي       :     خامساً

والطمع ، ومربية على الصدق واألمانة والبذل والتضحية والجود والعطاء ، ودافعة إلى اإليثار              

   . )١(والتراحم 

    وبذلك تطيب نفوس المزكين ومستحقى الزكاة ، وتحرر من عبادة المال ، ويعيش الناس فى 

  .)٢(بين حياة رغدة طيبة فى الدنيا إخوة في اهللا متحا

   :أهمية الزكاة وآثار ها على المجتمع)     ب 

    الزكاة تساهم فى بناء المجتمع المتضامن المتكافل المتعاون ، حيث يحس كل فرد بأحاسيس              

  بعـض             والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء:  اآلخرين ، مصداقاً لقول اهللا 
   .)٤(»  بعضا          ِإن الْمْؤِمن ِللْمْؤِمِن   كَالْبنْياِن ، يشُد بعضه :  »ل الرسول  ، وقو)٣(

  : )٥( ومن آثار الزكاة على المجتمع ما يلي    

 ، فللفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقي الزكاة حقوق تحقيق التضامن االجتماعي :     أوالً  

 والَّـِذين ِفـي      :، وليست منَّةً أو تفضالً ، ولقد أكد على ذلك قول اهللا             في أموال األغنياء    

    لُومعقٌّ مح اِلِهمووِم َِ  * َأمرحالْماِئِل وِللس )وال يقتصر هذا التضامن بين المسلمين فقـط ،           )٦ ، 

خلفـاء  بل يمتد كذلك إلى غير المسلمين كما حدث في عهد  عمر بن الخطاب وغيـره مـن ال               

  . )٧( وأمراء المسلمين حيث كانوا يعطوا من الزكاة لغير المسلمين من الفقراء والمساكين

 من خالل سهم   الغـارمين ، والـذي           الزكاة تساهم في تحقيق التأمين االجتماعي     :     ثانياً  

ينفق منه على من أصابتهم مصيبة جائحة أو كارثة ؛ لما روي عن عبيد اهللا بن موسى عـن                   

رجل ذهب السيل بمالـه ، ورجـل    : ثالثة من الغارمين    : " ن بن األسود عن مجاهد قال       عثما

  . )٨( أصابه حريق فذهب بماله ، ورجل له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق على عياله

                                                 
، ف�صل م�صارف الزك�اة ، دار التوزی�ع والن�شر اإلس�المیة ،         " محاسبة الزكاة "حسین حسین شحاتة ،     /  د   -)١(

  . م ١٩٨٧/القاھرة مصر
  .تقنین التطبیق اإللزامي للزكاة على مستوى الدولة   الضوابط الشرعیة ل-حسین شحاتة .  د- ٢
  .٧١ سورة التوبة ، آیة - ٣
  ).١٨٢ص  / ١ج (َتْشِبیِك اَألَصاِبِع ِفى اْلَمْسِجِد َوَغْیِرِه ، :  صحیح البخارى ، باب - ٤
  .  الضوابط الشرعیة لتقنین التطبیق اإللزامي للزكاة على مستوى الدولة -حسین شحاتة /  دكتور - ٥
   .٢٥ -٢٤:  سورة المعارج - ٦
  .  الضوابط الشرعیة لتقنین التطبیق اإللزامي للزكاة على مستوى الدولة -حسین حسین شحاتة /  دكتور -)٧(
 الری�اض  –مكتبة الرش�د  :  مصنف ابن أبي شیبة ، الناشر - أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة الكوفي      -٨

  .١٠٦٦٠،  أثر ) ٤٢٤ص  / ٢ج (كمال یوسف الحوت ، : ،تحقیق ١٤٠٩، الطبعة األولى ، 
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 ، حيث تـساهم فـي تقريـب        الزكاة تساهم في عالج الخلل بين األغنياء والفقراء       :     ثالثاً  

لقد تحقق ذلك في عصر عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعمر بـن                الفوارق بينهم ، و   

 جميعاً ، حيث لم يجدوا فقيرا وال مسكيناً إلعطائه الزكاة ، وحولت إلى مساعدة               عبد العزيز   

  . الراغبين في النكاح  

 التي تعتبر أشر شراً على وجـه األرض ،          تساهم الزكاة في عالج مشكلة البطالة     :     رابعاً  

يث أجاز الفقهاء استخدام جزء من الحصيلة لتوفير مستلزمات العمل من اآلالت والمعـدات              ح

والخامات للقادرين على العمل من الفقراء والمساكين ، وإقالة بعض رجـال األعمـال الـذين                

  .)١(أثقلتهم الديون عن مواصلة أعمالهم 

  :أهمية الزكاة وآثار ها على الدولة )   ج   

ت ولى األمر في الدولة اإلسالمية ، العمل على تحقيق حـد الكفايـة للرعيـة                    من مسئوليا 

مسلمين وغير المسلمين ، أي يوفر لهم الحاجات األصلية للحياة الكريمة ، وهذا بدوره يحتـاج                

إلى تنمية اجتماعية واقتصادية ومصدر لتمويلها ، ولقد أكدت العديد من الدراسات أن للزكـاة               

  :)٢( ومن األمثلة البارزة على ذلك ما يليق هذه التنمية ، دوراً هاما في تحقي

 تساهم الزكاة في إيجاد المجتمع المترابط القائم على العالقة الطيبة بين الفقير والغني              :    أوالً  

 فيما رواه محمد بن وهذا من خصال المجتمع المتحضر المترابط ، والذي أشار إليه الرسول 

قَـاَل  : حدثَنَا َأِبى حدثَنَا زكَِرياء عِن الشَّعِبى عِن النُّعماِن بِن بِشيٍر قَاَل            : ِه بِن نُميٍر قال     عبِد اللَّ 

ـ  «  : رسوُل اللَِّه    ه مثَُل الْمْؤِمِنين في تَوادِهم وتَراحِمِهم وتَعاطُِفِهم مثَُل الْجسِد ِإذَا اشْـتَكَى ِمنْ

 ى لَهاعتَد وض٣(ع( ىمالْحِر وهِد ِبالسسالْج اِئرس  «)٤(.   

   : ومن بينها تساهم الزكاة في عالج المشاكل االقتصادية :    ثانياً 

  .فالزكاة تحفز على االستثمار المشروع النافع :  مشكلة االكتناز -)١(

  .والمساكين المادي فالزكاة ترفع مستوى الفقراء :  مشكلة الفقر -)٢(

                                                 
  .  الضوابط الشرعیة لتقنین التطبیق اإللزامي للزكاة على مستوى الدولة -حسین حسین شحاتة /  دكتور - ١
  .  الضوابط الشرعیة لتقنین التطبیق اإللزامي للزكاة على مستوى الدولة -حسین حسین شحاتة /  دكتور - ٢
َت�َداَعْت اْلِحیَط�ان   : َوِمْن�ُھ   َقْول�ھ   . َأْي َدَعا َبْعضھ َبْعًضا ِإَلى اْلُمَشاَرَكة ِف�ي َذِل�َك   ) :  َلُھ َساِئر اْلَجَسد َتَداَعى ( - ٣

ت��راحم :  ش��رح الن��ووي عل��ي ص��حیح م��سلم ، ب��اب     -اإلم��ام الن��ووي  .  َأْي َت��َساَقَطْت ، َأْو َقُرَب��ْت ِم��ْن ال��سَّاِقط    
  ).٣٩٦ص  / ٨ج (المؤمنین وتعاطفھم ، 

 –دار إحیاء الت�راث العرب�ي   :  صحیح مسلم ، الناشر - مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري - ٤
 /                ٤ج (ت��راحم الم��ؤمنین وتع��اطفھم وتعاض��دھم ،  : محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي ، ب��اب  : بی��روت ، تحقی��ق وتعلی��ق 

   ) .٢٥٨٦( ، حدیث ) ١٩٩٩ص 
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  .فالزكاة عالج للتفاوت الكبير بين الفقراء والمساكين:  مشكلة سوء عدالة التوزيع-)٣(

  .فالزكاة تنمى اإلنتاج الضروري النافع :  مشكلة التضخم النقدى -)٤(

تغطى الزكاة جزءاً من النفقات العامة المتعلقـة بالـضمان          :  مشكلة العجز فى الموازنة      -)٥(

  .عي ، وبذلك توفر للدولة مصادر التمويل  االجتما

تساهم الزكاة فى توفير المال الالزم لتمويـل أدوات اإلنتـاج للفقـراء             :  مشكلة البطالة    -)٦(

  . والمساكين القادرين على العمل 

تساهم الزكاة في زيادة الدخل القومي ، ورفع مستوى دخول األفراد وتحقيق التوازن     :     ثالثاً  

القومي ، وبناء المرافق العامة الضرورية للفقراء والمساكين ونحوهم وكذلك تحقيق           االقتصادي  

  . األمن والجهاد ضد المعتدين 

إن قيام الدولة بمسئولياتها تجاه تحصيل الزكاة وصرفها في مـصارفها الـشرعية             : رابعاً      

 يمحقُ اللَّـه الربـا      :يساعد في استقرار المجتمع ، وتحقيق البركة التي وعد اهللا بها في قوله            

  .)٢) (١(ويرِبي الصدقَاِت واللَّه الَ يِحب كُلَّ كُفَّاٍر َأِثيٍم 

  :أهمية الزكاة وآثارها على األمة اإلسالمية )     د 

    ال يقتصر دور الزكاة على المستوى المحلى واإلقليمي ، بل يمتد كذلك إلى تحقيق الترابط               

ِإن هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً واِحدةً وَأنَـا ربكُـم:       األقـطار اإلسـالمية ، قال اهللا واالتحـاد بين

  .)٤( ، ولقد أجاز الفقهاء نقل الزكاة من دولة إلى أخرى إذا كان هناك فائض )٣( فَاعبدوِن 

                                                 
  ٢٧٦بقرة ، آیة  سورة ال- ١
  .  الضوابط الشرعیة لتقنین التطبیق اإللزامي للزكاة على مستوى الدولة -حسین حسین شحاتة /  دكتور - ٢
   . ٩٢ سورة األنبیاء ، آیة - ٣
ْن َنَقَلَھ�ا إَل�ى َقَراَبِت�ِھ َأْو إَل�ى     كِرَه َنْقُل الزََّكاِة إَلى َبَلٍد آَخَر ِلَغْیِر َقِری�ٍب َوِلَغْی�ِر َك�ْوِنِھْم َأْح�َوَج َف�إِ     :   فعند الحنفیة -  ٤

) ٤ص  / ٤ج (الم�صرف ،  : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، باب . َقْوٍم ُھْم إَلْیَھا َأْحَوُج ِمْن َأْھِل َبَلِدِه َلا ُیْكَرُه   
                ،) ٢٢٢ص  /    ٣ج (م���ن یج���وز دف���ع ال���صدقة إلی���ھ ،  : ب���دون ، العنای���ة ش���رح الھدای���ة ، ب���اب  : ، الناش���ر 

  .بدون : الناشر 
َوَأمَّا اْلَخاِرُج َعْن َم�َساَفِة اْلَق�ْصِر َفَل�ا ُیْج�ِزُئ َنْق�ُل الزََّك�اِة إَلْی�ِھ إلَّ�ا َأْن ُیْع�َدَم اْلُم�ْسَتِحقُّ ِبَمْوِض�ِع                       :     وعند المالكیة   

الفواك�ھ  . اْلُوُجوِب ، َوَأْوَلى َلْو َكاَن ُأْعِدَم َفُتْجِزُئ ِف�ي اْلَجِمی�ِع   اْلُوُجوِب َأْو ُقْرِبِھ ، َأْو َیُكوُن ُمَساِوًیا ِلُفَقَراِء َمْوِضِع     
،                    )  ١١٢ص  /   ٤ج (ش���روط زك���اة الخلیط���ین ،  : ال���دواني عل���ى رس���الة اب���ن أب���ي زی���د القیروان���ي ، ب���اب     

  . بدون : الناشر 
ا َج�اَز ِفْع�ُل ال�صََّلاِة ِف�ي َغْی�ِر َبَل�ِد اْلُوُج�وِب َج�اَز َنْق�ُل الزََّك�اِة ِإَل�ى            َوِلَأنَُّھ َلمَّ: وجاء في الحاوي  :     وعند الشافعیة   
 /             ٨ج (دار الفك�ر ـ بی�روت     /  الح�اوي الكبی�ر ،دار الن�شر    –العالم�ة أب�و الح�سن الم�اوردى     . َغْیِر َبَل�ِد اْلُوُج�وِب   

  ) .  ١٢١٨ص 
ما في حكمھا، لمصلحة شرعیة، وإذا نقل الزكاة إلى المستحقین بالم�صر      یجوز نقل الزكاة و   :     وعند الحنابلة   

الجامع ، مثل أن یعطي من بالقاھرة ، من العشور التي بأرض مصر ، فالصحیح جواز ذلك ، فإن سكان الم�صر           
ن         عب�د ال�رحمن ب�   . إنما یعانون من مزارعھم ، بخالف النقل من إقلیم إلى إقل�یم ، م�ع حاج�ة أھ�ل المنق�ول عنھ�ا        



 - ٤٩٩ -

  :)١ (    ومن معالم آثار الزكاة على األمة اإلسالمية ما يلي

 معاونة الفقراء والمساكين فى الدول اإلسالمية الفقيرة من خالل المعونات الغذائيـة              :أوالً    

  . وبناء المدارس اإلسالمية والمستوصفات والمالجئ 

معاونة المجاهدين فى الدول اإلسالمية ضد االستعمار والعصبية كما هو الحال فـى     :     ثانياً

  .فلسطين وكشمير والعراق وأفغانستان 

  .تأسيس جيش للمسلمين على مستوى األمة اإلسالمية ليدافع عنها ضد األعداء  : الثاً    ث

  .المساهمة في تخفيف آثار الكوارث والمصائب التي تحل بأحد األقطار اإلسالمية :     رابعاً 

  :آثار الزكاة على السياسات المالية واالقتصادية )     هـ 

ق السيولة المالية والتنمية االقتصادية علـى مـستوي                       تساهم الزكاة بدور رئيسي في تحقي     

  . الدولة 

    وال يمكن أن يتحقق ذلك من خالل تطبيق سيادة ولى األمر على األموال الظاهرة والباطنة                  

  .معاً 

     وتأسيساً على ما سبق ، فسيكون لها آثار على السياسات المالية واالقتصادية على مستوي              

  .الدولة 

                                                                                                                                             
 حاشیة  الروض المربع ش�رح زاد الم�ستقنع   –) ھـ١٣٩٢: المتوفى (محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي       

) .                      ٣٠١ص  /  ٣ج (إخ������راج الزك������اة ، : ب������دون ، ب������اب :  ھ������ـ ، الناش������ر ١٣٩٧ -األول������ى : ، الطبع������ة 
=  

ل الزك�اة إل�ى ب�الد أخ�رى ؟ أكث�ر الفقھ�اء عل�ى أنھ�ا ال         ھ�ل یج�وز نق�     : وجاء في شرح أخصر المختصرات         =  
إل�ى م�سیرة ی�ومین ب�سیر اإلب�ل، ب�ل تف�رق ف�ي البل�د ال�ذي فی�ھ الم�ال؛ وذل�ك ألن              : تنقل إلى مسافة ق�صر، یعن�ي    

الفقراء فیھ یتشوفون إلى حقھم في ھذا المال، فإذا نقل�ت إل�ى ب�الد أخ�رى ك�ان ف�ي ذل�ك تفویت�ًا لحقھ�م، وإس�اءة                         
فھ�ذا  !  كیف زكوا ونحن فقراء ولم یأتنا شيء منھ�ا ؟  :  ھذا المال، فیظنون أنھم ال یزكون، ویقولونالظن بأھل 
 : ( واستدلوا أیضًا بقولھ .                                                                                ھو السبب 

نھا تؤخذ من ھذا وتعطى لھذا في الحین وفي الحال ، وك�ان  فإن ظاھره أ) تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم  
 یرسل السعاة فیأمرھم أن یفرقوھا على الفقراء في حینھا، فإذا لم یجدوا أحدًا م�ن الفق�راء ج�اءوا إلی�ھ            النبي  

  .                                                 بما بقي
ومعروف أنھ علیھ السالم كان یرسل الجباة لیأتوا إلیھ بالزك�اة ،  أنھ یصح نقلھا للمصلحة ،  :     ولعل الصواب   

ھـ�ـذه ھ�ي الزك�اة الت�ي جمعناھ�ا، فیفرقھ�ا عل�ى أھ�ل المدین�ة أو عل�ى           : وأن أولئك الجب�اة ك�انوا ی�أتون فیقول�ون      
:  ش�رح أخ�صر  المخت�صرات ، الناش�ر     -عب�د اهللا ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن عب�د اهللا ب�ن جب�رین                   . البوادي وغی�رھم    

  ) .    ١١ص  / ١٤ج (حكم نقل الزكاة إلى بالد غیر بالد المزكي ، : دون ، باب ب
َعمَّْن َلُھ َزَكاٌة َوَلُھ َأَقاِرُب ِفي َبَلٍد ُتْقَصُر إَلْیِھ ال�صََّلاُة َوُھ�ْم ُم�ْسَتِحقُّوَن     : – َرِحَمُھ اللَُّھ -    وسئل اإلمام ابن تیمیة     

اْلَحْم�ُد ِللَّ�ِھ ، إَذا َك�اُنوا ُمْحَت�اِجیَن ُم�ْسَتِحقِّیَن ِللزََّك�اِة َوَل�ْم        : َفَأَجاَب . َیْدَفَعَھا إَلْیِھْم ؟ َأْم َلا ؟ َفَھْل َیُجوُز َأْن   : الصََّدَقَة  
تق�ي ال�دین أب�و    . للَّ�ُھ َأْعَل�ُم   َتْحُصْل َلُھْم ِكَفاَیُتُھْم ِمْن ِجَھٍة َغْیِرِه َفِإنَُّھ ُیْعِطیِھْم ِمْن الزََّكاِة َوَل�ْو َك�اُنوا ِف�ي َبَل�ٍد َبِعی�ٍد َواَ              

 -أن�ور الب�از   :  مجموع الفتاوى ، المحقق -) ھـ٧٢٨: المتوفى (العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني       
   .        ٨٥ / ٢٥ م ، ج ٢٠٠٥/  ھـ ١٤٢٦الثالثة ، : دار الوفاء ، الطبعة : عامر الجزار ، الناشر 

  .  الضوابط الشرعیة لتقنین التطبیق اإللزامي للزكاة على مستوى الدولة -حسین حسین شحاتة /  دكتور - ١



 - ٥٠٠ -

   :ومن أمثلة ذلك ما يلي    

  .سياسة تخصيص موازنة مستقلة للزكاة توجه على الموازنة  العامة : أوالً     

 سياسة عالج مشكلة االكتناز من خالل فرض الزكاة على األمـوال النقديـة غيـر                 :    ثانياً  

  .المتحركة 

ة مـن خـالل المـشروعات        سياسة توجيه بعض أموال الزكاة لعالج مشكلة البطال        :    ثالثاً  

  .التنموية الصغيرة والمتناهية في الصغر ، وهذا يساهم في تحقيق التنمية االجتماعية 

 المسلمين   سياسة التكامل بين نظام الزكاة على المسلمين ونظم الضرائب على غير           :     رابعاً

.  

ـ   سياسة تطبيق صيغ االستثمار اإلسالمي التـي تتوافـق مـع             :خامساً     اة ، ومنهـا    الزك

  .المشاركات ، والمضاربات ، والمرابحة ، والسلم 

  .)١( سياسة الدعم السلعي والنقدي للموعوزين :سادساً     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالثالمبحث 

  سياسة تحصيل الزكاة لمعالجة التضخم النقدي

                                                 
  . المرجع السابق- ١
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    سياسـة تحصيل الزكاة لمعالجـة التضـخم النقدي إما أن يكون ذلك عن طريق تـأخير              

  : مطلبين لزكاة بعد وقت وجوبها ، أو تقديمها علي وقت وجوبها ، وبيان ذلك فيا

  . سياسة تأخير إخراج الزكاة وأثر ذلك علي معالجة التضخم النقدي – األول لمطلبا    

 سياسة إخراج الزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول وأثر ذلك علي معالجة –الثاني المطلب     

  .  التضخم النقدي 

  األولالمطلب 

  سياسة تأخير إخراج الزكاة وأثر ذلك علي معالجة التضخم النقدي

أن إخراج الزكاة إلي مستحقيها واجب علـي الفـور إذا تمـت             :    ذهب جمهور الفقهاء إلي     

 وجه        ، والشافعية في  ) ٢(، والمالكية   )١(الحنفية في رواية    : وممن قال به    . شروط وجوبها   
  . )٥( ، وأبو عبيد )٤(، والحنابلة ) ٣(

    ومع أن هذا هو األصل الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء ، إال أنهم قالوا بجواز تأخير الزكاة                 

إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة راجحة ، ويستوي في ذلك الزكاة التي قبضها ولـي األمـر                  

  .لصرفه ، أو التي ما زالت في أيدي أصحاب األموال 

  : علي ذلك ، فمن هذه النصوص     ولقد نص الفقهاء 

                                                 
   .١٠٠ شرح مال مسكین علي كنز الدقائق ، ص– مال مسكین - ١
:  القوانین الفقھی�ة ، الناش�ر   -ھـ ٧٤١ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ، المتوفى سنة   - ٢

النی�ة ف�ي إخ�راج الزك�اة وتعجیلھ�ا وإخراجھ�ا       :  ، الكافي في فقھ أھل المدینة ، باب ٦٨لمیة ، ص   دار الكتب الع  
  . قبل وقتھا ونقلھا عن موضعھا

 ، ٣٠٤ص/ ٥ ال�سعودیة ، ج   –مكتب�ة اإلرش�اد     :  المھذب مع المجم�وع ، الناش�ر         – أبو إسحاق الشیرازي     - ٣
 المجموع شرح المھذب ، –ھـ  ٦٧٦مشقي ، المتوفى سنة اإلمام النووي أبو زكریا یحیى بن شرف النووي الد       

 ش��رح المحل��ي عل��ي منھ��اج   – ، ج��الل ال��دین المحل��ي  ٣٠٥ص/ ٥ ال��سعودیة ، ج –مكتب��ة اإلرش��اد  : الناش��ر 
 ، اإلم�ام   ٤٢ص/ ٣ م، ج ٢٠٠٨ –ھ�ـ  ١٤٢٩دار ال�سعادة ،   : الطالبین مع حاشیة القلی�وبي وعمی�رة ، الناش�ر           

م��ع المنھ��اج ال��سوي ف��ي ترجم��ة اإلم��ام الن��ووي ، ومنتق��ي الینب��وع فیم��ا زاد عل��ي      روض��ة الط��البین -الن��ووي 
دار الكت�ب  : الروضة من  الفروع ، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الجواد ، والشیخ علي محمد عوض ، الناشر     

  ).٥٥٠ص  / ٥ج   (-، شرح الوجیز ٦٠ص  / ٢  بیروت ، ج–العلمیة 
:  الشرح الممتع على زاد المستقنع ،دار النشر -) ھـ١٤٢١: المتوفى (ین  محمد بن صالح بن محمد العثیم     - ٤

، عب�د ال�رحمن ب�ن    ) ١٩٠ص   / ٦ج  ( ھ�ـ    ١٤٢٨ - ١٤٢٢: األولى ، سنة الطب�ع      : دار ابن الجوزي ، الطبعة      
وھ�و ش�رح لكت�اب    [ العدة ش�رح العم�دة    -) ھـ٦٢٤: المتوفى  (إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین المقدسي         
دار الكت�ب  : ص�الح ب�ن محم�د عوی�ضة ، الناش�ر        : ، المحق�ق    ] عمدة الفق�ھ ، لموف�ق ال�دین ب�ن قدام�ة المقدس�ي             

ص  / ١ج (موق�ع مكتب�ة المدین�ة الرقمی�ة ،     : م ، م�صدر   الكت�اب    ٢٠٠٥/ھ�ـ ١٤٢٦الثانیة،  : العلمیة ، الطبعة    
١٣٢. (  

  . ١٨٩٧ ، فقرة ٧٠٥ ، ص دار الفكر:  األموال ، الناشر – أبو عبید القاسم بن سالم - ٥



 - ٥٠٢ -

 علي الفور عند الـبعض حتـى يـأثم          - الزكاة   –ثم تجب    "  :جاء في كتب الحنفية      -    أ  

  .)١(" علي التراخي : بالتأخير وترد شهادته ، وقيل 

قَِرينَةُ الْفَوِر وِهـي  والْوجه الْمخْتَار َأن الَْأمر ِبالصرِف إلَى الْفَِقيِر معه   : " وجاء في البدائع      

َأنَّه ِلدفِْع حاجِتِه وِهي معجلَةٌ ، فَمتَى لَم تَِجب علَى الْفَوِر لَم يحصْل الْمقْصود ِمن الِْإيجاِب علَـى          

  .وجِه التَّماِم 

       اِزيكٍْر الرو بقَاَل َأباِخي      : ولَى التَّركَاِة عالز وبجقْتَِضي        وِر لَا يطْلَقَ الَْأمم َأن ا قُلْنَا ِمنِلم

                   َأن نُـونعي ـماِخـي لَـا َأنَّهِر ِللتَّرطْلَقُ الَْأمم ِلِهمنَى قَوعذَا مهو ، هكَلَِّف تَْأِخيرِللْم وزجفَي رالْفَو

 اهقْتَضم اِخيالتَّر.  

فَالْمعنَى الَِّذي عينَّاه يقْتَِضيِه وهو ظَنِّي ، فَتَكُـون الزكَـاةُ فَِريـضةً ،              إن لَم يقْتَِضِه    : قُلْنَا      

 ٍة الِْإثْموررِر ضغَي ِبتَْأِخيِرِه ِمن ملْزةً ، فَياِجبا وتُهِريفَو٢(" و( .  

        كَـاِة إذَا كَـان ِلتَرجـي       جواز طُوِل تَـْأِخيِر صـرِف الز       :  وجاء في كتب المالكية    -ب      

  .)٣(مصِرِفها 

ولإلمـام تأخيـر الزكاة إلى الحول الثاني إذا       :  في المعلم في أوائل الزكاة       وقال المازري     

   .)٤(أداه اجتهاده إلى ذلك 

حوج ، َأو َأصلَح ،     إن َأخَّر ِلانِْتظَاِر قَِريٍب ، َأو جاٍر ، َأو أَ          :  وجاء في كتب الشافعية    -    ج  

َأو ِلطَلَِب الَْأفْضِل ِمن تَفِْرقَِتِه ِبنَفِْسِه ، َأو تَفِْرقَِة الِْإماِم ، َأو ِللتَّروي ِعنْد الـشَّك ِفـي اسـِتحقَاِق                    

 ْأثَمي لَم اِضِرينالْح ررض شْتَدي لَماِضِر و٥(الْح(.  

                                                 
   .١٠٠ شرح مال مسكین علي كنز الدقائق ، ص– مال مسكین - ١
  ).٤٦٥ص  / ٣ج  (- فتح القدیر  - ٢
  ) .٤٠٢ص  / ١٦ج  (- منح الجلیل شرح مختصر خلیل - ٣
  المعل�م بفائ�د   – م ١١٤١ -ھ�ـ  ٥٣٦ اإلمام المازري ، أبو عبد اهللا محم�د ب�ن عل�ي ب�ن عم�ر  المت�وفي س�نة             - ٤

 ال�دار التون�سیة للن�شر ، المؤس�سة الوطنی�ة للترجم�ة        – ت�ونس    –مسلم ، تحقی�ق ال�شیخ محم�د ال�شاذلي النیف�ر             
، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد ١٠ص  / ٢ الجزائر ،    ج      –) بیت الحكمة   ( والتحقیق والدراسات   

 مواھب الجلیل ل�شرح  -) ھـ٩٥٤: متوفى ال(بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعیني  
 -ھ��ـ ١٤٢٣طبع��ة خاص��ة : دار ع��الم الكت��ب ، الطبع��ة : زكری��ا عمی��رات ، الناش��ر : مخت��صر الخلی��ل ، المحق��ق 

  .١٠٦ص / ٣م ،               ج ٢٠٠٣
 ٥ج  (-، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھ�اج    ) ٥٠ص   / ١٣ج   (- تحفة المحتاج في شرح المنھاج         - ٥
، ف�تح  ) ٣١٩ص  /   ٥ج  (-، حاشیة البجیرمي على المنھج  )٦١ص  / ٨ج  (-، حاشیة الجمل  ) ١٢٩ص  / 

  ).١٩٩ص  / ٢ج  (-المعین 
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أحد ( النتظار قريب ، أو جار ، أو من هو أحوج إليه   -ي الزكاة    أ – أو أخر    :وجاء أيضا       

أنه ال يجوز التأخير لذلك ؛ ألن المستحق حاضر والزكاة واجبة علي الفـور فـال               ) : الوجهين

  .يؤخر 

  .)١(  الجواز ؛ ألنه تأخير لغرض ظاهر وهو اقتناص الفضيلة به فيسامح -وأظهرهما     

الزكَاِة ِلِشدِة حاجٍة ، َأي ِليـدفَعها ِلمـن         :  ولَه تَْأِخيرها ، َأي       : وجاء في كتب الحنابلة    -د    

ولَه تَْأِخيرها ِليـدفَعها الْقَِريـب      . حاجتُه َأشَد ِممن هو حاِضر نَصا ، وقَيده جماعةٌ ِبزمٍن يِسيٍر            

يِب صدقَةٌ وِصلَةٌ ، والْجار ِفي معنَاه ، ولَه تَْأِخيرها ِلحاجِتِه َأي الْماِلـِك              وجاٍر ؛ ِلَأنَّها علَى الْقَرِ    

  .)٢(إلَيها إلَى ميسرِتِه نَصا 

ِه جـزم   يجوز ِللِْإماِم والساِعي تَْأِخير الزكَاِة ِعنْد ربها ِلمصلَحٍة ، كَقَحٍط ونَحوِ        :وجاء أيضا       

 ابح٣(ِبِه الَْأص(.  

  األدلــــــــــــة

  :    استدل علي جواز تأخير إخراج الزكاة إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة راجحة بما يلي 

رةَ َأخْبرنَا شُعيب ، حدثَنَا َأبو الزنَاِد عِن اَألعرِج عن َأِبى هري          :  ما رواه َأبو الْيماِن قال       -١    

    وُل اللَِّه    :   قَاَلسر رَأم     قَِة ، فَِقيَلدِبالص  :                     ـنب ـاسبعِليِد والْو نب خَاِلدِميٍل وج ناب نَعم

        طَِّلِب ، فَقَاَل النَِّبىِد الْمبع :  »        ا فََأغْنَاهفَِقير كَان ِميٍل ِإالَّ َأنَّهج ناب نِْقما يم   ، ـولُهسرو اللَّـه 

وَأما خَاِلد فَِإنَّكُم تَظِْلمون خَاِلدا ، قَِد احتَبس َأدراعه وَأعتُده ِفى سِبيِل اللَِّه ، وَأما الْعباس بن عبِد                  

  .)٤(»  فَهى علَيِه صدقَةٌ وِمثْلُها معها الْمطَِّلِب فَعم رسوِل اللَِّه  

  : وجه الداللة     

فَهى علَيِه  : " في الحديث الشريف داللة علي جواز تأخير إخراج الزكاة ؛ حيث إن قوله       

  .)٥(يبين أنه قد كان أخرها عنه ، ثم جعلها دينا عليه يأخذه منه " صدقَةٌ وِمثْلُها معها 

                                                 
  ) .٥٥٠ص  / ٥ج  (- شرح الوجیز - ١
  ) .١٨٨ص  / ٣ج  (- شرح منتھى اإلرادات - ٢
 اإلنصاف ف�ي  -) ھـ٨٨٥: المتوفى ( عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي      - ٣

     -دار إحی�اء الت�راث العرب�ي بی�روت     : معرفة الراجح م�ن الخ�الف عل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د اب�ن حنب�ل ، الناش�ر                 
ص  / ٥ج  (-، ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع   ١٣٤ص  / ٣ھ��ـ ، ج١٤١٩الطبع��ة األول��ى : لبن��ان ، الطبع��ة 

٢٧١.(  
 –دار إحیاء الت�راث العرب�ي   :  صحیح مسلم ، الناشر - القشیري النیسابوري  مسلم بن الحجاج أبو الحسین - ٤

، ص�حیح البخ�اري ،     ) ٩٨٣( ، ح�دیث  ) ٦٧٦ص  / ٢ج (محمد فؤاد عب�د الب�اقي ،        : بیروت ، تحقیق وتعلیق     
   .١٤٦٨حدیث ، ) ٤٦٨ص  / ٥ج (، )َوِفى َسِبیِل اللَِّھ ) ( َوِفى الرَِّقاِب ( َقْوِل اللَِّھ َتَعاَلى : باب 

   . ١٨٩٨ ، فقرة ٧٠٦دار الفكر ، ص :  األموال ، الناشر – أبو عبید القاسم بن سالم - ٥
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   :مناقشة الدليل     

  :ل من عدة وجوه     وقد نوقش هذا االستدال

       فَهى علَيـِه صـدقَةٌ وِمثْلُهـا        : "  إن هذا الوجه هو أحد األقوال في بيان معني قوله            -    أ

  " . معها 

 َألْزمه ِبتَضِعيِف صدقَِتِه ِليكُون َأرفَع ِلقَدِرِه ، وَأنْبـه ِلـِذكِْرِه ،             إن النبي   :  وقيل   -        ب

  .)١(فَى ِللذَّم عنْه ، فَالْمعنَى فَهو صدقَةٌ ثَاِبتَةٌ علَيِه سيصدقُ ِبها ويِضيفُ ِإلَيها ِمثْلَها كَرما وَأنْ

 ليكـون موافقـا                 يرجع إلي النبـي     " فَهى علَيِه    " إن الضمير في قوله       :  وقيل   -    ج  

 " . معها فهي علي ومثلها: " لرواية 

 حمل عن عمه زكـاة      كأنه  " فَهى علَيِه صدقَةٌ وِمثْلُها معها       : " إن قوله   :  وقيل   -    د  

   . )٢(ماله ألزمة نزلت به ، أو برا بعمه ، ثم جعلها مضاعفة 

؛ لما رواه زهير بن حرٍب قال  ِالْتَزم ِبِإخْراِج ذَِلك عنْه  ودلَّتْ ِرواية مسِلٍم علَى َأنَّه       -    هـ

بعـثَ  : حدثَنَا عِلى بن حفٍْص حدثَنَا ورقَاء عن َأِبى الزنَاِد عِن اَألعرِج عن َأِبى هريرةَ قَاَل                : 

 الْوِليِد والْعباس عم رسوِل منَع ابن جِميٍل وخَاِلد بن:  عمر علَى الصدقَِة ،   فَِقيَل     رسوُل اللَِّه   

ما ينِْقم ابن جِميٍل ِإالَّ َأنَّه كَان فَِقيرا فََأغْنَاه اللَّه ، وَأما خَاِلد فَِإنَّكُم :  »     فَقَاَل رسوُل اللَِّه     اللَِّه  

       في س هتَادَأعو هاعرَأد ستَبا قَِد احخَاِلد ونا          تَظِْلمهعا مِمثْلُهو لَىع فَِهى اسبا الْعَأمِبيِل اللَِّه ، و «

وِفيِه تَنِْبيه علَى سبِب ذَِلك . )٤(»  َأِبيِه )٣(يا عمر ، َأما شَعرتَ َأن عم الرجِل ِصنْو « : ثُم قَاَل   . 

 لُهقَو وهِصنْو الَْأب : " و مالْع تَشِْريفًا " ِإنو تَفِْضيلًا لَه.  

  .)٥( ويحتَِمُل َأن يكُون تُحمُل عنْه ِبها ، فَيستَفَاد ِمنْه َأن الزكَاةَ تَتَعلَّقُ ِبالذِّمِة -    و 

                                                 
دار :  ف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري، الناش�ر       - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي     - ١

 /                      ٣ج (الني ال��شافعي،  أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل الع��سق      :  ، تحقی��ق ١٣٧٩ بی��روت ، -المعرف��ة 
مكت�ب  :   حاش�یة ال�سندي عل�ى الن�سائي ، الناش�ر     -، نور الدین ب�ن عب�د الھ�ادي أب�و الح�سن ال�سندي        ) ٣٣٣ص

 / ٥عب��دالفتاح أب��و غ��دة   ج  :  ، تحقی��ق ١٩٨٦ – ١٤٠٦ حل��ب ، الطبع��ة الثانی��ة ،  –المطبوع��ات اإلس��المیة  
   . ٣٤ص
 ، ٧٠٦ بی�روت ، ص  –دار الفك�ر  : تعلیقات علي كتاب األموال ألب�ي عبی�د ، الناش�ر             – محمد خلیل ھراس     - ٢

   .١٨٩٩ ، فقرة ٢ھامش 
  .المثل والنظیر :  الصنو - ٣
 –دار إحی�اء الت�راث العرب�ي    :  صحیح مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسین الق�شیري النی�سابوري ، الناش�ر              - ٤

   ).٩٨٣( ، حدیث ) ٦٧٦ص  / ٢ج (الباقي ، محمد فؤاد عبد : بیروت ، تحقیق وتعلیق 
  ) .٣٣٣ص/ ٣ج  (- فتح الباري البن حجر - ٥
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      وِروايـة " علَـي  " يـة  ِبَأن الَْأصَل ِروا" علَيِه " وِرواية " علَي "     وجمع بعضهم بين ِرواية     

قال السندي  .  )١(ِمثْلها ِإلَّا َأن ِفيها ِزيادة هاء السكْت حكَاه ِابن الْجوِزي عن ِابن نَاِصر              " علَيِه  " 

  .) ٢(وهذا بعيد مستغنى عنه: 

رض ؛ ِلَأنَِّني ِاستَـسلَفْت ِمنْـه صـدقَة          ِهي ِعنِْدي قَ  : َأي  " علَي  : "  وِقيَل معنَى قَوِلِه     -    ز  

        عاميِن ، وقَد ورد ذَِلك صِريحا ِفيما َأخْرجه التِّرِمِذي وغَيره ِمن حِديٍث عِلـي وِفـي ِإسـنَاِدهِ                 

ِإنَّا كُنَّا ِاحتَجنَا فَتَعجلْنَـا  : "  قَاَل  وِفي الدارقُطِْني ِمن طَِريِق موسى بن طَلْحة َأن النَِّبي  . مقَال  

وروى الدارقُطِْني َأيضا موصولًا ِبِذكِْر طَلْحة ِفيِه       . وهذَا مرسل   " ِمن الْعباس صدقَة ماِلِه سنَتَيِن      

    حِل َأصسرالْم نَادِإسو  .     ا ِمنضَأي قُطِْنيارِفي الداس    وبن عِديِث ِابح " :   النَِّبي َأن   رمثَ ععب 

          النَِّبي رفََأخْب ، اس فََأغْلَظَ لَهبا ، فََأتَى الْعاِعيس    فَقَاَل   " :       اماِلِه الْعكَاة ملَفَنَا زَأس اس قَدبالْع ِإن

خْرجه َأيضا هو والطَّبراِني ِمن حِديِث َأِبي راِفع نَحو         وِفي ِإسنَاِدِه ضعف ، وأَ    " ، والْعام الْمقِْبَل    

  .هذَا وِإسنَاده ضِعيف َأيضا 

وِفـي ِإسـنَاِده              "  تَعجَل ِمن الْعباس صدقَتَه سنَتَيِن       َأن النَِّبي   : "     وِمن حِديِث ِابن مسعود     

  .)٣( ذَكْوان وهو ضِعيف ِ محمد بن

محمول على الضمان ، أي     "فهي على   " فما جاء في مسلم وغيره      :     قال السندي في حاشيته     

  . )٥(غير ذلك : وقيل . )٤(أنا ضامن متكفل عنه ، و إال فالصدقة عليه 

وقيام هـذه   " ها معها   فَهى علَيِه صدقَةٌ وِمثْلُ    : "     ومع هذا  االختالف في بيان سبب قوله         

االحتماالت ، فإنه ال يستقيم االستدالل به علي جواز تأخير الزكاة للمصلحـة أو للحاجــة ؛                

  . )٦ (ألن الدليل إذا تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل

ِء ، صار مجملًا ، ولَيس حملُه     وَألن كَلَام صاِحِب الشَّرِع إذَا كَان محتَِملًا احِتمالَيِن علَى السوا

  .)١(علَى َأحِدِهما َأولَى ِمن الْآخَِر 

                                                 
  ).٣٤ص  / ٥ج  (-، حاشیة السندي على النسائي  ) ٣٣٣ص/ ٣ج  (- فتح الباري البن حجر - ١
  ) .٣٤ص  / ٥ج  (- حاشیة السندي على النسائي - ٢
  ).٣٤ص  / ٥ج  (-یة السندي على النسائي ، حاش) ٣٣٤ ، ٣٣٣ص/ ٣ج  (- فتح الباري البن حجر - ٣
  ) .٣٤ص  / ٥ج  (- حاشیة السندي على النسائي - ٤
 ش��رح -ھ��ـ ٧٧٢ ش�مس ال��دین أب��ي عب�د اهللا محم��د ب��ن عب��د اهللا الزرك�شي الم��صري الحنبل��ي ، س�نة الوف��اة     - ٥

دار الكت��ب : عب��د الم��نعم خلی��ل إب��راھیم ، الناش��ر  : الزرك��شي عل��ى مخت��صر الخرق��ي ، ق��دم ل��ھ ووض��ع حواش��یھ  
  ) .٣٦٤ص  / ١ج (بیروت ، / م ، مكان النشر لبنان٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣العلمیة ، سنة النشر 

 أصول الفق�ھ  -عیاض بن نامي السلمي . د.، أ) ٤ص  / ٢ج  (- تلقیح األفھام العلیة بشرح القواعد الفقھیة  - ٦
  ). ١٣٥ص  / ١ج (الذي ال یسع الفقیھ جھلھ ، 
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لَا ضـرر ولَـا       : " قَاَل رسوُل اللَِّه    :  وما روي عن ِعكِْرمـةَ عن ابِن عباٍس قَاَل          -٢    

 ار٢(" ِضر(.  

 يضره ضرا وِضرارا وَأضر ِبِه يضر إضرارا ، ومعنَاه          ضره:     الضرر ِضد النَّفِْع ، يقَاُل      

لَا يضر الرجُل َأخَاه فَينِْقصه شَيًئا ِمن حقِِّه ، والضرار ِفعاٌل ِمن الضر َأي لَا يجاِزيِه ِبِإضـراٍر                  

ِتداب رِه فَالضلَيع رخَاِل الضِهِبِإدلَيع اءزالْج اررالضِل والِْفع اء.  

َأن تَضره ِمن غَيـِر َأن      : ما تَضر ِبِه صاِحبك وتَنْتَِفع َأنْتَ ِبِه ، والضرار          : الضرر  :    وِقيَل  

 تَنْتَِفع.  

  .)٣(هما ِبمعنًى ، وتَكْرارهما ِللتَّْأِكيِد  :     وِقيَل 

   : وجه الداللة     

                  ؛ ِلَأن نْهِي علَى النَّهلَّ عد إذَا نَفَى ذَاتَه ِر ؛ ِلَأنَّهرِريِم الضلَى تَحفي الحديث الشريف داللة ع    

الْملْـزوِم ،   اِزم ِفي النَّهي ِلطَلَِب الْكَفِّ عن الِْفعِل ، وهو يلْزم ِمنْه عدم ذَاِت الِْفعِل ، فَاستَعمَل اللَّ  

وتَحِريم الضرِر معلُوم عقْلًا وشَرعا إلَّا ما دلَّ الشَّرع علَى إباحِتِه ِرعايةً ِللْمصلَحِة الَِّتي تَربـو                

  .)٤(علَى الْمفْسدِة ، وذَِلك ِمثُْل إقَامِة الْحدوِد ونَحِوها 

ا على تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلهـا بحـسب                وإن الشريعة مبناه  

اإلمكان ، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شـر               

  .)٥(الشرين 

    ولما كان إخراج الزكاة في وقتها يترتب عليه ضرر عام أو خاص ، فيجوز تأخيرها إلـي                 

  .ضرر وتحصيال للمصلحة وقت انتفائه ؛ دفعا لل

فلما أحيـا   :  ، قال    )١( وما روي عن ابن أبي ذباب أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة              -٣    

   .)٤(، فاقسم فيهم عقاال وائتني باآلخر ) ٣(أعقل عليهم عقالين :  بعثني فقال )٢(الناس 

                                                                                                                                             
، اْلَف�ْرُق اْلَح�اِدي َوال�سَّْبُعوَن َب�ْیَن َقاِع�َدِة ِحَكاَی�ِة اْلَح�اِل        ) ٢٦٨ص  / ٣ج  (-اع الفروق   أنوار البروق في أنو    - ١

ُعُم�وِم  إَذا َتَطرََّق إَلْیَھا اِلاْحِتَماُل َسَقَط ِبَھا اِلاْسِتْدَلال َوَبْیَن َقاِعَدِة ِحَكاَیِة اْلَحاِل إَذا ُتِرَك ِفیَھا اِلاْسِتْفَصاُل َتُقوُم َمَق�اَم الْ      
  ).ِفي اْلَمَقاِل َوَیْحُسُن ِبَھا اِلاْسِتْدَلال 

  .٢٣٣٢، حدیث ١٤٤ / ٧ - سنن ابن ماجھ - ٢
  ) .٣٣٤ص  / ٤ج  (- سبل السالم - ٣
  . المرجع السابق - ٤
 منھاج السنة النبویة في نقض كالم ال�شیعة والقدری�ة   - أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس            - ٥
تق�ي  )  ٦٠ص  /  ٦ج (، ١٤٠٦األولى ، : مؤسسة قرطبة ، الطبعة :محمد رشاد سالم ، الناشر . د:لمحقق  ، ا 

 ، محمد ب�ن  ١٥٦ص /  ٤ ،  ج١٤ص/ ٣دار الكتب العلمیة ، ج :  الفتاوي الكبري ، الناشر –الدین ابن تیمیة   
ف�ؤاد عب�د الم�نعم    : ك ،  تحقی�ق   ح�سن ال�سلوك الح�افظ دول�ة  المل�و     -محمد بن عبد الك�ریم الموص�لي ال�شافعي         

  ) .١٤١ص  / ١ج (ھـ ، مكان النشر الریاض ،   ١٤١٦دار الوطن ، سنة النشر : أحمد ، الناشر 



 - ٥٠٧ -

   :    وجه الداللة 

إن كان ذلك لمصلحة ؛ حيـث إن الخليفـة           في األثر السابق داللة علي جواز تأخير الزكاة         

 أخر إخراجها عن وقتها في القحط وشدة الغالء مراعاة لمصلحة أو حاجة عمر ابن الخطاب 
)٥( .  

    مما سبق يتبين لنا أنه يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إذا اقتـضي ذلـك حاجـة أو                   

  .مصلحة حتى علي القول القائل بوجوب إخراجها علي الفور 

    لكن علي القول بجواز تأخير إخراجها عن وقتها لمعالجة آثار التضخم النقدي يبقي النظـر      

  :  في أمرين 

كون تأخير إخراج الزكاة عن وقتها أمرا نافعا لمعالجة آثار التضخم النقدي             –   األمر األول    

  .مؤثرا في الحد من معدل التضخم النقدي 

  :من عدة وجوه     وهذا أمر تكتنفه عدة إشكاالت 

 إن نسبة الزكاة أقل من أن تؤثر تأثيرا كبيرا في معدل التـضخم النقـدي ،   –الوجه األول       

فربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة من النقود أو عروض التجارة ، ال يتوقع أن يؤثر في             

  .مستوي االستهالك إلي حد يؤدي إلي ارتفاع نسبة التضخم النقدي 

  

 إن استهالك أهل الزكاة لما حصلوه من أموال نقدية ال يكون جميعه فـي               –ثاني  الوجه ال     

وقت واحد غالبا ، بل سيكون موزعاً في مدد تختلف باختالف حاجاتهم ، وهذا مـن شـأنه أن       

  .يخفف من تأثير ذلك في معدل التضخم النقدي 

اب األموال لن يحل إشكالية  إن تأخير إخراج الزكاة وإبقاءها في أيدي أصح–الوجه الثالث     

ارتفاع معدل االستهالك ؛ ألن زيادة كمية النقود في أيدي أصحاب األموال قد يشجعهم علـي                

زيادة اإلنفاق االستهالكي ، ولذلك فإن الحل قد يكون في تعجيل إخراج الزكاة للحد من قـدرة                 

  .أرباب األموال علي اإلنفاق االستهالكي 

                                                                                                                                             
   .٢ ، ھامش ٤٦٤تعلیقات علي األموال ، ص .  في السنة الثامنة عشرة - ١
  .المرجع السابق . أي نزل علیھم الحیاء وھو المطر :  أحیا الناس - ٢
  .المرجع السابق. أخذ المصدق عقال ھذا العام ، أي أخذ منھم صدقتھ : صدقة العام ، یقال  : العقال- ٣
   .٩٨١ ، فقرة ٤٦٤ أبو عبید األموال ، ص - ٤
  .  المرجع السابق - ٥



 - ٥٠٨ -

مكن تالفي ما قد ينجم عن إخراج الزكاة في وقتها من زيادة معـدل   إنه ي –    الوجه الرابـع    

التضخم النقدي بسبب زيادة االستهالك ، ومن ذلك بأن يخرج أصحاب األموال زكاة أمـوالهم               

النقدية في وقتها إلي اإلمام أو من ينوب عنه من أجهزة الدولة ، وهي تتـولي صـرفها إلـي                    

  ة صاحب المـال ؛ ألن اإلمام أو نائبه يقومان مقام أهل مستحقيـها تدريجيا ، فتبـرأ بذلك ذم

 .)١(الزكاة في قبضها ، وهذا يصلح لحل اإلشكالية السابقة أيضا 

 ال يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه ؛ ألنها عبادة مؤقتـة  -الوجه الخامس      

األمر المطلق يـدل علـى      بوقت فال يجوز تأخيرها عنه كالصالة ؛ وألن األمر بها مطلق ، و            

الفور ، وقد اقترن به ما يدل عليه ، فإنه لو جاز له التأخير ألخر بمقتضى طبعه ثقة منه بأنـه      

ال يأثم حتى يموت فتسقط عنه عنـد من يسقطها أو يتلف ماله فيعجز عن األداء فيتـضـرر                 

   .)٢(ناجزا  لوجوبالفقراء بذلك ؛ وألنها وجبت لدفع حاجة الفقراء ، وحاجتهم ناجزة فيكون ا

  

 الموازنة بين المصالح الحاصلة بتأخير إخراج الزكاة فـي معالجـة آثـار              –األمر الثاني       

التضخم النقدي وبين المفاسد المترتبة علي التأخير ، ال سيما وأنه في الظـروف التـضخمية                

ء والمساكين في   ترتفع األسعار ، فيؤدي ذلك إلي ارتفاع تكاليف المعيشة ، فتتسع شريحة الفقرا            

المجتمع مما قد يستدعي ضرورة المبادرة إلي إخراج زكاة األموال لسد تلك الحاجات المترتبة              

  .علي التضخم النقدي 

    ومما ينبغي مالحظته فيما إذا ثبت جدوى تأخير إخراج الزكاة في معالجة آثـار التـضخم                

   :ما يأتيالنقدي 

ة ؛ لئال يفضي طول التأخير إلي منع المستحقين لها ،               أن ال تطول مدة تأخير إخراج الزكا      

  .أو شح أصحاب األموال بها ؛ لكثرة الزكاة نتيجة تراكمها بسبب التأخير في إخراجها 

    أن يكون تأخير إخراج الزكاة بترتيب من والة األمر وجهات حكومية تقريرا وتنفيذا، فـإن      

   . )٣ (عالجة التضخم النقديذلك مما يتحقق به ضبط األمر وإنجاح عملية م

                                                 
   .٢٧٤ ، ٢٧٣ التضخم النقدي في القفھ اإلسالمي ، ص–المصلح .  د- ١
 العدة شرح العمدة -) ھـ٦٢٤: المتوفى (ھاء الدین المقدسي  عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد ب    - ٢
ص�الح ب�ن محم�د عوی�ضة ،     : ، المحق�ق  ] وھو شرح لكت�اب عم�دة الفق�ھ ، لموف�ق ال�دین ب�ن قدام�ة  المقدس�ي                  [

موق��ع مكتب��ة المدین��ة   : م ، م��صدر الكت��اب  ٢٠٠٥/ھ��ـ١٤٢٦الثانی��ة، : دار الكت��ب العلمی��ة ، الطبع��ة   : الناش��ر 
  ) .١١٨ص  /  ١ج            (الرقمیة ،      

.  ،         د٣٩ دورھ��ا وض��وابطھا ف��ي االقت��صاد اإلس��المي ، ص    – ال��سیاسات المالی��ة  –من��ذر قح��ف  .  د- ٣
   .٢٧٤ التضخم النقدي في القفھ اإلسالمي ، ص –المصلح 
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  الثانيالمطلب 

  سياسة تعجيل الزكاة لمعالجة التضخم النقدي

    ذهب جمهور الفقهاء إلي أن إخراج الزكاة إلي مستحقيها واجب علي الفور إذا تمت شروط               

  .وجوبها 

  :    إال أنهم اختلفوا في سياسة تعجيلها وإخراجها قبل أوانها علي قولين 

  .  ذهب إلي عدم جواز إخراج الزكاة قبل وقتها –القول األول     

 وداود         ، وبه قال ربيعـة     )٢( ، وبعض الشافعية     )١(المالكية في رواية    :     وممن قال به    
  .)٤ ( ، وابن حزم)٣(

 ذهب إلي جواز تعجيل الزكاة قبل الحول وبعد ملك النصاب متي وجد سبب    –القول الثاني       

 )٢(، والحنابلة )١(وجمهور الشافعية  ،)٦( ، ورواية عند الملكية )٥(الحنفية :  وممن قال به  .لذلك  

                                                 
ة ، ع��ام  الخام��س : م��صطفي الحلب��ي ، الطبع��ة   :  بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد ، الناش��ر     – اب��ن رش��د  - ١

   .٦٨ القوانین الفقھیة ،   ص – ، ابن جزي ٢٧٤ص  / ١م ، ج١٩٨١ -ھـ ١٤٠١
 ، حاش�یة عمی�رة   ٤٤/ ٣ القلیوبي عل�ي المحل�ي عل�ي منھ�اج الط�البین م�ع حاش�یتي القلی�وبي وعمی�رة ، ج               - ٢

   .٧٠ص/ ٢ روضة  الطالبین مع المنھاج السوي ، ج – ، النووي ٤٤ص  / ٣علي المحلي ، ج 
   .٧٨ص  / ٣دار الغد العربي ، ج :  المغني مع اشرح الكبیر ، الناشر – قدامة  ابن- ٣
   .٦٩٣ ، مسألة ٩٥ص  / ٦ المحلي ج – ابن حزم - ٤
:  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، الناشر -ھـ  ٥٨٧ أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، المتوفي عام           - ٥

    .٧٦ص  / ٢م ، ج ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧األولي ، عام : دار الفكر ، الطبعة 
 الشرح الكبیر م�ع حاش�یة الدس�وقي    – ، الدردیر ٦٨ القوانین الفقھیة ، ص   –ابن جزي   .  إذا قدمھا بیسیر     - ٦

   .٤٣٢ ، ٤٣١ص  / ١مصطفي الحلبي ، ج : ، الناشر 



 - ٥١٠ -

 )٣(، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ، والزهري ، واألوزاعي ، وإسحاق ،         وأبو عبيد                

.  

  :منشأ الخالف     

          حـق واجـب         وسبب الخالف بين الفقهاء يرجع إلي أن الزكـاة هـل هـي عبـادة ، أو                

  .   للمساكين ؟ 

  .عبادة ، وشبهها بالصــالة ، لم يجز إخراجـها قبل الوقت :     فمن قال 

  .) ٤(    ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة ، أجاز إخراجها قبل األجل على جهة التطوع 

  

  األدلــــــــــــة

لزكاة قبل الحول بالـسنة ، واآلثـار ،            استدل علي عدم جواز تعجيل ا      : أدلة القول األول      

  :والقياس 

  :السنة ، ومنها : أوال     

ثنا َأبو الرِبيِع الزهراِني ، ثنا سِعيد بن        :  ما رواه محمد بن عبِد اللَِّه الْحضرِمي ، قال           -١     

         م نِن ، عمحِد الربةَ بن عسنْبع نا ، عكَِريَأِة                     زـرِة ، اماِريٍد اَألنْصعس ُأم نع ، اذَانِد بن زمح

لَيس علَى مِن استَفَاد ماال زكَاةٌ ، حتَّى يحـوَل           :   " قَاَل رسوُل اللَِّه    : زيِد بن ثَاِبٍت ، قَالَتْ      

  .)٥(" علَيِه الْحوُل 

ِمن حـِديث عاِئـشَة ِبِإسـنَاٍد       " ال زكَاة حتَّى يحول علَيِه الْحول       لَيس ِفي م  : "     وفي رواية   

  . صِحيح 

حدثْنَا َأبو زيد شُجاع بن الْوِليد حدثَنَا حاِرثَة بن محمد          :     قَاَل محمد بن عبيد اللَّه بن المنادي        

لَا زكَاة ِفي مال حتَّى يحول علَيِه       :  "  يقُول   عت رسول اللَّه    سِم: عن عمرة عن عاِئشَة قَالَتْ      

  .)٦(" الْحول 

                                                                                                                                             
المنھ�اج   شرح جالل ال�دین المحل�ي عل�ي     – ، المحلي    ١١٢ص   / ٦ المھذب مع المجموع ، ج     – الشیرازي   - ١

، الن�ووي  ١١٤ص/  ٦ المجموع ش�رح المھ�ذب ، ج   – ، النووي ٤٤ص/ ٣مع حاشیتي القلیوبي وعمیرة ، ج   
   .٧٠ص/ ٢ روضة الطالبین مع المنھاج السوي ، ج –
   .٧٨ص/ ٣دار الغد العربي ، ج :  المغني مع الشرح الكبیر ، الناشر – ابن قدامة - ٢
  . المرجع السابق - ٣
   .٢٧٤ص  / ١دایة المجتھد ونھایة المقتصد ، ج ب– ابن رشد - ٤
   .٢٠٨٣٩، حدیث ) ٣١٥ ، ٣١٤ص  / ١٨ج  (- المعجم الكبیر للطبراني - ٥
 َتْھ�ِذْیُب  - ، اب�ن ق�ّیم الجوزی�ة    ١٨٦٤، ح�دیث  ) ٤٤٠ص  / ٥ج ( سنن ابن ماجھ ، باب َم�ِن اْس�َتَفاَد َم�اًال ،              - ٦

  ) .١٨٢ص  / ١ج  (-ُسَنِن َأِبي َداوَد َوإیضاِح ُمشِكالِتِھ 



 - ٥١١ -

    ٢-      ِليع نما روي عو    وُل اللَِّه    :  قَاَلسقَاَل ر " :       ٍمهاَل  -إذَا كَانَتْ لَك ِماَئتَا ِدرحو 

ولَيس علَيك شَيء حتَّى يكُون لَك ِعشْرون ِدينَارا ، وحاَل           فَِفيها خَمسةُ دراِهم ،      -علَيها الْحوُل   

علَيها الْحوُل ، فَِفيها ِنصفُ ِدينَاٍر ، فَما زاد فَِبِحساِب ذَِلك ، ولَيس ِفي ماِل زكَاٍة حتَّـى يحـوَل                    

   .)١(" علَيِه الْحوُل 

حدثَنَا هارون بن صاِلٍح الطَّلِْحى الْمدِنى حـدثَنَا عبـد       : سى قال    وما رواه يحيى بن مو     -٣    

مِن استَفَاد مـاالً    «  : قَاَل رسوُل اللَِّه    : الرحمِن ابن زيِد بِن َأسلَم عن َأِبيِه عِن ابِن عمر قَاَل            

وَل عحتَّى يِه حلَيكَاةَ عِه فَالَ زبر ُل ِعنْدوِه الْح٢(» لَي(.  

  :وجه الداللة     

    في الروايات السابقة داللة علَى َأنَّه لَا زكَاةَ ِفي الْماِل حتَّى يحوَل علَيِه الْحوُل ؛ حيـث إن                  

  .)٣(أداء الزكاة أداء الواجب ، وال وجوب قبل حوالن     الحول 

  :قش الدليل بعدة وجوه ولقد نو: مناقشة الدليل     

  .)٤( الروايات فيها مقال –    األول 

إن َأداء الزكَاِة َأداء الْواِجِب ولَا وجوب قَبـَل حولَـاِن الْحـوِل ،              :  أما عن القول     –الثاني      

  :فَالْجواب عنْه ِمن وجهيِن 

ولَاِن الْحوِل ، بْل الْوجوب ثَاِبتٌ قَبلَه ؛ ِلوجوِد سبِب الْوجوِب            إنَّه لَا وجوب قَبَل ح     –    َأحدهما  

وهو ِملْك ِنصاٍب كَاِمٍل نَاٍم َأو فَاِضٍل عن الْحاجِة الَْأصِليِة ِلحصوِل الِْغنَى ِبِه ؛ وِلوجوِب شُـكِْر                 

  .ِنعمِة الْماِل

   شَاِيِخ مالْم ِمن قَاَل       ثُم ا           : نـِسيرتَيا وِفيهِل تَروِة الْحداِء إلَى متَْأِخيِر الَْأدا ، وعسوِب تَوجِبالْو

علَى َأرباِب الَْأمواِل ؛ كَالديِن الْمَؤجِل ، فَِإذَا عجَل فَلَم يتَرفَّه ، فَيسقُطُ الْواِجب كَما ِفـي الـديِن                   

   .الْمَؤجِل

  .ِبالْوجوِب لَِكن لَا علَى سِبيِل التَّْأِكيِد ، وِإنَّما يتََأكَّد الْوجوب ِبآِخِر الْحوِل :     فَِمنْهم من قَاَل 

                                                 
   .٥٦٦، حدیث ) ٢٠٨ص  / ٣ج  (- سبل السالم - ١
، ) ٧٩ص  / ٣ج (َما َجاَء َال َزَك�اَة َعَل�ى اْلَم�اِل اْلُم�ْسَتَفاِد َحتَّ�ى َیُح�وَل َعَلْی�ِھ اْلَح�ْوُل ،         :  سنن الترمذى ، باب     - ٢

 ، ش��رح ال��سنة  ١٨٦٤ ، ح��دیث )٤٤٠ص  / ٥ج (س��نن اب��ن ماج��ھ ، ب��اب َم��ِن اْس��َتَفاَد َم��اًال ،      . ٦٣٢ح��دیث 
  ).١٢٨ص  /  ٣ج (المستفادة ال زكاة فیھ حتى یحول علیھ الحول ، : للبغوي ، باب 

   .٧٦ص /  ٢دار الفكر ، ج :  بدائع الصنائع ، الناشر –، الكاساني ) ٢١١ص  / ٣ج  (- سبل السالم - ٣
   .٣٢٨ص / ٥ المجوع شرح المھذب ، ج – النووي - ٤



 - ٥١٢ -

َأولًا ِفـي   ِبالْوجوِب ِفي َأوِل الْحوِل ، لَِكن ِبطَِريِق اِلاسِتنَاِد ، وهو َأن يِجب             :     وِمنْهم من قَاَل    

                   كُـونـا ، فَيِليواِب حالنِّـص نكَو وهِبِه ، وبِتنَاِد سِلِه ِلاسإلَى َأو وبجالْو تَِندسي ِل ثُموآِخِر الْح

  .فَيقَع زكَاةً ...التَّعِجيُل َأداء بعد الْوجوِب 

قَبَل الْحوِل ، لَِكن سبب الْوجوِب موجود وهو ِملْك النِّصاِب  إن سلَّمنَا َأنَّه لَا وجوب   -    الثَّاِني  

، ويجوز َأداء الِْعبادِة قَبَل الْوجوِب بعد وجوِد سبِب الْوجوِب ، كََأداِء الْكَفَّارِة بعد الْجـرِح قَبـَل                  

  .)١(الْموِت 

  :اآلثار ، ومنها : ثانيا     

حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي  قال :  ما روي عن أبي بكر قال – ١    

ليس في مال زكاة حتى يحول      : " وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي   قال             : 

  " .عليه الحول 

مـن  : "  وما روي عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قـال                   -٢    

  ". ماال فال زكاة عليه حتى يحول عليه الحول أصاب

 وما روي عن أبي بكر بن عياش عن األعمش عن رجل عن جابر عن أبي بكرة   قال -٣    

  " .ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول "   :

كتب عمر بن عبد العزيـز أيمـا   : "  وما روي عن محمد بن أبي عدي عن حميد قال         -٤    

  " . زكاة عليه حتى يعود عليه الحول رجل أفاد ماال فال

ليس فيه زكاة حتى يحول     : "  حدثنا أبو خالد األحمر عن يحيى بن سعيد عن سالم قال             -٥    

  .)٢(" عليه الحول 

ا َأخْبرنَا ِإسماِعيُل بن محمٍد الـصفَّار ، حـدثَنَ        :  وما رواه حسيِن بن ِبشْران الْعدُل قال         -٦    

: " الْحسن بن عِلي بِن عفَّان ، ثنا ابن نُميٍر ، عن عبيِد اللَِّه ، عن نَاِفٍع ، عِن ابِن عمر ، قَـاَل                        

  .)٣(" لَيس ِفي ماِل زكَاةٌ حتَّى يحوَل علَيِه  الْحوُل 

 كما يأتي فـي     –معارضة بغيرها    ولقد نوقش االستدالل باآلثار هذه بأنها        :مناقشة الدليل       

  .   وليس أحدهما بأولي من اآلخر –استدالل القول الثاني 

  :  أما االستدالل بالقياس فمن وجهين :القياس :     ثالثا 

                                                 
   .٧٦ص / ٢دار الفكر ، ج : دائع الصنائع ، الناشر  ب– الكاساني - ١
  ) .٤٩ص  /  ٣ج (المال یستفاد متى تجب فیھ الزكاة ، :  مصنف ابن أبي شیبة ، باب - ٢
الم��ال ی��ستفاد مت��ى :  ، م��صنف اب��ن أب��ي ش��یبة ، ب��اب ١٢٠٢، أث��ر ) ٣٦٦ص  / ١ج  (- ال��سنن ال��صغرى - ٣

  ) .٤٩ص  / ٣ج (تجب فیھ الزكاة ، 



 - ٥١٣ -

 قياس الزكاة علي الصالة ، فكما أن الصالة لها وقت وال يجـوز تقـديمها                –    الوجه األول   

  .عليه فكذلك الزكاة 

 قياس الزكاة علي الصيام ، فكما أن الصيام  له وقت وال يجوز تقديمه علي -ي الوجه الثان    

  .)١(وقته فكذلك الزكاة

  :مناقشة الدليل     

فمردود بأن الْوقْتَ إذَا دخََل ِفي الشَّيِء ِرفْقًا ِبالِْإنْساِن ، كَان           :     أما االستدالل بأن للزكاة وقتا      

رك الِْإرفَاقَ ِبنَفِْسِه ، كَالديِن الْمَؤجِل ، وكَمن َأدى زكَاةَ ماِل غَاِئٍب ، وِإن لَم يكُن لَه َأن يعجلَه ويتْ 

                  اميالصلَاةُ وا الصَأمقِْت ، والْو اُل تَاِلفًا ِفي ذَِلكالْم كُوني اِئِز َأنالْج ِمنا ، ووِبهجو ِقيٍن ِمنلَى يع

  .)٢(تَعبد محض ، والتَّوِقيتُ ِفيِهما غَير معقُوٍل ، فَيِجب َأن يقْتَصر علَيِه فَ

وإنما نرى وقوف من وقف في هذا أنه أشبه الزكاة بالصالة ، إذ كانـت ال                 : قال أبو عبيد      

  .  ، فأشفق أن تكون الزكاة كذلك)٣(تجوز قبل وقتها 

ن السنة قد فرقت بينهما ، أال ترى أن الصالة لها أوقات وحدود معلومة                  والذي عندنا فيه أ   

 ، فليـست    )٤( ، ويحدثه عن جبريل عليه السالم أنه َأمه فيها ، وحدها  لـه                عن رسول اهللا    

  .تتعدى تلك األوقات بتقديم وال تأخير ؟ 

ها في كل عام مرة ،       أنه وقت للزكاة يوما من الزمان معلوما ، إنما أوجب              ولم يأت عنه    

وذلك أن الناس تختلف عليهم استفادة المال ، فيفيد الرجل نصاب المال في هذا الشهر ، ويملكه                 

  . كلها       اآلخر في الشهر الثاني ، ويكون للثالث في الشهر الذي بعدهما ، ثم شهور السنة 

تفاده فيـه مـن قبـل ،            وإنما تجب على كل واحد منهم الزكاة في مثل هذا الشهر الذي اس            

فاختلفت أوقاتهم في محل الزكاة عليهم ؛ الختالف أصل   الملك ، فكيف يجوز أن يكون للزكاة           

يوم معلوم يشترك فيه الناس ، وأما الصالة فإنما وجوبها على الناس معا في ميقـات واحـد ،               

 ، مع الحديث المأثور     فلهذا أفتت العلماء بتعجيل الزكاة قبل محلها ، وفرقوا بينها وبين الصالة           

  .)٥ ( في عمه العباسعن النبي 

                                                 
   .٧٩ص/ ٣ المغني مع الشرح الكبیر ، ج – قدامة  ابن- ١
  . المرجع السابق - ٢
 ب��ل ال��صالة یج��وز تق��دیمھا عل��ي وقتھ��ا لل��ضرورة ، فیجم��ع ب��ین الظھ��ر والع��صر ف��ي وق��ت الظھ��ر ، وب��ین      - ٣

  .٣ ، ھامش ٧٠٤ تعلیقات علي األموال ص –ھراس . المغرب والعشاء في وقت المغرب 
   . ١ ، ھامش ٧٠٥ تعلیقات علي األموال ص –اس ھر.  وذلك صبیحة اإلسراء - ٤
   .١٨٩٥ ، ١٨٩٤ ، فقرة  ٧٠٤ األموال ، ص – أبو عبید - ٥



 - ٥١٤ -

 استدل علي جواز تقديم إخراج الزكاة علي وقتها بالـسنة ، واآلثـار ،    :    أدلة القول الثاني    

  :والقياس ، والعقول 

  :السنة ، ومنها :     أوال 

ـ   .  )١(" وفي الرقة ربـع العـشر       : "  أنه قال     ما روي عن الرسول      -١     احب قـال ص

قـال  : وقال ابن خزيمـة      .  )٢(هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه          : المستدرك  

  .)٣(إسناده حسن : األعظمي 

 في الحديث الشريف داللة علي عدم اشتراط حوالن الحول ؛ إلطالقه عـن              : وجه الداللة       

  . )٤(التقييد ، حيث إنه لم يقيد باشتراط الحول  

وقد نوقش استداللهم هذا ِبَأنَّه مقَيد ِبالْروايات السابقة التي استدل بها القول             :  مناقشة الدليل     

  .) ٥(األول 

َأخْبرنَا سِعيد بن منْصوٍر حدثَنَا ِإسماِعيُل بـن  :  وما رواه عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن قال          -٢    

ينَاٍر عِن الْحكَِم بِن عتَيبةَ عن حجيةَ بِن عِدى عن عِلى َأن الْعباس سَأَل              زكَِريا عِن الْحجاِج بِن دِ    

  .)٦ ( عن تَعِجيِل صدقَِتِه قَبَل َأن تَِحلَّ ، فَرخَّص لَه في ذَِلكرسـوَل اللَِّه 

حدثَنَا ِإسحاقُ بن منْصوٍر عن ِإسـراِئيَل عـِن             : ال   وما رواه الْقَاِسم بن ِدينَاٍر الْكُوِفى ق       -٣    

               النَِّبى َأن ِلىع نع ِوىدٍر الْعجح نٍل عحِن جكَِم بِن الْحِن ِدينَاٍر عاِج بجالْح      ـرمقَـاَل ِلع  :      

 »      اَألو اماِس عبكَاةَ الْعَأخَذْنَا ز اِم   ِإنَّا قَدى    .  »ِل ِللْعو ِعيسِجيـِل      : قَاَل َأبـِديثَ تَعـِرفُ حالَ َأع

الزكَاِة ِمن حِديِث ِإسراِئيَل عِن الْحجاِج بِن ِدينَاٍر ِإالَّ ِمن هذَا الْوجِه ، وحـِديثُ ِإسـماِعيَل بـِن                   

  . )٧(سراِئيَل عِن الْحجاِج بِن ِدينَاٍرزكَِريا عِن الْحجاِج ِعنِْدى َأصح ِمن حِديِث ِإ

 في الروايات السابقة داللة علي جواز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا بلغ المال  : وجه الداللة       

  .النصاب 

                                                 
  ).٢١١ص  / ٣ج  (-، سبل السالم ) ٥٤٨ص  / ١ج (الزكاة ، :  المستدرك ، كتاب - ١
  ) .٥٤٨ص  / ١ج (الزكاة ، :  المستدرك ، كتاب - ٢
المكت��ب :  ص��حیح اب��ن  خزیم��ة  الناش��ر   –لمي النی��سابوري  محم��د ب��ن إس��حاق ب��ن خزیم��ة أب��و بك��ر ال��س     - ٣

محم���د م���صطفى األعظم���ي ، األحادی���ث مذیل���ة بأحك���ام  . د:  ، تحقی���ق ١٩٧٠ – ١٣٩٠ بی���روت ، -اإلس���المي 
ذك�ر ال�سنة الدال�ة عل�ى معن�ى أخ�ذ عم�ر ب�ن الخط�اب ع�ن الخی�ل و الرقی�ق و               : األعظمي واأللباني علیھا ، ب�اب       

  ) .٣٠ص  / ٤ج   (الصدقة ،               
  ) .مع تصرف  ( ٢١١ص  / ٣ سبل السالم ، ج - ٤
  . المرجع السابق - ٥
 ، س�نن  اب�ن ماج�ھ ،    ٦٨٠، ح�دیث  ) ١٥٤ص  / ٣ج (َما َجاَء ِفى َتْعِجیِل الزََّك�اِة ،     :  سنن الترمذى ، باب      -  ٦

   .١٨٦٧، حدیث ) ٤٤٥ص  / ٥ج (َتْعِجیِل الزََّكاِة َقْبَل َمِحلَِّھا ، : باب 
  .٦٨١، حدیث ) ١٥٥ص  / ٣ج (َما َجاَء ِفى َتْعِجیِل الزََّكاِة ، :  سنن الترمذى ، باب -  ٧



 - ٥١٥ -

  :اآلثار ، ومنها : ثانيا     

أأخـرج زكـاة    : قلت للحسن   :  ما روي عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان قال             -١    

  . ؟ فلم ير بذلك بأساً )١( أعوام ضربة ثالثة

أخبرنا بعض أصحابنا عن الحسن أنهمـا كانـا ال يريـان            :  وما روي عن هشيم قال       -٢    

  .بتعجيل الزكاة بأسا ، إذا وجد لها موضعا

أنه كان :  وما روي عن عبد الرحمن عن سفيان عن سالم األفطس عن سعيد ابن جبير    -٣    

  . إذا وجد لها موضعاال يري بتعجيلها بأسا

 يقضي عنه – الزكاة –أن تعجيلها   : هذه اآلثار كلها هي المعمول بها عندنا        :     قال أبو عبيد    

  .)٢(، ويكون في ذلك محسناً 

  : أما القياس فمن وجوه : القياس :     ثالثا 

ل لمال وجد    قياس تقديم الزكاة علي قضاء الدين قبل حلول أجله ؛ ألنه تعجي            –    الوجه األول   

  .سبب وجوبه قبل وجوبه ، فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله 

  .) ٣ ( بالقياس علي أداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث–الوجه الثاني     

  .)٤( بالقياس علي كفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق –    الوجه الثالث 

  :المعقول :     رابعا 

 بجواز تقديم الزكاة قبل الحول ؛ ألنه حق مال أجل للرفق ، فجاز تعجيلـه             إن العقل يقضي  

  .)٥(قبل محله ؛ كالدين المؤجل ، ودية الخطأ 

 فجاز تقديمه علـي أحـدهما ؛        – النصاب والحول    –    وألن الزكاة حق مالي وجب بسببين       

  .)٦(كالكفارة في اليمين 

يم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل ال يجوز تقد: "     وتطبيقا للقاعدة الفقهية 

  .)١(فيجوز إخراج الزكاة بعد سبب الوجوب وقبل شروط الوجوب " شرط الوجـوب 

                                                 
  .٢، ھامش ١٨٨٧ ، فقرة  ٧٠٣ تعلیقات علي األموال ، ص –ھراس . أي دفعة واحدة :  ضربة - ١
  .١٨٩٢ ، ١٨٩٠ ، ١٨٨٩ ، ١٨٨٧ ،  فقرة ٧٠٤ ، ٧٠٣ األموال ، ص – أبو عبید - ٢
  ، عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدس�ي   أب�و محم�د    ١١٢ص  / ٦ المھذب مع المجموع ، ج  –رازي   الشی - ٣
ج ( ، ١٤٠٥ بی�روت ، الطبع�ة األول�ى ،    –دار الفك�ر    :  المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، الناشر           -
  ) .٤٩٥ص  / ٢
 ،  ١١٢ص  /  ٦المھ��ذب م��ع المجم��وع ، ج  – ، ال��شیرازي ٧٦ص  / ٢ ب��دائع ال��صنائع ، ج – الكاس��اني - ٤

  ) .٤٩٥ص  / ٢ج ( المغني ، -ابن قدامة 
   .١١٢ص  / ٦ المھذب مع المجموع ، ج – الشیرازي - ٥
    .٤٤ص / ٣ حاشیة عمیرة علي المحلي علي المنھاج مع حاشیة القلیوبي ، ج - ٦



 - ٥١٦ -

   :     القول الراجح 

بعد بيان أقوال الفقهاء فالذي أميل إليه أنه يمكن استعمال سياسة التقديم والتـأخير حـسب                    

، وأن  "  قدم تحصيل الزكاة من عمه لعـامين         النبي    " المصلحة العامة لألمة ، خاصة وأن     

أمر يتعلق بتصرف إجرائي حكومي ، مما "  أخر موعد الزكاة في الحجاز عام الرمادة عمر 

يؤكد جواز تأخير موعد تحصيل الزكاة للحكومة اإلسالمية ، وإن كنا نفضل أال يكثر استعمال               

دية إال لمصلحة راجحة بينة ، والـسبب فـي هـذا         تأخير الزكاة وتعجيلها في السياسة االقتصا     

التفضيل هو الصفة العبادية للزكاة ، مما يستدعي لها االستقرار والتقليل من التغيرات اإلجرائية   

  .إلي أبعد حد ممكن 

عنـد مـا تقـوم الحكومـة        –    وبالتالي فإنه يمكن القول بجواز تقديم وتأخير تحصيل الزكاة        

  .     ا رأت الحكومة اإلسالمية مصلحة في ذلك إذ–بتحصيلها وتوزيعها 

    ويمكن استعمال سياسة التقديم والتأخير حسب المصلحة العامة لألمة ، بحيث يؤخر تحصيل 

استهالكا ( الزكاة إذا كان من المرغـوب إبقاء األمـوال بأيدي الناس وتشجيـع الطلب العـام 

  .فيف كمية النقود بأيدي الناس ، وتعجيل تحصيلها عندما يراد تخ) واستثماراً 

    وكما أن التعجيل والتأخير يمكن أن يكون من عام آلخر ، فكذلك يمكن أن يكون أثناء العام                 

نفسه ، فتعجل الحكومة تحصيل الزكاة أو تؤخره علي كل نوع من أنواع األمـوال الخاضـعة           

داث تغييرات مطلوبة فـي     للزكاة  ، أو عليها كلها معا حسب المصلحة القصيرة األجل في إح            

هم ملكوا األموال التي تؤخر أو      ( الطلب العام ، أو الطلب لدي فئات وشرائح معينة من الناس            

  ) .تعجل زكاتها 

    فيمكن إذاً استعجال موعد تحصيل الزكاة وتأخيره علي أنه واحد مـن الـسياسات الماليـة      

يؤثر في معدالت التضخم فـي االتجـاه                  للتأثير علي الطلب العام ، أو طلب فئات معينة ، مما            

  .  )٢(المرغوب 

  

  

                                                                                                                                             
الفقھیة ، اعتنى بھ سالم بن ناص�ر القرین�ي ،    تلقیح األفھام العلیة بشرح القواعد    - ولید بن راشد السعیدان      - ١

  .  ، القاعدة الثانیة ٨ص / ١راجعھ وعلق علیھ  فضیلة الشیخ سلمان بن فھد العودة ، ج
  .٣٩ ،  ٣٨ دورھا وضوابطھا في االقتصاد اإلسالمي ، ص – السیاسات المالیة –منذر قحف .  د- ٢
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   الرابعبحثالم

  سياسة صرف الزكاة لمعالجة التضخم النقدي

    من الوسائل المقترحة لمعالجة التضخم النقدي عن الطريق الزكاة ، توجيه أصحاب أموال             

ألموال لها أو فيها إلي زيادة      الزكاة إلي إخراج زكاة أموالهم في األصناف التي ال يفضي دفع ا           

  .معدل اإلنفاق االستهالكي ، كالغارمين ، وفي سبيل اهللا 

    لهذا فإن الحاجة داعية إلي معرفة أقوال الفقهاء في حكم صرف الزكاة لبعض األصـناف               

ين علَيهـا والْمَؤلَّفَـِة      ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراِء والْمساِكيِن والْعـاِملِ      : المذكورة في آية الصدقات     

                 ِلـيمع اللَّـهاللَّـِه و ةً ِمـنِبيِل فَِريـضِن السابِبيِل اللَِّه وِفي سو الْغَاِرِمينقَاِب وِفي الرو مهقُلُوب         

 ِكيمح )١(.  

     فهل يجوز أن  تصرف جميع الصدقة إلي صنف واحد من األصـناف الثمانيـة ؟ أم هـم               

   .)٢(شركاء في الصدقة ، ال يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف ؟ 

  :    اختلف الفقهاء في صرف الزكاة لبعض األصناف دون البعض علي قولين 

 ذهب إلي جواز صرف الزكاة لصنف واحد أو أكثر من األصناف الثمانيـة              –    القول األول   

 ، والحنابلة فـي     )٤( ، والمالكية    )٣(فية  الحن: وممن قال به  . إذا رأي اإلمام ذلك بحسب الحاجة       

، وبه قال سيدنا عمر ، وحذيفة ، وابن عباس ، وسعيد بن  جبير ، والحسن البصري                  )٥(رواية  

   .)٦(، والنخعي ، وعطاء ، والثوري وأبو عبيد ، والضحاك ، والشعبي، والثوري 

ون الـبعض ، بـل       ذهب إلي عدم جواز صرف الزكاة لبعض األصناف د         –القول الثاني       

  .تقسم علي األصناف الثمانية عند القدرة عليهم كما سمي اهللا تعالي 

                                                 
   .٦٠ سورة التوبة ، آیة - ١
 -ھ�ـ  ١٤٠١الخام�سة ،  : م�صطفي الحلب�ي ، الطبع�ة    : المجتھد ونھایة المقتصد ، الناشر  بدایة – ابن رشد    - ٢

   .٢٧٥ص  / ١م ، ج١٩٨١
 شرح مال مسكین علي كن�ز ال�دقائق ،ألب�ي البرك�ات      – العالمة معین الدین الھروي ، المعروف بمال مسكین          - ٣

 ب�دائع ال�صنائع ،   – ، الكاس�اني  ١١٢، ص ھـ ١٣٤٢المطبعة الخیریة ،عام  :عبد اهللا بن أحمد النسفي ،الطبعة       
   . ٦٦ ، ٦٥ص  / ٢دار الفكر ، ج : الناشر 

   .٢٧٥ص  / ١ بدایة المجتھد ، ج – ابن رشد - ٤
   .١٠٦ص / ٣ المغني مع الشرح الكبیر ، ج – ابن قدامة - ٥
ر ،                          المغن���ي م���ع ال���شرح الكبی���  – ، اب���ن قدام���ة  ١٦٥ص  / ٦ المجم���وع ش���رح المھ���ذب ، ج  – الن���ووي - ٦

   .١٠٦ص  / ٣ج 
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، وبه قال عكرمة ، وعمر بـن عبـد   ) ٢( ، ورواية عند الحنابلة  )١(الشافعية  :     ومن قال به    

  .  ) ٤( ، وابن حزم)٣(العزيز ، والزهري ، وداود 

للمعنى ، فإن اللفظ يقتضي القـسمة بـين                   وسبب اختالفهم معارضة اللفظ      :منشأ الخالف       

جميعهم ، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان المقصود به سـد الخلـة ، فكـان                    

تعديدهم في اآلية عند هؤالء إنما ورد لتمييز الجنس أعني أهل الـصدقات ال تـشريكهم فـي                  

  .) ٥(ة المعنىالصدقة ، فاألول أظهر من جهة اللفظ ، وهذا أظهر من جه

  األدلــــــــة

   :أدلة القول األول     

    استدل علي جواز صرف الزكاة لصنف واحد أو أكثر إذا رأي اإلمام ذلك حسب الحاجـة                

  .بالكتاب ، والسنة ، وإجماع األمة ، وعمل األئمة 

  :الكتاب ، ومنه : أوال     

ِت فَِنِعما ِهي وِإن تُخْفُوها وتُْؤتُوها الْفُقَراء فَهو خَير          ِإن تُبدوا الصدقَا   :  قول اهللا تعالي     -١    

خَِبير لُونما تَعِبم اللَّهو َئاِتكُميس ِمن نْكُمع كَفِّريو لَكُم )٦(.  

   :وجه الداللة     

ة ؛ حيـث إن      في اآلية الكريمة داللة علي جواز صرف الزكاة لصنف من األصناف الثماني         

اهللا عز وجل ذكر صرف الصدقة إلي الفقراء ، فدل ذلك علي جواز صرف الزكاة إلي بعـض          

  . األصناف التي ذكرتها آية قسم  الصدقات ، وال يجب تعميم جميع األصناف  

وهذَا يدلُّ علَى .. ..الْآيةَ إن تُبدوا الصدقَاِت فَِنِعما ِهي  : قَولُه عز وجلَّ  : قال الجصاص     

                  اللَّه ا ذَكَرم َأنِرِه ، وقُّ ِبالْفَقِْر لَا غَيتَحا تُسا إنَّمَأنَّهاِء ، ووفَةٌ إلَى الْفُقَررصقَاِت مدالص ِميعج َأن

مـا الـصدقَاتُ ِللْفُقَـراِء       إنَّ : تَعالَى ِمن َأصنَاِف من تُصرفُ إلَيِهم الصدقَةُ ِفي قَوله تَعـالَى            

إنَّما يستَِحقُّ ِمنْهم من يْأخُذُها صدقَةً ِبالْفَقِْر دون غَيِرِه ، وِإنَّما ذَكَر الَْأصـنَافَ ِلمـا      والْمساِكيِن  

فَِة قُلُوبهم والْعاِمِلين علَيها ، فَِإنَّهم لَـا  يعمهم ِمن َأسباِب الْفَقِْر دون من لَا يْأخُذُها صدقَةً ِمن الْمَؤلَّ      

                                                 
 المھ�ذب م�ع المجم�وع ،     – ، ال�شیرازي   ١٩٠ص   / ٢ روضة الطالبین مع المنھاج السوي ، ج         – النووي   - ١

  .١٦٥ص  /  ٦ المجموع شرح المھذب ، ج – ، النووي ١٦٥ص  / ٦ج 
   .١٠٧ ، ١٠٦ص / ٣ المغني مع الشرح الكبیر ، ج – ابن قدامة - ٢
  .١٦٥ص  / ٦ المجموع شرح المھذب ، ج –النووي  - ٣
   .٧١٩ ، مسألة ١٤٣ص  / ٦ المحلي ، ج – ابن حزم - ٤
   .٢٧٥ص  / ١ بدایة المجتھد ، ج – ابن رشد - ٥
   .٢٧١ سورة البقرة ، آیة - ٦
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                  مهَؤلَّفَـِة قُلُـوبفُ إلَـى الْمرـصي اِء ثُمقَةً ِللْفُقَرداِم صِد الِْإمُل ِفي يصا تَحِإنَّمقَةً ودا صْأخُذُونَهي

ٍة لَِكن ِعوضا ِمن الْعمِل وِلدفِْع َأِذيِتِهم عن َأهِل الِْإسلَاِم          والْعاِمِلين ما يعطَون علَى َأنَّه لَيس ِبصدقَ      

  .)١(الِْإيماِن  َأو ِليستَمالُوا ِبِه إلَى

وذَِلـك  :  الْآيـةَ     إن تُبدوا الصدقَاِت فَِنِعما ِهي         :  في قوله تعالي     وقال الجصاص أيضا      

الصدقَاِت ؛ ِلَأنَّه اسم ِللِْجنِْس ِلدخُوِل الَْأِلِف واللَّاِم علَيِه ، فَاقْتَضتْ الْآيةُ دفْع جِميِع عموم ِفي جِميِع 

الصدقَاِت إلَى ِصنٍْف واِحٍد ِمن الْمذْكُوِرين ، وهم الْفُقَراء ، فَدلَّ علَى َأن مراد اللَِّه تَعـالَى ِفـي                   

  .)٢(َأصنَاِف إنَّما هو بيان َأسباِب الْفَقِْر لَا ِقسمتُها علَى ثَماِنيٍة ِذكِْر الْ

  . )٣(  ِللساِئِل والْمحروِم  والَِّذين ِفي َأمواِلِهم حقٌّ معلُوم :  وقول اهللا تعالي -٢    

   :    وجه الداللة 

صرف الزكاة لصنف من األصناف الثمانية ؛ حيث قال             في اآلية الكريمة داللة علي جواز       

وذَِلك يقْتَِضي جواز إعطَاِء الصدقَِة هذَيِن دون غَيِرِهما ، وذَِلـك ينِْفـي وجـوب               : الجصاص  

  .)٤(ِقسمِتها علَى ثَماِنيٍة 

مساِكيِن والْعاِمِلين علَيها والْمَؤلَّفَِة قُلُوبهم وِفي   ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراِء والْ    :  وقوله تعالي    -٣    

  ِكيمح ِليمع اللَّهاللَِّه و ةً ِمنِبيِل فَِريضِن السابِبيِل اللَِّه وِفي سو الْغَاِرِمينقَاِب والر)٥(.  

   :    وجه الداللة 

لزكاة لصنف من األصناف الثمانية ؛ حيث قال            في اآلية الكريمة داللة علي جواز صرف ا       

:                  عموم ِفي ساِئِر الصدقَاِت ، وما يحصُل ِمنْها ِفي كُلِّ زمـاٍن ، وقَولـه  تَعـالَى                  : الجصاص  

   اِءِللْفُقَر              ـ جوالْم ِمـن ـذْكُوِريناِئِر الْما ِفي سضَأي وممثُ      إلَى آِخِرِه ، عـدحي ـنمو وِدين       

 م٦(ِمنْه(.   

  .) ٧(والصنْفُ الْواِحد ِفي ِجهِة الْمصِرِف والْمحلِّيِة كَالَْأصنَاِف الثَّماِنيِة  : وقال ابن العربي    

                                                 
ی�اء  دار إح:  أحك�ام الق�رآن للج�صاص ، الناش�ر     - أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص الحنف�ي           - ١

 /                                   ٢ج (المكاس����بة ،  : محم����د ال����صادق قمح����اوي ، ب����اب    :  ، تحقی����ق ١٤٠٥ بی����روت ،  -الت����راث العرب����ي  
  )١٧٨ ، ١٧٧ص  

  ) .٣٤٥ص  / ٤ج  (- أحكام القرآن للجصاص - الجصاص الحنفي - ٢
   . .٢٥ ، ٢٤ سورة المعرج ، آیة - ٣
  ) .٣٤٥ص  / ٤ج  (-قرآن للجصاص  أحكام ال- الجصاص الحنفي - ٤
   .٦٠ سورة التوبة ، آیة - ٥
  ) .٣٤٥ص  / ٤ج  (- أحكام القرآن للجصاص - الجصاص الحنفي - ٦
 إنََّم�ا  : ، اْلآَیُة السَّاِدَسُة َواْلِع�ْشُروَن َقْول�ھ َتَع�اَلى      ٣١٩، ص   ٣١٦ص   / ٤ج   (- أحكام القرآن البن العربي      - ٧

ِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَع�اِمِلیَن َعَلْیَھ�ا َواْلُمَؤلََّف�ِة ُقُل�وُبُھْم َوِف�ي الرَِّق�اِب َواْلَغ�اِرِمیَن َوِف�ي َس�ِبیِل اللَّ�ِھ َواْب�ِن                   الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَرا 
  .}َراِء ِلْلُفَق{ َقْولھ َتَعاَلى : ، اْلَمْسَأَلُة الرَّاِبَعُة  السَِّبیِل َفِریَضًة ِمْن اللَِّھ َوَاللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم 
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  :السنة ، ومنها :     ثانيا 

    ١-         ز نخْلٍَد عم نب اكحاِصٍم الضو عِد اللَّـِه          ما رواه َأببِن عى بيحي ناقَ عحِن ِإسب اءكَِري

 ِإلَى   بعثَ معاذًا     َأن النَِّبى    - رضى اهللا عنهما     -ابِن صيِفى عن َأِبى معبٍد عِن ابِن عباٍس         

 ، وَأنِّى رسوُل اللَِّه ، فَِإن هم َأطَاعوا ِلـذَِلك           ادعهم ِإلَى شَهادِة َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه       « : الْيمِن فَقَاَل   

                    وا ِلـذَِلكَأطَـاع ـمه لٍَة ، فَِإنلَيٍم وواٍت ِفى كُلِّ يلَوص سخَم ِهملَيع ضقَِد افْتَر اللَّه َأن مهِلمفََأع

ى َأمـواِلِهم ، تُْؤخَذُ ِمـن َأغِْنيـاِئِهم وتُـرد علَـى           فََأعِلمهم َأن اللَّه افْتَرض علَيـِهم صـدقَةً فِ      

 اِئِهم١(» فُقَر(.  

   :    وجه الداللة 

    ُل النَِّبيفي قَو       اٍذعِلم  " :           تُْؤخَذُ ِمن ، اِلِهموقَةً ِفى َأمدص ـِهملَيع ضافْتَر اللَّه َأن مهِلمفََأع

اِئِهمَأغِْني     اِئِهملَى فُقَرع دتُرو  «            رداللة علي جواز صرف الزكاة في صنف واحد ، حيث إنه َأخْب

بَأنَّه مْأمور ِبرد جملَِتها ِفي الْفُقَراِء ، وهم ِصنْفٌ واِحد ، ولَم يذْكُر ِسواهم ، ثُم َأتَاه بعد ذَِلك ماٌل            

ٍف ثَاٍن ِسوى الْفُقَراِء ، وهم الْمَؤلَّفَةُ الَْأقْرع بن حاِبٍس وعيينَةُ بن ِحصٍن وعلْقَمةُ              ، فَجعلَه ِفي ِصنْ   

 ِمن ِليِه عا إلَيثَ ِبهعةَ الَِّتي بِبيالذَّه ِفيِهم مقَس رالْخَي ديزلَاثَةَ ، وع نِن          بم٢(الْي(.  

 وهو بـاليمن     إلى النبي    - -بعثَ عِلي   : ما روي عن أبي سعيد الخدري قال         و -٢    

بذهبية في تربتها فقسمها بين األقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر      

الفزاري وبين علقمة بن عالثة العامري ثم أحد بني كالب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني                 

         تُعِطـي صنَاِديــد َأهـِل نَجـٍد وتـدعنا ؟          : فَغَِضبتْ قُريشٌ والَْأنْصـار وقَالُوا     : نبهان قال   

  .)٣(...." إنَّما َأتََألَّفُهم : " فقال 

   :وجه الداللة     

    في الرواية السـابقة داللة علي جـواز دفع الزكاة لبعض األصناف دون البعض اآلخر؛ إذ 

 الْمذْهبـةَ إلَـى   ن كُلُّ صدقٍَة مقْسومةً علَى الثَّماِنيِة ِبطَِريِق اِلاسِتحقَاِق، لَما دفَع  النَِّبـي    لَو كَا 

 ِرِهمغَي وند مهَؤلَّفَِة قَلُوب٤(الْم(.  

  :اإلجماع : ثالثا     

                                                 
   .١٣٩٥، حدیث ) ٣٤١ص  / ٥ج (ُوُجوِب الزََّكاِة ، :  صحیح البخارى ، باب - ١
   .١٠٧ص / ٣ المغني مع الشرح الكبیر ، ج – ابن قدامة - ٢
 بیروت ، –دار الكتب العلمیة :  سنن النسائي الكبرى ، الناشر - أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي          - ٣

م�ن  : عبد الغفار سلیمان البنداري ، سید كسروي ح�سن ، ب�اب   .د:  ، تحقیق    ١٩٩١ – ١٤١١الطبعة األولى ،    
   .٣٥٦٤، حدیث ) ٣١١ص  / ٢ج ) (شھر سیفھ ثم وضعھ في الناس 

   .٦٩ص  / ٢ بدائع الصنائع ، ج – الكاساني - ٤
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 رمع نع ِوير ِة فَِإنَّهابحاع الصما إجَأمو       قَـِرالْب اِشي ِمنوقَاِت الْمدص عمإذَا ج كَان َأنَّه 

والْغَنَِم نَظَر ِمنْها ما كَان مِنيحةَ اللَّبِن فَيعِطيها ِلَأهِل بيٍت واِحٍد علَى قَدِر ما يكِْفيِهم ، وكَان يعِطي    

.    عِطيةٌ تَكِْفي خَير ِمن عِطيٍة لَا تَكِْفـي َأو كَلَـام نَحـو هـذَا                : الْعشَرةَ ِللْبيِت الْواِحِد ثُم يقُوُل      

    ِليع نع ِويرو          اِحٍدٍت ويِل با إلَى َأهثَهعقٍَة فَبدَأتَى ِبص فَةَ   .  َأنَّهذَيح نعو      قَـاَل َأنَّـه  :

     عضِصنٍْف و ا فَِفي َأيلُهُؤلَاِء َأهه   َأكزا َأجتَه .         ما َأنَّهنْهع اللَّه ِضياٍس ربِن عاب نع ِويكَذَا رو

 ١(قَاَل كَذَِلك(.  

  :عمل األئمة : رابعا     

َأصنَاِف فَقَـسمها       وَأما عمُل الَْأِئمِة فَِإنَّه لَم يذْكَر عن َأحٍد ِمن الَْأِئمِة َأنَّه تَكَلَّفَ طَلَب هُؤلَاِء الْ              

 ذْكَري لَم كَذَِلكو ، لَى ذَِلكع را قَدِة ماِنيُؤلَاِء الثَّمِبه ظْفَري َأن امتَكَلَّفَ الِْإم لَو ا َأنَّهم عم ، منَهيب  

  .لَاِء عن َأحٍد ِمن َأرباِب الَْأمواِل َأنَّه فَرقَ صدقَةً واِحدٍة علَى هُؤ

    ولَو كَان الْواِجب هو الِْقسمةُ علَى السِويِة بينَهم لَا يحتَمُل َأن يقْـِسموها كَـذَِلك ويـضيعوا                 

 مقُوقَه٢(ح(.  

 استدل علي عدم جواز صرف الزكاة إلي بعض األصناف بالكتـاب ،             :    أدلة القول الثاني    

  .والسنة ، والقياس 

  :الكتاب ، ومنه : أوال     

 ِإنَّما الصـدقَاتُ ِللْفُقَراِء والْمساِكيِن والْعاِمِلين علَيها والْمَؤلَّفَِة قُلُـوبهم          :     قـول اهللا تعالي    

اللَِّه و ةً ِمنِبيِل فَِريضِن السابِبيِل اللَِّه وِفي سو الْغَاِرِمينقَاِب وِفي الرو  ِكيمح ِليمع اللَّه)٣(   .  

    :    وجه الداللة 

      في اآلية الكريمة داللة علي وجوب صرف الزكاة لجميع األصناف الثمانية ؛ 

حيث أضاف اهللا تعالي جميع الصدقات إليهم بالم التمليك ، وأشرك بينهم بواو التشريك ، فـدل      

  .)٤(علي أنه مملوك لهم مشترك بينهم 

                                                 
  . المرجع السابق - ١
  . المرجع السابق -٢
   .٦٠ سورة التوبة ، آیة - ٣
 ، محی��ي ال��سنة ، أب��و محم��د الح��سین ب��ن م��سعود   ١٦٥ص  / ٦ المھ��ذب م��ع المجم��وع ، ج  – ال��شیرازي - ٤

 عثم�ان  -حقق�ھ وخ�رج أحادیث�ھ محم�د عب�د اهللا النم�ر       :  معالم التنزی�ل ، المحق�ق   -]  ھـ ٥١٦المتوفى  [ البغوي  
 - ھ�ـ  ١٤١٧ع�ة ،  الراب: دار طیبة للنشر والتوزیع ، الطبع�ة  :  سلیمان مسلم الحرش ، الناشر    -جمعة ضمیریة   

 مخت��صر تف��سیر البغ��وي الم��سمى بمع��الم    -، عب��د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن عل��ي الزی��د      )٦١ص  / ٤ج ( م ، ١٩٩٧
 ٣ج (ھـ ، ١٤١٦:    الریاض ، تاریخ النشر–دار السالم للنشر والتوزیع : األولى ، الناشر : التنزیل ، الطبعة  

  ).٣٨٤ص / 
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  : وقد نوقش استداللهم هذا من عدة وجوه :شة الدليل     مناق

 إن اللَّه تَعالَى َأمر ِبصرِف الصدقَاِت إلَى هُؤلَاِء ِبَأساِمي منِْبَئٍة عن الْحاجِة ،              –    الوجه األول   

لْحـاجةُ ِفي الْكُلِّ واِحـدةٌ وِإن اخْتَلَفَـتْ       فَعِلم َأنَّه إنَّما َأمر ِبالصـرِف إلَيِهم ِلدفْـِع حاجِتِهم ، وا         

  .)١(الَْأساِمي 

 اسـم ِللِْجـنِْس ِفـي      ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراِء     : قَوله تَعالَى   :  قَاَل َأبو بكٍْر     -الوجه الثاني     

ا ُأطِْلقَتْ فَِإنَّها تَتَنَاوُل الْمسمياِت ِبِإيجاِب الْحكِْم ِفيها        الْمدفُوِع والْمدفُوِع إلَيِهم ، وَأسماء الَْأجنَاِس إذَ      

إما الْكُلُّ ، وِإما َأدنَاه، ولَا تَخْتَص ِبعدٍد دون عدٍد إلَّا ِبدلَالٍَة ، إذْ لَـيس ِفيهـا                  : علَى َأحِد معنَييِن    

  الزاِنيةُ والزاِنـي   :  وقَوِلِه  والساِرقُ والساِرقَةُ     : ى قَوله تَعالَى    ِذكْر الْعدِد ، َألَا تَرى إلَ     

 ونَحِوها ِمن َأسماِء الَْأجنَاِس َأنَّها تَتَنَاوُل كُلَّ واِحٍد ِمن           وخُِلقَ الِْإنْسان ضِعيفًا       : وقَوِلِه تعالي   

  .)٢( لَا علَى طَِريِق الْجمِع ؟ آحاِدها علَى ِحياِلِه

 إن المراد بذكر األصناف في اآلية الكريمة إنما هو بيان مواِضِع الصدقَاِت             -    الوجه الثالث   

           ونقِّ دذَا الْحِبه ونخْتَصالْم مَأنَّه وهاِص وِلِلاخِْتص اللَّام ا ؛ ِلَأنقِّيهتَحسما واِرِفهصملَـا    و ِرِهمغَي 

  .)٣(ِللتَّسِويِة لُغَةً 

  :السنة ، ومنها :     ثانيا 

 عن عبِد   - يعِنى ابن عمر بِن غَاِنٍم       -حدثَنَا عبد اللَِّه    :  ما رواه عبد اللَِّه بن مسلَمةَ قال         -١    

       نُع نب ادِزي ِمعس اٍد َأنَّهِن ِزيِن بمحقَـاَل           الر اِئىداِرِث الصالْح نب ادِزي ِمعس َأنَّه ِمىرضٍم الْحي :

َأعِطِنى ِمن الـصدقَِة ،     : فََأتَاه رجٌل فَقَاَل    :  فَبايعتُه فَذَكَر حِديثًا طَِويالً قَاَل       َأتَيتُ رسوَل اللَِّه    

لَّه تَعالَى لَم يرض ِبحكِْم نَِبى والَ غَيِرِه ِفى الصدقَاِت حتَّى حكَم            ِإن ال «  : فَقَاَل لَه رسوُل اللَِّه     

 قَّكح تُكطَياِء َأعزاَألج ِتلْك كُنْتَ ِمن اٍء ، فَِإنزةَ َأجاِنيا ثَمَأهزفَج ، وا  ه٤( » ِفيه(.  

  :وجه الداللة     

                                                 
   .٧٠ص  / ٢ بدائع الصنائع ، ج – الكاساني - ١
  ) .٩٤ص  / ٧ج  (- أحكام القرآن للجصاص - ٢
   .٦٩ص  / ٢ بدائع الصنائع ، ج – الكاساني - ٣
محم�د  : دار الفك�ر  ، تحقی�ق   :  س�نن أب�ي داود ، الناش�ر    - سلیمان بن األشعث أب�و داود السج�ستاني األزدي       -٤

األحادیث مذیلة بأحك�ام األلب�اني علیھ�ا ،    تعلیقات َكَمال یوُسْف الحُوت ، و: محیي الدین عبد الحمید ، مع الكتاب       
  .١٦٣٠، حدیث ) ٥١٢ص  / ١ج  (-باب َمْن ُیْعَطى ِمَن الصََّدَقِة َوَحدِّ اْلِغَنى  ، سنن أبي داود 



 - ٥٢٣ -

 : علي وجوب صرف الزكاة لجميع األصناف الثمانية ؛ لقوله              في الرواية السابقة داللة     

ِإن اللَّه تَعالَى لَم يرض ِبحكِْم نَِبى والَ غَيِرِه ِفى الصدقَاِت حتَّى حكَم ِفيها  هو ، فَجزَأها ثَماِنيةَ « 

تُكطَياِء َأعزاَألج ِتلْك كُنْتَ ِمن اٍء ، فَِإنزَأج قَّك١(»  ح(.  

  : وقد نوقش استداللهم هذا من عدة وجوه : مناقشة الدليل     

في إسناده عبد الرحمن بـن      :  إن الحديث فيه مقال حيث قال عنه المنذري          –الوجه األول       

  .)٢(زياد األفريقي وقد تكلم فيه غير واحد 

 عبد الرحمن ابن زيـاد بـن      حديث زياد بن الحارث الصدائي في إسناده       :وقال الشوكاني       

  .)٤(ضعيف : وقال الشيخ األلباني . )٣(أنعم اإلفريقي وقد تكلم فيه غير واحد 

عبد الرحمن بن زياد وهو اإلفريقي ضعيف انتهى وكذا قال المناوي ثم هذا  :     وقال المناوي   

  .)٥(الحديث لم أره في نسخة المصنف التي بخطه 

  

، ولم يقل   " فَِإن كُنْتَ ِمن ِتلْك اَألجزاِء َأعطَيتُك ِمنْها         : " ل اِهللا    قول رسو  -الوجه الثاني       

  .فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك ما يصيب ذَِلك الجزء منها : 

 كتب للصدائي بشيء من صـدقة قومـه    في هذَا الحديث أن رسول اِهللا       -    الوجه الثالث   

ين هو أو من سائر أصناف الصدقات الذين ذكرهم اهللا عز وجـلَّ             كتابا ، ولم يسأله من الغارم     

 ليكون يكتب ِإلَى عامله علَى الصدقة ِفيما هناك أن يحتسب         ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراِء       ِفي اآلية   

 ِفـي   اِهللا  بالذي يدفعه ِإلَيِه منها ِفي حصة أهل ذَِلك الجزء منها ، فدل ذَِلك أن مراد رسـول                  

يجزئ وضع الصدقات منها ِفي كل      " إن اهللا عز وجلَّ جزأها ثمانية أجزاء        :  " قوله للصدائي   

  .)٦ (جزء منها

                                                 
 مخت�صر تف�سیر البغ�وي    -، عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن عل�ي الزی�د        ) ٦١ص  / ٤ج  ( معالم التنزی�ل ،      - البغوي   - ١

  ) .٣٨٤ص  / ٣ج (المسمى بمعالم التنزیل ، 
  ).٦١ص  / ٤ج ( معالم التنزیل ، - البغوي - ٢
:  نیل األوطار من أحادیث سید األخی�ار ش�رح منتق�ى األخب�ار، الناش�ر      - محمد بن علي بن محمد الشوكاني   - ٣

م��ا ی�ذكر م��ن اس��تیعاب  :  تعلیق�ات ی��سیرة لمحم��د منی�ر الدم��شقي ، ب�اب    : إدارة الطباع�ة المنیری��ة ، م�ع الكت��اب   
  ) .٢٣٩ص  / ٤ج (صناف األ
  ) .٥١٢ص  / ١ج ( سنن أبي داود ، - ٤
 م�صر ،  –المكتب�ة التجاری�ة الكب�رى    :  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، الناش�ر          - عبد الرؤوف المناوي     - ٥

  ) . ٢٥٣ص  / ٢ج (تعلیقات یسیرة لماجد الحموي ، :  ، مع الكتاب ١٣٥٦الطبعة األولى ، 
محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطح�اوي      أبو جعفر أحمد بن      - ٦
مرك��ز البح��وث : ال��دكتور س��عد ال��دین أون��ال، الناش��ر   :  أحك��ام الق��رآن الك��ریم ، تحقی��ق  -) ھ��ـ٣٢١: المت��وفى (

  ) .٣٧٤ص  / ١ج (األولى، : اإلسالمیة التابع لوقف الدیانة التركي ، استانبول ، الطبعة 
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  :    القول الراجح 

جواز صـرف الزكـاة     :     بعد بيان أقوال الفقهاء ، وأدلتهم ، ومنا قشتها ، فالذى أميل إليه              

  .ذلك حسب الحاجة ؛ لقوة أدلتهم لصنف واحد أو أكثر إذا رأي اإلمام 

  . واهللا أعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الخامسلمبحثا

  لماعي وإعادة توزيـع الدخالزكاة ودورها في مواجهة الضمان االجت

    الزكاة لها أثر فعال في اقتصاديات األمة اإلسالمية ، وهي وسيلة  يمكن أن يحقـق مـن                  

مكافحـة الفقـر   : ية في المجتمع المسلم ، مثـل     خاللها العديد من األهداف االقتصادية والتنمو     

واإلقالل منه ، وإعادة توزيع الدخل ، وتحريك الدورة اإلنتاجية نحو النمو واالزدهار وتنشيط              

لم يعرف العالم بأسره نظاما اقتصاديا مثل  : االستثمار ، وغير ذلك ، يقول الدكتور منذر قحف          

وة المعطلة دون أن تستثمر في تحـسين األحـوال          النظام اإلسالمي في حله لمشكلة تراكم الثر      

المعاشية للمجتمع ، والزكاة تعمل علي سرعة دوران رأس المال ، إذ أنها تشجع صاحب المال                

بطريق غير مباشر علي استثمار أمواله حتى يتحقق فائض يؤدي منه الزكاة ، ومن ثـم فقـد                  
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 بأداء حق المستحقين بالزكاة ، وهذا       استفاد صاحب المال من استثماره بالربح ، وأفاد المجتمع        

  . )١ (ما يؤدي إلي دوران رأس المال وتحريكه ، فالزكاة دافع لألموال نحو  االستثمار

     والزكاة شرعت تربية للغني ، إذ عليه أن يتعلم أن الحياة ليست كلها  مادة ، وأن عليه أن                   

 بل مساعدة علي البدء لمن يريـد أن         يدفع جزءا من ماله دون أن يرجو من ذلك مطلبا ماديا ،           

يبدأ حياة الجد واإلنتاج ، ومساعدة علي النهوض لمن يريد أن ينهض من الفقـراء ؛ ولـذلك                  

يعطي الفقير من الزكاة ما يساعده علي بدء حياة جديدة يودع فيها الفقر ، ويبدأ بها اإلنتـاج ،                   

 ،  )٢(يعني مـن الــصدقة      " نوا  إذا أعطيتم فاغ  : "  يقول   وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب       

وبـذلك تصبح الـزكاة ركيزة أسـاسية من ركائـز التنمية االقتصادية ، وعامال من عوامل             

  .  )٣(القضاء علي البطالة

     والنموذج الزكوي علي بساطته ، وكونه بدهيا جداً ؛ ألنه من دين الفطرة يضع األسـاس                

لي الرعاية االجتماعية الضرورية دون التـضحية       لألسلوب العبقري الذي يقوم علي اإلبقاء ع      

بالسياسات الكابحة للتضخم ، وهو أن يتم تمويل الرعاية االجتماعية االقتصادية للفقـراء مـن               

أموال األغنياء ، وهو مما يقلل اآلثار التضخمية لنفقات الرعاية االجتماعية إلي درجة الصفر،              

 من أموال األغنياء ، ولعل بعض النصوص واآلثـار  أو قريبا جداً منها ؛ بسبب تمويلها الكامل     

  :ما يؤكد هذا المعني ، من ذلك 

  .الحديث المعروف أن الزكاة تؤخذ من األغنياء وترد علي الفقراء     * 

لو علم اهللا أن زكاة األغنياء ال تكفى الفقراء ألخرج لهم من غير زكاتهم     : األثر  : ومنها      * 

  .)٤(فقراء فبظلم األغنياء لهم ما يقويهم ، فإذا جاع ال

 وخاصـة   -    وإن في تطبيق هذا المعيار في تمويل الكثير من نفقات الرعاية االجتماعيـة              

اإلعانات السعرية للسلع األساسية والخدمات العامة بما فيها الكهرباء والماء والهاتف والنظافة            

                                                 
   .٢٦٨ التضخم النقدي في الفقھ اإلسالمي ، ص –خالد بن عبد اهللا المصلح . د - ١
، س�نن البیھق�ي   ) ٤٠٣ص  / ٢ج (ما قالوا في الزكاة قدر ما یعطي منھا  ، :  مصنف ابن أبي شیبة ، باب   - ٢

:                ا، ب�اب  محم�د عب�د الق�ادر عط�    : ، تحقی�ق  ١٩٩ – ١٤١٤ مكة المكرم�ة ،   -مكتبة دار الباز    : الكبرى ، الناشر    
  ، ) ٢٣ص  / ٧ج (ال وقت فیما یعطى الفقراء والمساكین إلى ما یخرجون بھ من الفقر والمسكنة ، 

  . ١٢١ ، ١٢٠دار النفائس ، صـ :  مباحث في االقتصاد اإلسالمي ، الناشر –محمد رواس قلعھ جي .  د- ٣
   . ١٩٠٤٣، أثر ) ١٣١ ص / ١٨ج ( جامع األحادیث ، - جالل الدین السیوطي - ٤
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ضخمية لهذا النوع من النفقـات       ما سيخفف من اآلثار الت     -والصحة والتعليم وغير ذلك كثير        

  .)١(إلي حدود بعيدة جداً 

    وفي الزكاة ما يؤمن الحد األدنى لمنع االكتناز ، وتعويد الناس علي البذل واإلنفاق ، ولقـد       

طلب اإلسالم إلينا أن نتجر في أموال اليتامى ونستثمرها حتى ال تأكلها الصدقة ، وفي هذا قال                 

   .)٢ ("موال اليتامى ال تأكلها الزكاة اتجروا في أ : " الرسول 

، فـال ينتظـر     ) حكما  ( إن وعاء الزكاة المال النامي فعال أو تقديراً         :     ولهذا يقول الفقهاء    

اإلسالم من المسلم أن ينمي ماله فعال حتى يطلب إليه دفع الزكاة ، بل يدفعه إلي تنميـة مالـه                 

  .)٣(رض صاحبه أن ينميه دفعا عندما يفرض الزكاة علي المال الذي يفت

    ويتم صرف الزكاة في البلد الذي تم فيه تثمير المال ، وال ينقل صرفها إلي بلد آخر إال في                    

  .)٤(حاالت خاصة 

     ولعل من أهم ما جاء به اإلسالم في المجال االقتصادي مبدأ الضمان االجتماعي ، بمعني               

حد "  رجال الفقه اإلسالمي القدامي باصطالح       ضمان الحد الالئق لمعيشة كل فرد مما عبر عنه        

وبيان ذلك يكون في ثالثة     . )٥(تمييزا له عن حد الكفاف الذي هو الحد األدني للمعيشة           " الكفاية  

  . الشمول في تشريع الزكاة –األول المطلب  : )٦( مطالب

  . قياس قدرة الزكاة علي مواجهة الضمان االجتماعي – الثاني المطلب    

  دخل وتذويب الفوارق بين الطبقات  قياس قدرة الزكاة علي إعادة توزيع ال– الثالث لمطلبا    

   األولالمطلب

  الشمول في تشريع الزكاة

                                                 
 –دار الفك��ر :  دورھ��ا وض��وابطھا ف��ي االقت��صاد اإلس��المي ، الناش��ر – ال��سیاسات المالی��ة –من�ذر قح��ف  .  د- ١

   .٥٩م ، ص ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ بیروت ، عام – دار الفكر المعاصر –دمشق 
  . سبق عزوه - ٢
اصر وفي الحضارة اإلس�المیة ، بح�ث من�شور     تغیر قیمة النقود في الفكر المع–عبد الھادي علي النجار   .  د - ٣

بمجل��ة البح��وث القانونی��ة واالقت��صادیة ، جامع��ة المن��صورة ، كلی��ة الحق��وق ، الع��دد التاس��ع والع��شرون، إبری��ل                    
   .١٢م ، ص٢٠٠١عام 

   .٧٥ بیروت ،  ص–دار الكتب العلمیة :  القوانین الفقھیة ، الناشر – ابن جزي - ٤
 سل�سلة ت�صدر ك�ل ش�ھر  عرب�ي ،      – دراس�ات إس�المیة    – الزك�اة بلغ�ة الع�صر        –د شوقي الفنج�ري     محم.  د - ٥

.  ، د٢٥م ، مط���ابع وزارة األوق���اف ،  ص ٢٠٠٦ دی���سمبر ع���ام - ھ���ـ ١٤٢٧ ، ذو القع���دة ع���ام ١٣٧الع���دد 
 ، ٢٨ ، ص  م١٩٧٨: مكتب�ة األنجل�و الم�صریة ، الطبع�ة     :  اإلسالم والمشكلة االقتصادیة ، الناشر    –الفنجري  

الھیئ�ة الم�صریة   :  المذھب االقتصادي في   اإلسالم ،  الناش�ر   –الفنجري  .  وما بعدھا ، د    ٧٥،  ٣٦ ،   ٣٥ ،   ٢٩
   . ١٧٢ م ، ص ١٩٨٦العامة للكتاب ، عام 

، تح�ت رق�م   ١٩٧٤: ، الطبع�ة  ) نظریة التوزیع (  االقتصاد اإلسالمي والفكر المعاصر –رفعت العوضي .  د - ٦
   . ٣٥٩ – ٣٤٩بدون ، ص :  ، الناشر ١٩٧٤ / ٢١١٣إیداع 
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   : ة فروع  يتمثل في ثالثالمطلب    إن عالج هذا 

  . الشمول فيمن تجب عليه الزكاة –الفرع األول     

  . فيه الزكاة  الشمول في المال الذي تجب–الفرع الثاني     

  . الشمول فيمن تصرف لهم الزكاة -الفرع الثالث     

  الفرع األول

  الشمول فيمن تجب عليه الزكاة

  :    يفرق أوال بين نوعين من المالكين للمال الذي يخضع للزكاة إذا بلغ نصابا 

لزكـاة   المالكون للمال الذين يبلغون سن التكليف الشرعي ، وهؤالء تتعلق بهـم ا             –    األول  

  .وتجب عليهم 

 المالكون للمال الذين لم يبلغوا سن التكليف الشرعي ، وهنا يثور الخـالف بـين                -    الثاني  

  .الفقهاء بشأن وجوب الزكاة في مالهم 

    وسبب الخالف في ذلك اختالف الفقهاء حول طبيعة الزكاة ، هـل هـي عبـادة محـضة                  

  .) ١( األغنياء ؟ كالصالة ، والصيام ، أو هي واجب للفقراء علي

    وقد عرضت هذه المسألة علي مؤتمر مجمع البحوث اإلسالمية ، وانتهي الرأي فيها  إلـي                

األخذ باالتجاه الذي يعني التوسعة علي الفقير ، وهو وجوب الزكاة بكل أنواعها في أموال غير                

صحابة والتـابعين    وعن ال  المكلفين ، وأن ذلك هو الذي يتفق مع األقوال المأثورة عن النبي             

 ٢( ، وأن ذلك الرأي هو الذي يتفق مع التكافل االجتماعي في اإلسالم( .  

  

                                                 
، تح�ت  ١٩٧٤:  ،  الطبع�ة  ) نظری�ة التوزی�ع   (  االقت�صاد اإلس�المي والفك�ر المعاص�ر      –رفعت العوض�ي    .  د - ١

 ،          ٦٥ الزك��اة بلغ��ة الع��صر ، ص   –الفنج��ري .  ، د٣٥٠ب��دون ،  ص :  ، الناش��ر ١٩٧٤ / ٢١١٣رق��م إی��داع  
 التكاف��ل االجتم��اعي ف��ي – ، اإلم��ام محم��د أب��و زھ��رة ١٨٥صادي ف��ي اإلس��الم ص  الم��ذھب االقت��–الفنج��ري . د

   . ٧٧ ، ٧٦دار الفكر العربي ، ص : اإلسالم ، الناشر 
ھو التزام األفراد بعضھم نحو بعض ، وھو ال یقتصر في اإلسالم علي مج�رد التع�اطف    :  التكافل االجتماعي    - ٢

عروف والنھي عن المنكر ، بل یشمل أی�ضا التع�اطف الم�ادي ب�التزام     المعنوي من شعور الحب والبر واألمر بالم 
ك���ل ف���رد ق���ادر بع���ون أخی���ھ المحت���اج ، ویتمث���ل فیم���ا ی���سمیھ رج���ال الفق���ھ اإلس���المي بح���ق القراب���ة ، وح���ق                  

  . الماعون ، وحق الضیافة ، وحق الّصدقة 
  .    أي أن یكون أحاد الشعب في كفالة جماعتھم 

  .التزام الدولة نحو مواطنیھا : ن االجتماعي فھو     أما الضما
یتطل��ب م��ساھمة الم��ستفیدین باش��تراكات یؤدیھ��ا ، وتم��نح ل��ھ مزای��ا الت��أمین   :     أم��ا الت��أمین االجتم��اعي فھ��و 

 االقت�صاد اإلس�المي والفك�ر    –رفع�ت العوض�ي   . د. االجتماعي ، وھ�و أم�ر تت�واله الدول�ة والمؤس�سات الخاص�ة           
 الزك���������اة بلغ���������ة الع���������صر ،                               –الفنج���������ري .   ، د٣٥١ ، ٣٥٠، ص ) التوزی���������ع نظری���������ة ( المعاص���������ر 

  .٧ التكافل االجتماعي في اإلسالم ، ص –  ، أبو زھرة ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٣ص 
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  الفرع الثاني

  الشمول في المال الذي تجب فيه الزكاة

    هذه المسألة هي البعد الثاني في الشمول في الزكاة ، وهو الذي يتناول المال الذي تجب فيه                 

  :العرض التالي الزكاة ، ويتضح موقف اإلسالم من 

 وعصر الخلفـاء الراشـدين       كانت األموال التي فرضت فيها الزكاة في عهد النبي           -١    

  :تشمل أربعة أنواع 

  . عروض التجارة –د .    النقود –ج .   الزروع  والثمار –ب .     النعم –    أ 

ا أموال نامية ، علي  من تتبع هذه األموال يجد أن الصفة المشتركة التي وجدت فيها أنه          -٢    

أن هذا ال يعني أنها إذ لم ينمها صاحبها ال تجب فيها الزكاة ، فإن شرط النماء يتجه إلي نوعية               

المال ، فإذا كان قادراً علي النماء فقد تحقق فيه الشرط سواء نما بالفعل أم لم ينم ، أي يكـون                     

  .  ناميا بالقوة 

 ، فهل تجب    وال التي وجدت في عصر النبي        إذا وجـدت أمـوال جديدة غير األم      -٣    

  .  )١(فيها الزكاة ؟ 

  :    لقد اهتم الباحثون المعاصرون بهذا الجانب في الزكاة وانتهت آراؤهم إلي النتيجة التالية 

    إن كل مال يتحقق فيه النماء ، والشروط التي ذكرها الفقهاء ، تجب فيه الزكاة ولو لم يكن                  

  .)٢( ل اهللا جاء به النص عن رسو

 في المال الذي تجب فيـه الزكـاة ،          - أيضا   –    ويتبين من هذا ، أن شرط الشمول يتحقق         

  .)٣(بحيث إن مواجهة الضمان االجتماعي هي مسئولية جميع األموال في المجتمع اإلسالمي 

  الفرع الثالث

  الشمول فيمن تصرف لهم الزكاة

مول فيه في تشريعات التكافل االجتماعي ، فإذا كان             هذا هو البعد الثالث الواجب توافر الش      

      الشمول ضروريا فيمن تجب عليه الزكاة حتـي يتحمـل الجميـع المـشاركة فـي التكافـل                  

االجتماعي ، وإذا كانت ضروريا فيما تجب فيه الزكاة من أموال حتي ال تتاح الفرصة لمال أو                 

                                                 
   . ٣٥١،  ص ) نظریة التوزیع (  االقتصاد اإلسالمي والفكر المعاصر –رفعت العوضي .  د- ١
 م�شكلة الفق�ر وكی�ف عالجھ��ا    – ، أب�و زھ�رة   ٦٩ ، ٦٨كاف�ل االجتم�اعي ف�ي اإلس��الم ، ص     الت– أب�و زھ�رة   - ٢

   . ٦١ م ،  ص ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠الرابعة ، عام :  القاھرة ، الطبعة –مكتبة وھبة :  اإلسالم ، الناشر 
   . ٣٥٢، ص ) نظریة التوزیع (  االقتصاد اإلسالمي والفكر المعاصر –رفعت العوضي .  د- ٣
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 التضامن االجتماعي ، فإذا توافر الـشمول        لفرع من النشاط االقتصادي أال يساهم في مسئولية       

  .يكون أكثر ضرورية فيمن تجب لهم الزكاة 

    إن الزكاة تشريع للضمان االجتماعي ، أي هي لتغطية حاجة المحتاجين ، ومن هنا ، فـإن        

شمول الزكاة يقاس بمدي تغطيتها للمحتاجين ، ولبيان مدي توافر هذا الشرط في الزكاة ، فإننا                

 ِإنَّمـا   :  األصناف المقررة صرف الزكاة لهم ، وهم المذكورون في قول اهللا تعالي              ننظر إلي 

الصدقَاتُ ِللْفُقَراِء والْمساِكيِن والْعاِمِلين علَيها والْمَؤلَّفَِة قُلُوبهم وِفي الرقَاِب والْغَاِرِمين وِفي سِبيِل            

  .)١( ضةً ِمن اللَِّه واللَّه عِليم حِكيم اللَِّه وابِن السِبيِل فَِري

  :ويستبعد بداية     

 وهم يأخذون أجرة علي عملهم ، وال يعتبر هذا مـن أعمـال التكافـل                :العاملون عليها       

  .االجتماعي 

 . وهؤالء يعطون ألسباب غير التكافل :المؤلفة قلوبهم     

 في دائرة التكافل االجتماعي ، وهـم وإن اختلفـت              أما األصناف الباقية فهي أصناف تدخل     

 ، وبالنظر إليها نجـد أنهـا تـشمل          )٢(أساميهم فسبب االستحقاق في الكل واحد وهو الحاجة         

  :الجوانب التالية 

  الفقير والمسكين : جانب الحاجة بسبب الفقر. 

  في الرقاب : جانب الحاجة بسبب الرق. 

 الغارمون وابن السبيل  : جانب الحاجة بسبب ظروف طارئة ، وهم. 

  جانب الحاجة بسبب االنقطاع لجهاد في سبيل اهللا    .  

    وإذا أمعنا النظر في هذه المجموعات األربع ، نجد أنها تشمل جميع أشكال الحاجـة التـي        

تبرر تشريعات التكافل االجتماعي ، أو بمعني آخر ، توجد تـشريعات التكافـل االجتمـاعي                              

  .)٣(واجهتها لم

  

  الثانيالمطلب 

  قياس قدرة الزكاة علي مواجهة الضمان االجتماعي

                                                 
   .٦٠ورة التوبة ، آیة  س- ١
   .٦٤ص  / ٢دار الفكر ، ج :  بدائع الصنائع ، الناشر – الكاساني - ٢
  . ٣٥٣ ، ٣٥٢، ص ) نظریة التوزیع (  االقتصاد اإلسالمي والفكر المعاصر –رفعت العوضي .  د- ٣



 - ٥٣٠ -

    إن قياس قدرة الزكاة علي مواجهة الضمان االجتماعي يتطلب معرفة األنصبة المستحقة في    

  :الزكاة ، وذلك علي النحو التالي 

  " :المسكين"و" الفقير"اختلف أهل التأويل في صفة : ) ١( الفقير والمسكين)     أ 

  .، المحتاج السائل "المسكين"، المحتاج المتعفف عن المسألة، و"الفقير: "    فقال بعضهم 

  .)٢(غير ذلك : وقيل .  ، الذي يسعى "والمسكين" الجالس في بيته  ، " الفقير: "     وقيل 

  :المقدار الذي يعطي للفقير والمسكين     

  : الذي يعطي للفقير والمسكين علي ثالثة أقوال     اختلفت كلمة الفقهاء بشأن المقدار

 ذهب إلي أن الفقير يعطي ما يستأصل شأفة فقره ، ويقضي علـي أسـباب                –القول األول       

  .)٣(عوزه وفاقته ، ويكفيه بصفة دائمة ، وال يحوجه إلي الزكاة مرة أخري 

  .بلة اإلمام الشافعي وبعض أصحابه ، ورواية عند الحنا:     وممن قال به 

   :فجاء في كتب الشافعية ما نصه     

في قدر المصروف إلي الفقير والمسكين قال أصحابنا العراقيون وكثيرون          ) المسألة الثانية (    

يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى  الغنى ، وهو ما تحصل به الكفاية علي  : من الخراسانيين   

  .الدوام ، وهذا هو نص للشافعي رحمه اهللا 

يا : "  قال    إن رسول اهللا      واستدل له األصحاب بحديث قبيصة بن المخارق الصحابي            

رجٍل تَحمَل حمالَةً فَحلَّتْ لَه الْمسَألَةُ حتَّى يـِصيب         : قَِبيصةُ ، ِإن الصدقَةَ لَا تَِحلُّ ِإلَّا ِلَأحِد ثَلَاثٍَة          

ن عيٍش ، ورجٍل َأصابتْه جاِئحةٌ فَاجتَاحتْ مالَه فَحلَّتْ لَـه الْمـسَألَةُ             ِقواما ِمن عيٍش َأو ِسدادا مِ     

                   ِمـِه قَـدقَو ا ِمـنذَِوي الِْحج ثَلَاثَةٌ ِمن دشْهتَّى يفَاقَةٌ ح تْهابٍل َأصجرو ،ِسكمي ا ثُمهِصيبتَّى يح

تْ لَه الْمسـَألَةُ حتَّى يِصيب ِقواما ِمن عيٍش َأو ِسـدادا ِمن عـيٍش فَمـا               َأصابتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحلَّ   

   . )٤(" ِسوى هذَا ِمن الْمسَألَِة يا قَِبيصةُ سحتٌ يْأكُلُها صاِحبها سحتًا 

                                                 
  :أ حاال  اختلف أھل التأویل واللغة في معني الفقیر والمسكین ، وفي أن أیھما أشد حاجة وأسو- ١

  .الذي یسأل : والمسكین . الذي ال یسأل : الفقیر : قال الحسن والزھري 
  .المحتاج الذي ال زمانة بھ : والمسكین . الذي بھ زمانة ولھ حاجة : الفقیر : وقال قتادة 

ائع  ب�د –الكاس�اني  . غی�ر ذل�ك   : وقی�ل   . ال�ذي ال ش�يء ل�ھ        : والم�سكین   . الفقیر الذي یمل�ك ش�یئا یقوت�ھ         : وقیل  
   .   ٧٤دار الكتب العلمیة ،  ص :  القوانین الفقھیة ، الناشر – ، ابن جزي ٦٥ ، ٦٤ص / ٢الصنائع ، ج 

 جامع البی�ان  -]  ھـ ٣١٠ - ٢٢٤[  محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري ،         - ٢
:                                الرس������الة ، الطبع������ة  مؤس������سة: أحم������د محم������د ش������اكر ، الناش������ر   : ف������ي تأوی������ل الق������رآن ، المحق������ق   

  ) .٣٠٥ص  / ١٤ج ( م ، ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى ، 
   . ٨٦ مشكلة الفقر وكیف عالجھا اإلسالم ، ص – أبو زھرة - ٣
 ال��سنن الكب�رى وف��ي ذیل�ھ الج��وھر النق�ي ، مؤل��ف الج��وھر    - أب�و بك��ر أحم�د ب��ن الح�سین ب��ن عل�ي البیھق��ي     - ٤

مجلس دائرة المعارف النظامی�ة  :  الدین علي بن عثمان الماردیني الشھیر بابن التركماني ، الناشر  عالء: النقي



 - ٥٣١ -

  .    والقوام والسداد بكسر أولهما وهما بمعنى 

 المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته ، فدل علـي مـا   ل اهللا  فأجاز رسو:قال أصـحابنا       

  .ذكرناه 

  .وذكر الثالثة في الشهادة لالستظهار ال لالشتراط :     قالوا 

 فإن كان عادته االحتراف ، أعطي ما يشترى به حرفته أو آالت حرفتـه ،                :قال أصحابنا       

بحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبـا       قلَّت قيمة ذلك أم كثرت ، ويكون قدره بحيث يحصل له من ر            

فإن لم يكـن    : قال أصحابنا   .....ويختلف ذلك باختالف الحرف والبالد واألزمان واألشخاص        

محترفا وال يحسن صنعة أصال وال تجارة وال شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفايـة العمـر                 

  .الغالب ألمثاله في بالده ، وال يتقدر بكفاية سنة 

  .يعطي ما يشترى به عقارا يستغل منه كفايته :  وغيره     قال المتولي

والصحيح بل  ومنهم من يشعر كالمه بأنه يعطى ما ينفق عينه في مدة حياته             :     قال الرافعى   

 هو األول هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح الذى قطع :الـصواب   

  . )١( عليه الشافعي به العراقيون وكثيرون من الخراسانيين ونص

   :وجاء في كتب الحنابلة     

     ِو ذَِلكنَحٍة ونْعآلَِة ص ٍر َأوتْجا ِبماِئمِتِه دِكفَاي امْأخُذُ تَم٢(ي(.  

       والناظر في هذا المذهب يراه هو الموافق لما جاء عن الفاروق عمر 

                                                                                                                                             
) ٣٤٢ص  / ٢ج (َس�ْھِم اْلَغ�اِرِمیَن ،      :  ھـ،  ب�اب  ١٣٤٤األولى ـ  : الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد ، الطبعة 

مكت�ب  : ح السیوطي وحاشیة السندي  المحقق  سنن النسائي بشر-، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي     
،  ) ٩٤ص  / ٥ج (ھ���ـ ، ١٤٢٠الخام���سة : دار المعرف���ة ببی���روت ، الطبع���ة  : تحقی���ق       الت���راث ، الناش���ر  

 . ص��حیح: ق��ال ال��شیخ األلب��اني  . ٣٠٦، ح��دیث ) ٤٠٠ص  / ١ج  (-زوائ��د الھیثم��ي  = = -م��ســـند الح��ارث 
محمد محی�ي  : دار الفكر  ، تحقیق :  سنن أبي داود ، الناشر -اني األزدي سلیمان بن األشعث أبو داود السجست     

: تعلیقات َكَمال یوُسْف الحُوت ، واألحادیث مذیلة بأحكام األلب�اني علیھ�ا،  ب�اب      : الدین عبد الحمید ، مع الكتاب       
  ) .٥١٥ص  / ١ج (ما تجوز فیھ المسألة ،          

 – ، الن�ووي  ١٦٩ص   / ٦ السعودیة ، ج    –مكتبة اإلرشاد   : ، الناشر    المھذب مع المجموع     – الشیرازي   - ١
   .١٧٦ ، ١٧٥ص  / ٦ السعودیة ،   ج –مكتبة اإلرشاد : المجموع شرح المھذب ، الناشر 

: المت�وفى  ( محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدین المقدسي الرامین�ى ث�م ال�صالحي             - ٢
عب�د اهللا  :  وع و معھ تصحیح الفروع لعالء ال�دین عل�ي ب�ن س�لیمان الم�رداوي ، المحق�ق                   كتاب الفر  -) ھـ٧٦٣

 /                ٤ج ( م�ـ  ٢٠٠٣ - ھ�ـ  ١٤٢٤الطبعة األول�ى  : مؤسسة الرسالة ، الطبعة   : بن عبد المحسن التركي ، الناشر       
 -)  ھ��ـ٨٨٥: المت�وفى  (ي ، ع�الء ال�دین أب�و الح�سن عل�ي ب�ن س�لیمان الم�رداوي الدم�شقي ال�صالح          ) ٣٠٠ص 

دار إحی�اء الت�راث العرب�ي    : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد بن حنب�ل ، الناش�ر              
، إب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن       )١٦٩ص  /      ٣ج (ھـ ١٤١٩الطبعة األولى : بیروت ــ لبنان ، الطبعة     

دار ع�الم  :  المب�دع ش�رح المقن�ع ، الناش�ر        -) ھ�ـ ٨٨٤: المت�وفى    (محمد ابن مفل�ح، أب�و إس�حاق، برھ�ان ال�دین           
  ) .٣٧٩ص  / ٢ج (م ،    ٢٠٠٣/ھـ ١٤٢٣: الكتب، الریاض ، الطبعة 



 - ٥٣٢ -

  .)١(" ِإذَا َأعطَيتُم فََأغْنُوا : " حيث قال 

 يعمل علي إغناء الفقير بالزكاة ، ال مجرد سد جوعته بلقيمـات ، أو إقامـة       فكان عمر   

  .)٢(عثرته بدريهمات 

قال عمـر            :     إذ روي عن حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن مرة ، عن مرة ، قال أحدهما                  

  .  » كرروا عليهم الصدقة ، وإن راح على أحدهم مائة من اإلبل « : للسعاة 

ألكررن عليهم الصدقة ، وإن راح على أحدهم مائة من  اإلبل            « : قال عمر   :     وقال اآلخر   

 «.  

وهذا حديث في إسناده مقال ، فإن يكن محفوظا عن   عمر ، فليس وجهـه       :     قال أبو عبيد    

  .  عندي على ما يحمله بعض الناس أن يكون يعطى من الزكاة من هو مالك لمائة من اإلبل 

    هذا خالف الكتاب والسنة ، فال يتوهم مثله على عمر ، ولكنه أراد فيما نرى هذا المـذهب                  

الذي ذهبنا إليه ، وهو أن يعطى منها الفقير ،وإن كان ما يعطيه المصدق يبلغ مائة من اإلبل ،                   

  . يروح بها عليه 

فرض أن يؤخذ من صاحب فأما التأويل األول فال يجوز ، أنى يكون هذا وال   :     قال أبو عبيد    

الخمس من اإلبل بها عليه شاة ؟ فكيف يؤخذ من صاحب الخمس ويعطاهـا ربالمائـة ؟ هـذا       

  . يستحيل ، ويخرج من حكم اإلسالم 

    فأرى عمر على ما تأولنا عليه قد توسع في اإلعطاء حتى بلغ المائة ، وهـذا مـن نفـس                     

  .)٣( من صدقات المواشي الفريضة ، وليس ألحد أن يتوهم أنه نافلة ؛ ألنه

إذا أعطـي الــرجل    : "     ولما روي عن عبد الملك ، عن عطاء الفقيه التابعي الجليل قال             

 ٤(" زكاة مـاله أهل بيت من المسـلمين ، فجبرهم ، فهو أحب إلي(.  

  

                                                 
 ال�سنن الكب�رى وف�ي ذیل�ھ الج�وھر النق�ي ، مؤل�ف الج�وھر         - أبو بكر أحم�د ب�ن الح�سین ب�ن عل�ي البیھق�ي               - ١

مجلس دائرة المعارف النظامی�ة  : شھیر بابن التركماني ، الناشر عالء الدین علي بن عثمان الماردیني ال : النقي
َال َوْق�َت ِفیَم�ا ُیْعَط�ى اْلُفَق�َراُء َواْلَم�َساِكیُن      :  ھ�ـ، ب�اب   ١٣٤٤األولى ـ  : الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد ، الطبعة 
   .٢٦ ، أثر )٣٥٣ص  / ٢ج (ِإالَّ َما َیْخُرُجوَن ِبِھ ِمَن اْلَفْقِر َواْلَمْسَكَنِة ، 

   .٨٨ مشكلة الفقر وكیف عالجھا اإلسالم ، ص – أبو زھرة - ٢
أدن��ى م��ا یعط��ى الرج��ل الواح��د م��ن ال��صدقة ، وك��م أكث��ر م��ا یطی��ب ل��ھ                :  األم��وال للقاس��م ب��ن س��الم  ، ب��اب  - ٣

   .١١٨٨، أثر ) ٢٨٤ص  / ٣ج (منھا ؟ ، 
ى الرج��ل الواح��د م��ن ال��صدقة ، وك��م أكث��ر م��ا یطی��ب ل��ھ           أدن��ى م��ا یعط�� :  األم��وال للقاس��م ب��ن س��الم  ، ب��اب  - ٤

   .١١٨٩، أثر ) ٢٨٥ص  / ٣ج (منھا ؟ ، 



 - ٥٣٣ -

  ذهب إلي أن الفقير يعطي كفاية سنة وال يزاد ؛ ألن الزكاة تتكرر كل سنة               –القول الثاني       

المالكية ، واإلمام البغوي والغزالي وغيرهمـا       : وممن قال به    . فيحصل كفايته منها سنه سنة      

من الخراسانيين ، وبهذا قطع أبو العباس ابن القاص في المفتاح من الشافعية ، والحنابلة علـي      

  .)١(الصحيح من المذهب 

لفرد من ضـمان العـيش لـه        وإنما حددت الكفاية بسنة ؛ ألنها في العادة أوسط ما يطلبه ا       

  . في ذلك أسوة حسنة ، فقد صح أنه ادخر ألهله قوت سنة وألهله ، وفي هدي الرسول 

    وألن أموال الزكاة في غالبها حولية ، فال داعي إلعطاء كفاية العمر ، وفي كل عام تـأتي               

  .حصيلة جديدة من موارد الزكاة ، ينفق منها علي المستحقين 

فاية السنة ال تتم إال بإعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب من نقد ، أو حـرث                     فإذا كانت ك  

أو ماشية ، أعطي من الزكاة ذلك القدر وإن صار به غنيا ؛ ألنه حين الدفع إليه كـان فقيـراً                      

  .  )٢(مستحقاً 

  .)٣(وممن قال به الثوري .  ال يعطى أحد أكثر من خمسين درهما :القول الثالث     

   :القول الراجح     

بإعطاء الفقير خمسين درهما ؛ لما فيه من التضييق علي الفقير           : بعد استبعاد القول القائل         

 من يري إعطاء الفقير كفاية العمر ، ومن يري إعطاء الفقيـر             –إن لكل من المذهبين     : نقول  

  :ساكين نوعان  مجالَه الذي يعمل فيه ؛ ألن الفقراء والم–كفاية سنة كاملة فحسب دورية 

يستطيع أن يعمل ويكتسب ويكفي نفسه ، كالصانع والزارع والتـاجر ، ولكـن               : النوع األول 

، ... ينقصه أدوات الصنعة ، أو رأس مال التجارة ، أو الـضيعة وآالت الحـرث والـسقي                  

فالواجب  لمثل هذا أن يعطي  من الزكاة ما يمكنه من اكتساب كفاية العمر ، وعدم االحتيـاج                   

                                                 
 – ، الن�ووي  ٤٩٤ص  / ١عیسي الحلب�ي ، ج  :  حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر ، الناشر       – الدسوقي   - ١

روع لعالء الدین عل�ي   كتاب الفروع و معھ تصحیح الف- ، ابن مفلح ١٧٦ص  / ٦المجموع شرح المھذب ، ج      
 /                  ٣ج ( اإلن��صاف ف��ي معرف��ة ال��راجح م��ن الخ��الف ،  -الم��رداوي )  ٣٠٠ص  / ٤ج (ب��ن س��لیمان الم��رداوي ، 

  ).١٦٩ص 
دار الفكر :  مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، الناشر  –) الحطاب  (  محمد بن محمد بن عبد الرحمن        - ٢

 /           ٢دار الفك����ر ، ج :  ش����رح مخت����صر خلی����ل ، الناش����ر  – اهللا الخرش����ي  محم����د ب����ن عب����د٣٤٨ص  / ٢، ج 
دار إحی�اء  :  حاش�یة الدس�ـوقي عل�ي ال�شرح الكبی�ر ، الناش�ر       – ، محمد بن أحمد بن عرف�ة الدس�وقي           ٢١٥ص  

 ٨٩ مشكلة الفقر وكیف عالجھ�ا اإلس�الم ، ص   – ، أبو زھرة ٤٩٤ص / ١ عیسي الحلبي ، ج –الكتب العربیة  
.  

   .٢٧٨ص /  ١مصطفي الحلبي ، ج :  بدایة المجتھد ونھایة المقنصد ، الناشر – ابن رشد - ٣



 - ٥٣٤ -

لي الزكاة مرة أخري ، وفي عصرنا هذا يمكن تنفيذ ذلك عن طريق بناء مصانع ومنشآت من                 إ

  .مال الزكاة تملك للفقراء القادرين علي العمل 

 عاجز عن الكسب كالزمن ، واألعمى ، والشيخ الهرم ، واألرملة ، والطفل              –    النوع الثاني   

ة السنة ، أي يعطي راتبا دوريا يتقاضـاه        ونحوهم ، فهؤالء ال بأس أن يعطي الواحد منهم كفاي         

كل عام ، أو يوزع علي أشهر العام إن خيف من المستحق اإلسراف وبعثرة المال فـي غيـر                 

  .)١(الموظفين  حاجة ماسة ، وهذا هو الذي ينبغي اتباعه في عصرنا ، كما هو في رواتب 

   : وفي هذا جاء في كتب الحنابلة ما نصه    

     حطَى معفَي             كُني لَم نمكِْفيِه ، واٍل يم ْأسطَى رعي تَاِجرتْ ، وكَثُر ِإنفٍَة ، وآلَِة ِحر نتَِرفٌ ثَم

محتَاجا حرمتْ علَيِه الزكَاةُ ، وِإن لَم يمِلك شَيًئا ، وِإن كَان محتَاجا حلَّتْ لَه ، ولَو ملَك  ِنصابا                    

 .....  و     ا ، َأيمهرطَى غَيعـِة           : يِكفَاي ـعا مِتِهمِكفَاي امِكيٍن تَمِمسفَِقيٍر و التَّاِجِر ِمنتَِرِف وحالْم

  .)٢(عاِملَِتِهما سنَةً ، ِلتَكَرِر وجوِب الزكَاِة ِبتَكَرِر الْحوِل ، فَيعطَى ما يكِْفيِه إلَى ِمثِْلِه 

  : الغارم )     ب 

    الغارم هو الذي عليه دين ، والغريم يطلق علي المدين وعلي صاحب الدين ، وأصل الغرم                

 والَِّذين يقُولُون ربنَا اصِرفْ عنَّا عذَاب جهنَّم   : اللزوم ، ومنه قوله سبحانه وتعالى       : في اللغة   

  .)٤( غريما لمالزمته صاحبه ، وسمي كل واحد منهما) ٣(ِإن عذَابها كَان غَراما 

    أما الغارم فيعطي بقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير إسراف ، بل فـي أمـر                    

  .  )٥(ضروري 

 وسهم : إذ جاء ما نصه      أما الشافعية ففرقوا بين الغرم إلصالح ذات البين والغرم للنفس ،            

  .، وضرب غرم لمصلحة نفسه )٦(ضرب غرم إلصالح ذات البين : للغارمين وهم ضربان 

  : فأما األول فضربان     

                                                 
   .٩٢ مشكلة الفقر وكیف عالجھا اإلسالم ، ص – أبو زھرة - ١
  ) .٢٧٦ ، ٢٧٥ص  / ٥ج  (- مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى  - ٢
   .٦٥ سورة الفرقان ، آیة - ٣
  . ١٩١ص  / ٦ح المھذب ، ج  المجموع شر– النووي - ٤
  . ٧ القوانین الفقھیة ، ص – ، ابن جزي ٢٧٧ص/ ١ بدایة المجتھد ، ج – ابن رشد - ٥
یك�ون  : والب�ین  : معناه إلصالح حالة الوصل بعد المباینة، قال  : إلصالح ذات البین ، قال األزھرى      :  قولھ   - ٦

سورة األنعام ، ج�زء   (   َلَقْد َتَقطََّع َبْیَنُكْم : عالى فرقة ویكون وصال ، وھو ھنا وصل ، ومنھ قولھ سبحانھ وت    
أص�لح الح�ال الت�ي بھ�ا تجتم�ع      : اللھ�م أص�لح ذات الب�ین أي    : ، أي وص�لكم وق�ولھم ف�ي ال�دعاء      )٩٤م�ن اآلی�ة   
 أن یستدین ماال ویصرفھ في إصالح ذات البین بأن یخاف فتنة بین قبیلتین ، أو ط�ائفتین ،         : ومعناه. المسلمون  

ص  / ٦ المجم�وع ش�رح المھ�ذب ، ج    –الن�ووي  . أو شخ�صین فی�ستدین م�اال وی�صرفھ ف�ي ت�سكین تل�ك الفتن�ة         
١٩١.   
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لَا تَِحـلُّ الـصدقَةُ      : "  من تحمل دية مقتول فيعطى مع الفقر والغنى ؛ لقوله            -أحدهما      

تَراها ِبماِلِه َأو ِلرجٍل لَه ِلغَِني ِإلَّا ِلخَمسٍة ِلغَاٍز ِفي سِبيِل اللَِّه َأو ِلعاِمٍل علَيها َأو ِلغَاِرٍم َأو ِلرجٍل اشْ

 ِللْغَِني ِكينى الِْمسدِكيِن فََأهلَى الِْمسقَ عدفَتُص ِكينِمس ار١(" ج( .  

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه إلرسال مالك            : قال صاحب المستدرك      

  .  )٢(بن أنس إياه عن زيد بن أسلم 

حديث : وقال األلباني   .  )٣(حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين        : ط      وقال األرنؤو 

  .)٤(صحيح 

  : من حمل ماال في غير قتل لتسكين فتنة ففيه وجهان -والثاني     

 يعطى مع الغنى ؛ ألنه غرم إلصالح ذات البين ، فأشبه إذا غرم دية مقتول -    الوجه األول  

  .  

مع الغني ؛ ألنه مال حمله في غير قتل فأشبه إذا ضمن ثمنا فـي   ال يعطي   -    الوجه الثاني   

  .بيع 

  :  من غرم لصالح نفسه وعياله :الضرب الثاني     

    وأما من غرم لمصلحة نفسه ، فان كان قد أنفق في غير معصية دفع إليه مع الفقر ، وهل                   

  : يعطى مع الغنى ؟ فيه قوالن 

  .يأخذ لحاجته إلينا فلم يعط مع الغني كغير الغارم ال يعطى ؛ ألنه :     قال في األم 

يعطى ؛ ألنه غارم في غير  معصية ؛ فأشبه إذا غرم           :     وقال في القديم والصدقات من األم       

  .إلصالح ذات البين 

    فإن غرم في معصية لم يعط مع الغنى ، وهل يعطي مع الفقر ؟ ينظر فيه ، فان كان مقيما                    

  :؛ ألنه يستعين به علي المعصية ، وإن تاب ففيه وجهان علي المعصية لم يعط 

  . يعطي ؛ ألن المعصية قد زالت -    أحدهما 

                                                 
مؤس��سة زای��د ب��ن س��لطان                               : محم��د م��صطفى األعظم��ي ، الناش��ر    :  الموط��أ ، المحق��ق  – مال��ك ب��ن أن��س   - ١

ص  / ٢ج (َأْخ��ِذ ال��صََّدَقِة َوَم��ْن َیُج��وُز َل��ُھ َأْخ��ُذَھا ،   : ب م ، َب��ا٢٠٠٤ -ھ��ـ ١٤٢٥االول��ى : آل نھی��ان ، الطبع��ة 
   .٩١٩، حدیث ) ٣٧٨

  ) .٥٦٦ص  / ١ج  (- المستدرك على الصحیحین للحاكم مع تعلیقات الذھبي في التلخیص - ٢
ق�اھرة ،   ال–مؤس�سة قرطب�ة   :  مسند اإلمام أحمد بن حنب�ل ، الناش�ر   - أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشیباني    - ٣

  ) .٥٦ص  /  ٣ج (األحادیث مذیلة بأحكام شعیب األرنؤوط علیھا ، 
المكتب اإلسالمي  :  صحیح ابن خزیمة ، الناشر - محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكر السلمي النیسابوري        - ٤

محم��د م��صطفى األعظم��ي ، األحادی��ث مذیل��ة بأحك��ام األعظم��ي واأللب��اني   . د:تحقی��ق ١٩٧٠ - ١٣٩٠بی��روت ، 
  ) .٦٩ص  / ٤ج (ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة و إن كان غنیا  ،  : علیھا، باب 
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  .)١( ال يعطى ؛ ألنه ال يؤمن أن يرجع إلي المعصية -    والثاني 

  :    ويالحظ في هذا المقام أمران 

لي من الربا ، وذلك  إن في سداد دين المدين تشجيعا علي القرض الحسن الخا–األمر األول     

ألن المقرض قرضا حسنا إذا ضمن سداد دينه أقدم علي اإلقراض ، عالما أنه ال يضيع عليـه                  

  .من ماله شيء ، وال يكفَّ األيدي عن ذلك إال عدم ضمان األداء 

 إن اإلسالم أوجب سداد الدين عن المدين العاجز بنفسه أو نيابة الدولة عنه،              –األمر الثاني       

م يسبقه فيه قانون ، ولم يلحقه به في ركبه قانون ، بل هو قد انفرد به بـين الـشرائع                     وذلك ل 

  .  )٢(جميعا 

 وما عرفت البشرية حتى اليـوم شـريعة غيـر         :ويقول الدكتور الفنجري في هذا الصدد           

اإلسالم تنص في صلب دستورها علي سداد ديون المدينين لسبب مشروع ، وتجعل من ذلـك                

ة إلي اهللا ، وهي ال تكتفي بذلك ، بل تمد بالمال كل غارم إلصـالح ذات البـين                   فريضة وقرب 

  .وإقرار السالم والمحبة بين البشر 

فالبديل الشـرعي للقرض الربوي ليس كما تصـور الكثيــرون هـو           :     ثم يقول سيادته    

هم الغرماء  المضاربة أو المشاركة ، وإنما هو القرض الحسن ، ولذلك فإن التوسع في تفسير س              

بحيث يشمل القرض الحسن بكل ضروبه استهالكيا كان أم استثماريا هو اجتهاد طيب طالمـا               

كانت تسمح به أموال الزكاة لتلعب دورها الفعال في القضاء علي الربا الذي حرمـه اإلسـالم               

   .)٣(وآذن بحربه من اهللا ورسوله 

  :في سبيل اهللا ) ج     

ي نصرة دين اهللا وطريقه وشريعته التي شرعها لعبـاده ، بقتـال             وفي النفقة ف  :     فإنه يعني   

  .)٤(أعدائه ، وذلك هو غزو الكفار 

    فالمراد به الجهاد ، فتصرف الزكاة في المجاهدين وإن كانوا أغنياء علي األصح ، وفي آلة       

  .)٥(الحرب ، واختلف هل تصرف في بناء األسوار وإنشاء األساطيل 

                                                 
 المجم��وع ش��رح  المھ��ذب ،               – ، الن��ووي ١٩١ ، ١٩٠ص / ٦ المھ��ذب م��ع المجم��وع ، ج   – ال��شیرازي - ١

   . ١٩٢ ، ١٩١ص  / ٦ج 
   .٧٩ التكافل االجتماعي في اإلسالم ، ص– أبو زھرة - ٢
   .٩٦ ، ٩٤ الزكاة بلغة العصر ، ص –الفنجري .  د- ٣
  ) . ٣١٩ص  / ١٤ج  (- تفسیر الطبري - ٤
   .٧٥ القوانین الفقھیة ، ص– ابن جزي - ٥



 - ٥٣٧ -

هاد له مع ذلك أبواب أخري ، علي أن ولي األمـر ينظـر فـي ترتيـب                      فاإلنفاق في الج  

 ١(المصارف بما يراه ، بيد أن عليه أن يعطي الفقراء العاجزين ما يحتاجون إليه ابتداء( .  

إن الجهاد تطوعا ابتغاء وجه اهللا ال يقتصر كمـا          :     ويقول الدكتور الفنجري في هذا الصدد       

في العسكري ، بل يشمل كل جهاد ، تربويا كان أو سياسيا ، أو يتصور البعض علي معناه الحر

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في          : " اجتماعيا ، أو اقتصاديا ، إذ كما قال الرسول          

، وعليه ، فإن اإلنفاق علي المؤسسات الخيرية من أهل التوعية ومكافحة الجهالـة              " سبيل اهللا   

  .)٢(الزكاة  مساعدة المحتاجين بمختلف الطرق هو من قبيلوالجاهلية بكافة صورها و

  :ابن السبيل ) د     

الطريق ، وقيل للضارب : والسبيل .  هو المسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد         :     ابن السبيل   

  .)٣(ابن السبيل ، للزومه ياه : فيه 

 وله في أرضه مال ، وعلي     فابن السبيل هو الذي يكون غريبا في أرض ليس له فيها مال ،  

  .الدولة أن تقوم بسد حاجاته حتى يعود إلي أهله 

مالـه       وقد يعطي من غير استرداد ، وقد يعطي ويسترد ولي األمر ما أعطي إذا عاد إلي                 
  .)٥(، علي أن يكون سفره في غير معصية  )٤(

 العـدوان اإلسـرائيلي أو          ويعتبر اليوم الالجئون العرب أو األفغان ساكني الخيام ، ضحايا         

  . )٦(الروس من أبناء السبيل ، وما أشد حاجتهم إلي نصيب من الزكاة 

  

   

  

  

  

  

  الثالثالمطلب 

                                                 
   .٧٩ التكافل االجتماعي في اإلسالم ، ص– أبو زھرة - ١
   .٩٧ الزكاة بلغة العصر ، ص –الفنجري .  د- ٢
  ) . ٣٢٠ص  / ١٤ج  (- تفسیر الطبري - ٣
   .٧٩ التكافل االجتماعي في اإلسالم ، ص– أبو زھرة - ٤
   .٢٧٧ص  / ١ بدایة المجتھد ، ج – ، ابن رشد ٧٥ القوانین الفقھیة ، ص – ابن جزي - ٥
  .١٠٠ ، ٩٨ الزكاة بلغة العصر ، ص–الفنجري .  د- ٦
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  قاتتذويب الفوارق بيـن الطبقياس قدرة الزكاة علي إعادة توزيع الدخل و 

     الهدف األساسي من تشريع الزكاة ، هو الضمان االجتماعي ، ولذلك فـإن تقيـيم الزكـاة                

وقياس قدرتها علي تحقيق الهدف ، يكون من خالل تجربتها لتغطية الضمان االجتماعي ، ولكن 

الزكاة تقوم علي أساس استخدام التأثير في الدخل بين األفراد ، ويمكن التفرقة بـين جـانبين                 

  :للزكاة بشأن إعادة توزيع الدخل وتذويب الفوارق بين فئات المجتمع 

  .التأثير في دخول من تصرف لهم الزكاة  –الجانب األول )     أ 

  . التأثير في دخول من تؤخذ منهم الزكاة –الجانب الثاني )    ب 

  . التأثير في دخول من تصرف لهم الزكاة -الجانب األول  )     أ 

    دور الزكاة في توزيع الدخل واضح ومحدد ، فالزكاة هنا دخل من ال دخل له ويكون كافيا                 

ين ، وبصفة مرحلية البن السبيل ، وهي دخل للغارم بصفة رئيسية لمن اسـتدان               للفقير والمسك 

لنفسه ، وبصفة ثانوية لمن استدان إلصالح ذات البين ، فالزكاة لها تأثير واضح فـي إعـادة                  

  :توزيع الدخل بالنسبة لمن تصرف لهم ، ويتأكد هذا ويتضح من اآلتي 

 إن الزكاة تغطي كل أهداف الضمان االجتماعي.   

                  من اآلراء التي عرضت بشأن ما يعطي لفقير والمسكين ، أنه قد يأخذ كل منهما بمـا

  . يسمح له بمواصلة النشاط االقتصادي ، ال بما يكفيه لمعاشه فقط 

  : التأثير في دخول من تؤخذ منهم الزكاة –الجانب الثاني )     ب 

تأثير الزكاة فـي دخـول مـن            دور الزكاة هنا أقل من دورها فيمن تصرف لهم ، بل إن             

يصرف لهم يبدو كهدف ، أما تأثيرها في دخول من يجب عليهم ، فهو هدف غير مباشر إلـي                   

  .حد ما ، وإنما المقصود هنا هو مساهمتهم في تغطية الضمان االجتماعي ألفراد المسلمين 

اة ، إال أنها من         ومع هذا ، فباعتبار أن الزكاة تمثل اقتطاعا من دخول من تجب عليهم الزك             

هذا الجانب تؤثر في إعادة توزيع الدخل ؛ بسبب تأثيرها في دخول من تفرض عليهم ، ويمكن                 

  :الجوانب التالية توضيح الصورة بالنظر إلي 

    إن الزكاة يتوفر فيها عنصر الشمول ، سواء من حيث من تجب عليهم الزكاة أو المال الذي  

لتأثير في دخول كل األفراد ، والتأثير فـي كـل األمـوال             تجب فيه ، وبهذا يكون قد تحقق ا       

بواسطة الزكاة ، وال شك أن هذا إجراء يساعد علي إعادة توزيع الدخل من جهة تـأثيره فـي                 

  .أموال من تجب عليهم الزكاة 

   :تقسم إلي قسمين    إن الزكاة من حيث الوعاء الذي تفرض عليه 
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  :علي إيراداتها ، وتشمل  ، وتفرض الزكاة األموال العقارية )أ 

  . العقارات المبنية ذات اإليراد -٢.                    األطيان الزراعية -١

  :، وتفرض الزكاة علي أساس المال واإليراد المتولد منه ، ويشمل األموال المنقولة  )ب 

  . عروض التجارة والصناعة-٣) .الذهب والفضة (  النقدين -٢.  األنعام-١

اة تفرض علي رءوس األموال ، وبهذا يكون تأثير الزكاة أوضح في إعـادة توزيـع                    فالزك

الدخل ، مع مالحظة أن المعدل يختلف ، إذ تؤثر الزكاة في رأس المال الذي يولد الدخل لمـن                   

  .تجب عليه الزكاة 

    إن الحد الذي يعفي من الزكاة وهو ما دون النصاب هو مقدار صـغير ، أي أن فرصـة                   

أن كل فرد سيملك النصاب في ظروف       : ء من الزكاة فرصة محدودة جداً ، ومعني هذا          اإلعفا

  .هذا العصر غالبا 

    إن الزكاة ال تقرض مرة واحدة علي المال ، وإنما تتكرر سنويا ، ويعني هذا أن االقتطاع                 

  من رأس المال أو الدخل سيتكرر سنويا ، ولهذا تأثيره علي

  . )١(نب من تفرض عليه الزكاة إعادة توزيع الدخل من جا

  .    وإن لم تف الزكاة بالحاجات ، فعلي اإلمام أن يوظف علي األغنياء مقدار كفاية الحاجة 

 واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب              :قال القرطبي       

داء أسـراهم وإن اسـتغرق ذلـك        يجب على الناس ف   : صرف المال إليها قال مالك رحمه اهللا        

  . )٢(أموالهم وهذا إجماع أيضا 

إذَا خَلَتْ الَْأيِدي ِمن الَْأمواِل ولَم يكُن ِمن ماِل الْمصاِلِح ما يِفـي              : وقال صاحب المستصفي      

 دخُوُل الْكُفَّاِر ِبلَاد الِْإسلَاِم َأو ِخيفَ       ِبخَراجاِت الْعسكَِر ولَو تَفَرقَ الْعسكَر واشْتَغَلُوا ِبالْكَسِب لَِخيفَ       

                  ارـاِء ِمقْـدلَى الَْأغِْنيظِّفَ عوي اِم َأنِللِْإم وزجلَاِم ، فَيِة ِفي ِبلَاِد الِْإسامرِل الْعَأه الِْفتْنَِة ِمن انرثَو

ِع التَّخِْصيص ِبالَْأراِضِي فَلَا حرج ؛ ِلَأنَّا نَعلَم َأنَّـه إذَا         ِكفَايِة الْجنِْد ، ثُم إن رَأى ِفي طَِريِق التَّوِزي        

تَعارض شَراِن َأو ضرراِن قَصد الشَّرع دفْع َأشَد الضرريِن وَأعظَم الشَّريِن وما يَؤديِه كُلُّ واِحٍد             

اِطر ِبِه ِمن نَفِْسِه وماِلِه لَو خَلَتْ خُطَّةُ الِْإسلَاِم عن ِذي شَوكٍَة يحفَظُ  ِمنْهم قَِليٌل ِبالِْإضافَِة إلَى ما يخَ     

ِنظَام الُْأموِر ويقْطَع مادةَ الشُّروِر وكَان هذَا لَا يخْلُو عن شَهادِة ُأصوٍل معينٍَة فَِإن ِلوِلي الطِّفْـِل                 

                                                 
   .٣٥٩ – ٣٥٧ نظریة التوزیع ، ص –العوضي .  د - ١
 ، ٢٣٣ص  / ٢ الج�امع ألحك�ام الق�رآن ، ج    - بك�ر ب�ن ف�رح القرطب�ي أب�و عب�د اهللا              محمد بن أحمد ب�ن أب�ي       - ٢

    .١٧٧، سورة البقرة ، آیة "  َلْیَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَھُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب : " تفسیر قول اهللا تعالي 
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 وِإخْراج ُأجرِة الِْفصاِد وثَمِن الَْأدِويِة وكُلُّ ذَِلك تَنِْجيز خُسراٍن ِلتَوقُِّع ما هو َأكْثَر              ِعمارةَ الْقَنَواتِ 

 ١(ِمنْه(.  

إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغـور وحمايـة              :وقال الشاطبي       

المال ، وارتفعت حاجات الجند إلى ماال يكفيهم ، فلإلمام إذا الملك، المتسع األقطار ، وخال بيت 

  .كان عدالً أن يوظف على األغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال ، إلى أن يظهر مال بيت المال 

    وإنما لم ينقل مثل هذا عن األولين التساع مال بيت المال في زمانهم بخالف زماننا ، فإن                 

 المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل اإلمام ذلك النظـام صـارت              القضية فيه أحرى ، ووجه    

ديارنا عرضة الستيالء الكفار ، وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة اإلمام ، وإيقاع التـصرف   

  .)٢(في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع 

 َأن يقُوموا ِبفُقَـراِئِهم ، ويجِبـرهم        وفُِرض علَى اَألغِْنياِء ِمن َأهِل كُلِّ بلَدٍ      :     وقال ابن حزم    

السلْطَان علَى ذَِلك ، إن لَم تَقُم الزكَواتُ ِبِهم ، وال ِفي ساِئِر َأمواِل الْمسِلِمين ، فَيقَام لَهـم ِبمـا                     

شِّتَاِء والصيِف ِبِمثِْل ذَِلك ، وِبمسكٍَن يكُنُّهم ِمن     يْأكُلُون ِمن الْقُوِت الَِّذي ال بد ِمنْه ، وِمن اللِّباِس ِلل          

  .)٣(الْمطَِر ، والصيِف والشَّمِس ، وعيوِن الْمارِة 

ذَِلك ــــانهرب  

  : الكتاب ، ومنه : أوال     

  .)٤( ين وابن السِبيِل ولَا تُبذِّر تَبِذيرا  وَآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِك:     قَوُل اللَِّه تَعالَى 

 وِبالْواِلديِن ِإحسانًا وِبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن والْجاِر ِذي الْقُربـى           :     وقَوله تَعالَى   

مِبيِل وِن السابنِْب واِحِب ِبالْجالصنُِب واِر الْجالْجو انُكُمملَكَتْ َأيا م )٥(.  

      فََأوجب تَعالَى حقَّ الْمساِكيِن ، وابِن السِبيِل ، وما ملَكَتْ الْيِمين مع حقِّ 

كَـتْ  ِذي الْقُربى وافْتَرض اِإلحسان إلَى اَألبويِن ، وِذي الْقُربى ، والْمساِكيِن ، والْجاِر ، وما ملَ               

 ةٌ ِبال شَكاءإس هنْعمقْتَِضي كُلَّ ذلك ، وي انساِإلحو ، ِمين٦(الْي(.  

                                                 
 بی�روت ،  –دار الكت�ب العلمی�ة   : األص�ول، الناش�ر    المستصفى في علم - محمد بن محمد الغزالي أبو حامد      - ١

  ).١٧٨ ، ١٧٧ص  / ١ج (محمد عبد السالم عبد الشافي ، :  ، تحقیق ١٤١٣الطبعة األولى ، 
إنا إذا قررنا إمام�ا مطاع�ا مفتق�را إل�ى تكثی�ر      : ، المثال الخامس ) ٣٨٠ص  / ١ج ( االعتصام ،    - الشاطبي   - ٢

  ) . ٨١ ، ٨٠ص  / ١ج  (- مختصر كتاب االعتصام -سقاف الجنود ، علوي بن عبد القادر ال
 المحل�ي ، تحقی�ق  أحم�د محم�د ش�اكر       -ھ�ـ  ٤٥٦ أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم ، المتوفى س�نة             - ٣

   .٧٢٥ ، مسألة ١٥٦ص  / ٦ القاھرة ، ج –دار التراث : الناشر 
   .٢٦ سورة اإلسراء ، آیة - ٤
  .٣٦:  سورة النساء آیة - ٥
   .٧٢٥ ، مسألة ١٥٦ص  / ٦ المحلي ، ج - ابن حزم - ٦
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 ولَـم نَـك نُطِْعـم                      قَالُوا لَم نَك ِمن الْمـصلِّين         ما سلَكَكُم ِفي سقَر      :     وقَاَل تَعالَى   

 ِكينالِْمس )١(  . اللَّه نالِة فَقَروِب الصجِكيِن ِبوالِْمس امالَى إطْعتَع )٢(.  

  :السنة ، ومنها :     ثانيا 

قَـاَل  :     ما روي عِن اَألعمِش عن زيِد بِن وهٍب وَأِبى ظَبيان عن جِريِر بِن عبِد اللَِّه قَـاَل                  

 . )٣ (»حم النَّاس الَ يرحم اللَّه من الَ ير :  »رسوُل اللَِّه 

من الَ يـرحِم النَّـاس الَ       «  : قَاَل رسوُل اللَِّه    :      وفي رواية عن جِريِر بِن عبِد اللَِّه قَاَل         

  .)٤(»يرحمه اللَّه عز وجلَّ 

اه جاِئعا عريان ضاِئعا فَلَم يِغثْه ، فَما        ومن كَان علَى فَضلٍَة ورَأى الْمسِلم َأخَ      :     قَاَل َأبو محمدٍ  

 ِبال شَك هِحم٥(ر( .  

من كَان  « :  قَاَل    وما روي َأن َأصحاب الصفَّةَ كَانُوا نَاسا فُقَراء ، وَأن رسوَل اللَِّه              – ٢    

نمِبثَاِلٍث ، و بذْهِن فَلْياثْنَي امطَع هاِدٍس ِعنْدس ِبخَاِمٍس َأو بذْهٍة فَلْيعبَأر امطَع هِعنْد ٦(» كَان( .  

 وما روي ِمن طَِريِق اللَّيِث بِن سعٍد عن عقَيِل بِن خَاِلٍد عن الزهِري َأن ساِلم بن عبـِد                   -٣    

ناللَِّه ب دبع َأن هرَأخْب رمِن عوَلاللَِّه بسر َأن هرَأخْب رمع   

الْمسِلم َأخُو الْمسِلِم ، ال يظِْلمه وال يسِلمه ، ومن كَان ِفى حاجِة َأِخيِه كَان اللَّه ِفى : "  قَاَل اللَِّه 

             ةً ِمنبكُر نْهع اللَّه جةً فَربِلٍم كُرسم نع جفَر نمِتِه ، واجح        ـتَرس ـنمِة ، وامِم الِْقيواِت يبكُر

  . )٧(»مسِلما ستَره اللَّه يوم الِْقيامِة 

         فَقَـد   - وهو قَـاِدر علَـى إطْعاِمـِه وِكـسوِتِه           -من تَركَه يجوع ويعرى     :     قَاَل َأبو محمدٍ  

 هلَم٨(َأس(.   

  

                                                 
   .٤٤ – ٤٢ سورة المدثر ، آیة - ١
   .٧٢٥ ، مسألة ١٥٧ص  / ٦ المحلي ، ج - ابن حزم - ٢
وا َفَل��ُھ ُق��ِل اْدُع��وا اللَّ��َھ َأِو اْدُع��وا ال��رَّْحَمَن َأی��ا َم��ا َت��ْدعُ ( َق��ْوِل اللَّ��ِھ َتَب��اَرَك َوَتَع��اَلى : ، ب��اب - ص��حیح البخ��ارى - ٣

    .٧٣٧٦، حدیث ) ٢٠٣ص  / ٢٤ج (،)  اَألْسَماُء اْلُحْسَنى 
 الصِّْبَیاَن َواْلِعَیاَل َرْحَمِتِھ : دار الجیل بیروت ، دار األفاق الجدیدة ـ بیروت ، باب :  صحیح مسلم ، الناشر - ٤

  ) .٧٧ص  / ٧ج (َوَتَواُضِعِھ َوَفْضِل َذِلَك ، 
   .٧٢٥ ، مسألة ١٥٧ص  / ٦ المحلي ، ج - ابن حزم - ٥
  ).٣٢٨ص  / ١٢ج (َعَالَماِت النُُّبوَِّة ِفى اِإلْسَالِم ، :  صحیح البخارى ، باب - ٦
  ) .٩٧ص  / ٩ج (َال َیْظِلُم اْلُمْسِلُم اْلُمْسِلَم َوَال ُیْسِلُمُھ ، :  صحیح البخارى ، باب - ٧
   .٧٢٥ ، مسألة ١٥٧ص  / ٦ المحلي ، ج - ابن حزم - ٨
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٤-   نوَل اللَِّه            وما روي عسر َأن ِريِعيٍد الْخُدَأِبي س نةَ عرَأِبي نَض    قَاَل  " :    ـهعم كَان نم

 فَلْيعد ِبِه علَى من ال ظَهر لَه ، ومن كَان لَه فَضٌل ِمن زاٍد فَلْيعد ِبِه علَى مـن ال                     )١(فَضُل ظَهرٍ 

ادز  ٢(" لَه(.  

  : اآلثار ، ومنها :    ثالثا 

                     نِن َأِبي ثَاِبٍت عِبيِب بح نع ِريالثَّو انفْيس نع ِديهِن مِن بمحِد الربطَِريِق ع ما روي ِمن

تَدبرت ،  لَو استَقْبلْتُ ِمن َأمِري ما اس :      قَاَل عمر بن الْخَطَّاِب     : َأِبي واِئٍل شَِقيِق بِن سلَمةَ قَالَ     

هذَا إسنَاد ِفـي    : َألخَذْت فُضوَل َأمواِل اَألغِْنياِء فَقَسمتُها علَى فُقَراِء الْمهاِجِرين ؟ قال ابن حزم             

  .غَايِة الصحِة والْجاللَِة

 الثَّقَِفي عن محمِد بِن عِلـي           وِمن طَِريِق سِعيِد بِن منْصوٍر عن َأِبي ِشهاٍب عن َأِبي عبِد اللَّهِ           

إن اللَّه تَعالَى   : بِن الْحسيِن عن محمِد بِن عِلي بِن َأِبي طَاِلٍب َأنَّه سِمع عِلي بن َأِبي طَاِلٍب يقُول ُ                

        هاءكِْفي فُقَرا يِر مِبقَد اِلِهمواِء ِفي َأملَى اَألغِْنيع ضفَر     نَـعوا فَمـدهجوا ورع وا َأواعج فَِإن ، م

  .اَألغِْنياء ، وحقٌّ علَى اللَِّه تَعالَى َأن يحاِسبهم يوم الِْقيامِة، ويعذِّبهم علَيِه ؟ 

  .ِفي ماِلك حقٌّ ِسوى الزكَاِة:     وعن ابِن عمر َأنَّه قَاَل 

 نعو    مقَالُوا كُلُّه مَأنَّه رمِن عابو ،ِليِن عِن بسالْحو ، ْؤِمِنينالْم اِئشَةَ ُأمع  

 مَألَهس نِلم  :قُّكح بجو ِقٍع فَقَددفَقٍْر م فِْظٍع َأوٍم مغُر وِجٍع، َأوٍم مَأُل ِفي دكُنْت تَس إن.  

   ديبَأِبي ع نع حصِة            وابحالص ثَالِثِماَئٍة ِمناِح ورِن الْجةَ ب        ـوَأب مهرفَـَأم فَِني مهادز َأن 

  .عبيدةَ فَجمعوا َأزوادهم ِفي ِمزوديِن، وجعَل يقُوتُهم إياها علَى السواِء ؟ 

 :اإلجماع :     رابعاً 

 ، ال مخَاِلفَ لَهم ِمنْهم هذَا إجماع مقْطُوع ِبِه ِمن الصحابِة :     حكي اإلجماع ابن حزم فقال 

.  

 

  .ِفي الْماِل حقٌّ ِسوى الزكَاِة:     وصح عن الشَّعِبي، ومجاِهٍد، وطَاوٍس، وغَيِرِهم، كُلُّهم يقُوُل 

قَاَل  ن َأحٍد ِمنْهم ِخالفَ هذَا، إال عن الضحاِك بِن مزاِحٍم، فَِإنَّه            وما نَعلَم ع  :     قَاَل َأبو محمٍد    

  .نَسخَتْ الزكَاةُ كُلَّ حقٍّ ِفي الْماِل: 

                                                 
  ) .٤٣٦ص  / ١١ج  (-صحیح مسلم . اإلبل  : الظھر  - ١
، ص�حیح اب�ن حب�ان ، ب�اب     )  ٤٣٦ص  / ١١ج (اْسِتْحَباِب اْلُمَؤاَساِة ِبُفُضوِل اْلَماِل ،  :  صحیح مسلم ، باب      - ٢
         /      ٢٢ج (ذكر البیان بأن أثر النعمة یجب أن ترى على المنعم علیھ في نف�سھ ومواس�اتھ عم�ا ف�ضل إخوان�ھ ،                    : 

  .٥٥١٠، حدیث ) ٣٧٢ص 
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ا َأوُل مخَاِلٍف والْعجب َأن الْمحتَج ِبهذَ. وما ِروايةُ الضحاِك حجةٌ فَكَيفَ رْأيه   :     قَاَل َأبو محمدٍ  

لَه فَيرى ِفي الْماِل حقُوقًا ِسوى الزكَاِة ، ِمنْها النَّفَقَاتُ علَى اَألبويِن الْمحتَاجيِن، وعلَى الزوجِة ،                

 مهرتَنَاقُضوِش ، فَظَهاُألروِن ، ويالداِن ، وويلَى الْحعِقيِق ، ولَى الرعو.  

  

ثنا َأبو اَألحوِص عن ِعكِْرمةَ عن ابِن عباٍس        : فَقَد رويتُم ِمن طَِريِق ابِن َأِبي شَيبةَ      : ِإن ِقيلَ     فَ

  . من َأدى زكَاةَ ماِلِه فَلَيس علَيِه جنَاح َأن ال يتَصدقَ : قَاَل

            وَآتُـوا حقَّـه يـوم        :بِن عباٍس ِفـي قَولـه تَعـالَى           وِمن طَِريِق الْحكَِم عن ِمقْسٍم عن ا      

  .الْعشْر، وِنصفُ الْعشِْر: ، نَسخَتْها )١(حصاِدِه 

  .     فَِإن ِروايةَ ِمقْسٍم ساِقطَةٌ ِلضعِفِه 

  . تَطَوعا؛ وهذَا صِحيح     وَأما ِروايةُ ِعكِْرمةَ فَِإنَّما ِهي َأن ال يتَصدقَ

  .)٢(    وَأما الِْقيام ِبالْمجهوِد فَفَرض ودين، ولَيس صدقَةَ تَطَوٍع 

  

  

  

  

  

  

   السادسبحثالم

  النقدي معالجة التضخم في دفع القيمة في الزكاة وأثر ذلك

أو إردب في قمحه ، أو قنطار           إذا وجب علي رب المال شاةٌ في غنمه ، أو ناقةٌ في إبله ،               

في ثمره وفاكهته ، فهل يحتم عليه أن يخرج هذه عينها ، أم يخير بينها وبين أداء قيمتها بالنقود 

  .، فإذا أخرج النقود أجزأته وصحت زكاته ؟ 

    اختلف في ذلك الفقهاء علي أقوال ، فمنهم من يمنع ذلك ، ومنهم من يجيزه بال كراهـة ،                   

  .   )٣(يجيزه مع الكراهة ، ومنهم من يجيزه في بعض الصور دون بعض ومنهم من 

                                                 
   .١٤١ سورة األنعام ، آیة - ١
  .١٥٩ ، ١٥٨ص  / ٦ المحلي ، ج – ابن حزم - ٢
 دراسة مقارنة ألحكامھا وفلسفتھا في ضوء القثرآن والسنة ، الناشر   – فقھ الزكاة    –یوسف القرضاوي   .  د - ٣
  .٧٩٩ص  / ٢ج  م ، ١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣الثانیة ، عام : مؤسسة الرسالة ، الطبعة : 



 - ٥٤٤ -

  :    منشأ الخالف 

 اخِْتلَاِفِهم ببساِكيِن ؟ :     وسِللْم اِجبقٌّ وح ةٌ ، َأوادكَاةُ ِعبِل الزه.  

الَْأعياِن لَم يجز ، ِلَأنَّه ِإذَا َأتَى ِبالِْعبـادِة         ِإن َأخْرج ِمن غَيِر ِتلْك      : ِإنَّها ِعبادةٌ قَاَل    :     فَمن قَاَل   

  . علَى غَيِر الِْجهِة الْمْأموِر ِبها فَِهي فَاِسدةٌ 

  .)١(ِهي حقٌّ ِللْمساِكيِن ، فَلَا فَرقَ بين الِْقيمِة والْعيِن ِعنْده :     ومن قَاَل 

 ِفيها  لَا يجوز ِإخْراج الِْقيِم ِفي الزكَواِت بدَل الْمنْصوِص علَيهِ      : أنه   ذهب إلي    :القول األول       

 ، وظاهر المذهب عند الحنابلـة       )٣(اِفِعيـة   والشَّ )٢(هور  المالكيـة في المش  : ن قال بـه    ومم. 
)٤(.  

الْمنْصوِص علَيِه َأو لَم يقِْدر    ذهب إلي جواز إخراج القيمة ، سواء قَدر علَى           –القول الثاني       

  . ، سواء كَان ثَم حاجةٌ َأم لَا ، ِلمصلَحٍة َأو لَا ، ِلِفطْرٍة وغَيِرها 

  افعية وهو ــــ ، ووجه عند الش)٦(، والمالكية في رواية )٥(الحنفية: وممن قال به     

ل الثوري ، وروي ذلك عن عمر بن عبـد العزيـز    ، وبه قا)٨( ، ورواية عند الحنابلة   )٧(شاذ  

  . )٩(والحسن 

                                                 
  ) .٢٢٥ ، ٢٢٤ص  / ١ج  (- بدایة المجتھد ونھایة المقتصد - ١
   ).١١٢ص / ١ج  (-،الكافي في فقھ أھل المدینة )٢٢٤ص  / ١ج (- بدایة المجتھد ونھایة المقتصد - ٢
، )١٧٩ص / ٣ج (دار الفك��ر ـ بی��روت ،     :  الح��اوى الكبی��ر ، دار الن��شر - العالم��ة أب��و الح��سن الم��اوردى  - ٣

  ) .٦٨ص  /   ٣ج  (-، المھذب ) ٤٢٨ص  / ٥ج  (-المجموع 
، حاش�یة ال�روض المرب�ع    ) ھـ١٣٩٢: المتوفى ( عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي          - ٤

، شمس الدین  أبو الفرج عبد الرحمن ) ١٩٠ص  / ٣ج ( ھـ ، ١٣٩٧ -األولى : شرح زاد المستقنع ، الطبعة   
دار الغ�د        :  الشرح الكبیر  ،  الناش�ر  – ھـ ٦٨٢ بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المتوفي سنة          بن أبي عمر محمد   

 دلیل الطالب لنی�ل  -) ھـ١٠٣٣ ، مرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي  ، المتوفي سنة        ١٠٤ص   / ٣العربي ، ج    
: ر والتوزی�ع، الری�اض ، الطبع�ة    دار طیب�ة للن�ش  : أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي ، الناش�ر        : المطالب ، المحقق    

ع�الء ال�دین أب�و الح�سن عل�ي ب�ن س�لیمان الم�رداوي         )  ٨٤ص   / ١ج  (م ،   ٢٠٠٤/ ھ�ـ   ١٤٢٥الطبعة األول�ى،    
 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف عل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د ب�ن      -) ھـ٨٨٥: المتوفى (الدمشقي الصالحي   

  ).٤٩ص/ ٣ج(ھـ ، ١٤١٩الطبعة األولى : روت ــ لبنان ، الطبعة دار إحیاء التراث العربي بی: حنبل ، الناشر 
  ).١٢٩ص  / ٤ج    (-، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ) ٩ص  / ٢ج  (- الجوھرة النیرة - ٥
 -لل�شیخ ال�دردیر   ال�شرح الكبی�ر   . َفَأْخُذ اْلَعْیِن َعْن اْلَحْرِث َواْلَماِشَیِة ُیْجِزُئ َمَع اْلَكَراَھِة         :  حیث جاء ما نصھ      - ٦
، حاش�یة الدس�وقي   ) ٨٦ص  / ٤ج  (-، حاشیة الع�دوي عل�ى ش�رح كفای�ة الطال�ب الرب�اني            ) ٥٠٢ص   / ١ج  (

َم�ْن َجَب�َرُه اْلُم�َصدُِّق    : َفَق�اَل َماِل�ٌك ِف�ي اْلُمَدوََّن�ِة     : ، وجاء في التاج واإلكلیل    ) ١ص   / ٥ج   (-على الشرح الكبیر    
َدَقِتِھ َدَراِھَم َرَجْوت َأْن ُیْجِزَئُھ َذِلَك ، إَذا َكاَن ِفیِھ َوَف�اٌء ِبِقیَم�ِة َم�ا َوَج�َب َعَلْی�ِھ ، َوَكاَن�ْت       إْن َأدَّى ِفي َص= = َعَلى    

  ) .١٣٨ص  / ٣ج  (-التاج واإلكلیل لمختصر خلیل  . ِعْنَد َمِحلَِّھا 
  ) .٤٢٨ص  /   ٥ج  (-المجموع . إن القیمة تجزئ حكاه وھو شاذ باطل :  وفیھ وجھ - ٧
،                   ) ١٩٠ص  / ٣ج ( حاش���یة ال���روض المرب���ع ش���رح زاد الم���ستقنع ،     - اب���ن قاس���م العاص���مي الحنبل���ي    - ٨

  ).٤٩ص/ ٣ج(  اإلنصاف ، – ، المرداوي ١٠٤ص  / ٣ الشرح الكبیر ، ج –ابن قدامة المقدسي
   .١٠٤ص  / ٣ الشرح الكبیر ، ج – ابن قدامة المقدسي- ٩



 - ٥٤٥ -

يجوز إخراج القيمة عنـد     :  وهو رواية عن أحمد بين هذين القولين ، فقال           :القول الثالث       

الحاجة ، فإذا احتيج إلى إخراج الدراهم والدنانير عن الشياة أو عن البقر أو عن اإلبل أو عـن      

ة الغني في ذلك من غير ضرر علـى الفقيـر ، أو كانـت               الحب أو التمر ، فإن كانت مصلح      

  .)١(مصلحة الفقير في ذلك من غير ضرر على الغني ، فله أن يخرجها قيمة 

وعنْه تُجِزُئ ِللْحاجِة ، ِمن تَعذُِّر الْفَـرِض ونَحـِوِه ، نَقَلَهـا              : فجاء في اإلنصاف ما نصه        

ي التَّعِليِق ، صححها جماعةٌ ، ِمنْهم ابن تَِميٍم ، وابن حمدان ، واخْتَاره              جماعةٌ ، ِمنْهم الْقَاِضي فِ    

وِلمصلَحٍة  َأيضا ، واخْتَاره الشَّيخُ تَِقي الديِن َأيضا ، وذَكَر بعـضهم           : الشَّيخُ تَِقي الديِن ، وِقيَل      

إذَا كَانَتْ الزكَاةُ جزءا لَـا يمِكـن        : لَجاجِة ، وقَاَل ابن الْبنَّا ِفي شَرِح الْمحرِر         ِروايةَ تُجِزُئ   لِ    

وكَذَا كُلُّ ما يحتَاج إلَى بيِعِه ، ِمثُْل َأن يكُون بِعيرا           : ِقسمتُه جاز صرفُ ثَمِنِه إلَى الْفُقَراِء ، قَاَل         

ع قِْدرِرِهلَا يغَي وند مضا يمِزُئ عتُج نْهعشِْي ، ولَى الْم.  

وعنْه تُجِزُئ الِْقيمةُ ، وِهي الثَّمن ِلمشْتَِري ثَمرِتِه الَِّتي لَا تَِصير تَمرا َأو زِبيبا عن الساِعي قَبـل       

  .)٢(ِجداِدِه 

  األدلــــــــــــــة

  :أدلة القول األول     

    استدل علي عدم جواز إخراج القيمة في الزكوات بدل المنصوص عليه بالكتاب ، والسنة،              

  : والمعقول 

  :الكتاب ، ومنه :     أوال 

 :    قال اهللا تعالي                 )٣(.  

:              هللا سبحانه وتعالي أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمراً مجمال بمثل قولـه          إن ا  : وجه الداللة       

                  وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن ، وبينت المقادير المطلوبة بمثل ، 

 ، فـصار كـأن اهللا     " في كل خمسة من اإلبل شاة       " ،  " في كل أربعين شاة ، شاة        : " قوله  

فتكون الزكاة حقا للفقير بهذا الـنص ،        " وآتوا الزكاة من كل أربعين شاة ، شاة         : " تعالي قال   

  .  )٤(فال يجوز االشتغال بالتعليل إلبطال حقه من العين

                                                 
  ) .١١١ص  / ٩ج  (-لمستقنع للحمد  شرح زاد ا- ١
  ) .٤٩ص/ ٣ج( اإلنصاف ، - المرداوي - ٢

   .٤٣ سورة البقرة ، آیة - ٣
  .٨٠٢ص / ٢ فقھ الزكاة ، ج –یوسف القرضاوي .  د- ٤



 - ٥٤٦ -

    ثم إن الزكاة قربة هللا تعالى ، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر اهللا تعـالي ، فـال                   

  .)١(من الزكاة ؛ ألن الحق هللا تعالى وقد علقه علي ما نص عليه يجوز أخذ القيمة في شيء 

  :    مناقشة الدليل 

                   ـعم ِهيتَاِج وحخَلَِّة الْم دكَاِة سِة ِفي الزبالْقُر هجسلمنا بأن الزكاة قربة هللا تعالى ، إال أن و    

 ، فَكَان إذْنًا ِباِلاسِتبداِل علَى ما عِرفَ ِفي الُْأصوِل ، وِفـي             كَثْرِتها واخِْتلَاِفها لَا تَنْسد ِبعيِن الشَّاةِ     

ذَِلك إبطَاُل قَيِد الشَّاِة ويحصُل ِبِه الرزقُ الْموعود وغَيره ، وعلَى الثَّاِنيِة الَْأمر ِبالَْأداِء إلَى الْفَِقيِر                

يِه وِإيصاُل ذَِلك إلَيِه إبطَاٌل ِلقَيِد الشَّاِة ؛ ِلَأن الرزقَ لَم ينْحِصر ِفي َأكِْل              إيصاٌل ِللرزِق الْموعوِد إلَ   

  .)٢(اللَّحِم فَكَان إذْنًا ِفي اِلاسِتبداِل 

  :السنة ، ومنها :     ثانيا 

حدثَنَا محمد بن جهضٍم حدثَنَا ِإسـماِعيُل       :  ما روي عن يحيى بِن محمِد بِن السكَِن قال           -١    

            رمِن عِن ابَأِبيِه ع نِن نَاِفٍع عب رمع نفٍَر ععج نوُل  :"  قَاَل   - رضى اهللا عنهما     -ابسضَ رفَر

ر ، والذَّكَِر واُألنْثَـى  لِْفطِْر صاعا ِمن تَمٍر ، َأو صاعا ِمن شَِعيٍر علَى الْعبِد والْح         زكَاةَ ا  اللَِّه    

  . )٣(" والصِغيِر والْكَِبيِر ِمن الْمسِلِمين ، وَأمر ِبها َأن تَُؤدى قَبَل خُروِج النَّاِس ِإلَى الصالَِة 

  :وجه الداللة     

        في الحديث الشريف داللة علي عدم جواز إخراج القيمة في الزكـوات بـدل المنـصوص        

  .)٤( نها ي لم يذكر القيمة ، ولو جازت لبعليه ؛ حيث إنه 

ن ِقيمـِة       خَيره بين التَّمِر والشَِّعيِر دون غَيِرِهما ، والْمخَاِلفُ فَخَيره بينَهما َأو بـي                 ثم إنه   

  .)٥(َأحِدِهما ، وظَاِهر الْخَبِر يمنَع ِمنْهما 

فإذا بلغت خمسا وعشرين من اإلبـل   : "  أنه قال     وما روي عن أبي سعيد عن النبي       -٢    

قال أبو  " . ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من اإلبل في كل خمس من اإلبل شاة                

  .)٦(يث حسن صحيح حديث أبي سعيد حد: عيسى 

                                                 
  ) .٤٣٠ ، ٤٢٨ص  / ٥ج  (- المجموع - ١
    .١٩٣ ، ١٩٢ص / ٢ ،ج دار الفكر:  العنایة شرح الھدایة ، الناشر - محمد بن محمد بن حمود البابرتي - ٢
:  ، موط�أ مال�ك ،  ب�اب    ١٥٠٣، ح�دیث  ) ٢٦ص  / ٦ج  (َفْرِض َص�َدَقِة اْلِفْط�ِر  ،      :  صحیح البخارى ،  باب       - ٣

   .٦٢٩، حدیث ) ٣٢٩ص  / ٢ج (َمِكیَلِة َزَكاِة اْلِفْطِر ، 
  ) .٤٢٩ص  / ٥ج  (- المجموع - ٤
   .١٨٠ص  / ٣ الحاوي الكبیر ، ج – الماوردي - ٥

  .٦٢٧،حدیث )٢٢ص  / ٣ج (ماجاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب  ،:  سنن الترمذي ، باب - ٦



 - ٥٤٧ -

 كَتَـب       وما روي عن سفْيان بِن حسيٍن عِن الزهِرى عن ساِلٍم عن َأِبيِه َأن رسوَل اللَّـِه                 

          نَهفَقَر تَّى قُِبضاِلِه حمِإلَى ع هخِْرجي قَِة فَلَمدالص ِمَل ِبِه أَ     )١(ِكتَابع ا قُِبضِفِه فَلَميتَّى  ِبسكٍْر حو بب

ِفى خَمٍس ِمن اِإلِبِل شَاةٌ وِفى عشٍْر شَاتَاِن وِفى خَمـس           « : قُِبض وعمر حتَّى قُِبض وكَان ِفيِه       

              ثَالَِثينٍس وخَاٍض ِإلَى خَمِبنْتُ م ِعشِْرينٍس وِفى خَماٍه وِشي عبَأر ِفى ِعشِْريناٍه وةَ ثَالَثُ ِشيشْرع 

فَِإذَا زادتْ فَِفيها ابنَةُ لَبوٍن ِإلَى خَمٍس وَأربِعين فَِإذَا زادتْ فَِفيها ِحقَّةٌ ِإلَى ِستِّين فَِإذَا زادتْ فَِفيهـا                  

             تْ فَِفيهادفَِإذَا ز ِعينوٍن ِإلَى ِتسنَتَا لَبا ابتْ فَِفيهادفَِإذَا ز ِعينبسٍس وةٌ ِإلَى خَمذَعا ِحقَّتَـاِن ِإلَـى     ج

" ِعشِْرين وِماَئٍة فَِإذَا زادتْ علَى ِعشِْرين وِماَئٍة فَِفى كُلِّ خَمِسين ِحقَّةٌ وِفى كُلِّ َأربِعين ابنَةُ لَبوٍن                 
  .)٣(صحيح وهذا إسناد ضعيف : قال شعيب األرنؤوط  . )٢(

 جواز إخراج القيمة في الزكـوات ؛         في الحديث الشريف داللة علي عدم      : وجه الداللة        

  .)٤( نها ي لم يذكر القيمة ، ولو جازت لبحيث إنه 

    ٣- ٍل َأنبِن جاِذ بعم ناٍر عسِن يطَاِء بع نِن َأِبى نَِمٍر عِد اللَِّه ببِن عشَِريِك ب نوما روي ع 

خُِذ الْحب ِمن الْحب ، والشَّاةَ ِمن الْغَنَِم ، والْبِعير ِمـن            « :  بعثَه ِإلَى الْيمِن فَقَاَل      رسوَل اللَِّه   

  .)٥(» اِإلِبِل ، والْبقَرةَ ِمن الْبقَِر 

  :    وجه الداللة 

                 الـنَّص في الحديث الشريف داللة علي عدم جواز إخراج القيمة في الزكوات ؛ حيـث إن    

    اءوِب َأشْيجِبو درو              ـوزجذَا لَا يهو ، النَّص كْمح رتَبعِة يِويِز الِْقيمِفي تَجٍة ، ووصخْص٦(م  ( ،

فيجب الوقوف عنده ، فال يجوز تجاوزه إلي أخذ القيمة ؛ ألنه في هذه الحال سيأخذ من الحب                   

  .)٧(شيئا غير الحب ، ومن الغنم شيئا غير الشاة إلخ ، وهذا خالف ما أمر به الحديث 

                                                 
، ) ٣٥٩ص  /   ٦ج (ف��رض اإلب��ل ال��سائمة ،  : معرف��ة ال��سنن واآلث��ار للبیھق��ي، ب��اب   . ل��صقھ  :  قرن��ھ - ١

  ) .٤٧٣ص  / ٣ج  (-المستدرك على الصحیحین للحاكم 
             -، م��سند أحم��د ب��ن حنب��ل   ) ٦٥ص  / ٣ج (ى َزَك��اِة اِإلِب��ِل َواْلَغ��َنِم  ،  َم��ا َج��اَء ِف�� :  س��نن الترم��ذى ، ب��اب  - ٢

  .٤٦٣٢، حدیث ) ١٤ص  / ٢ج (
                    -، م��سند أحم��د ب��ن حنب��ل   ) ٦٥ص  / ٣ج (َم��ا َج��اَء ِف��ى َزَك��اِة اِإلِب��ِل َواْلَغ��َنِم  ،    :  س��نن الترم��ذى ، ب��اب  - ٣

  .٤٦٣٢، حدیث ) ١٤ص  / ٢ج (
  ) .٤٣٠ص  / ٥ج  (- المجموع - ٤
:                  ، س��نن اب��ن ماج��ھ ،  ب��اب    ١٦٠١، ح��دیث ) ١٣٥ص  / ٥ج ( س��نن أب��ى داود ،  ب��اب َص��َدَقِة ال��زَّْرِع ،     - ٥

  .١٨٨٦، حدیث ) ٤٧٣ص  / ٥ج (َما َتِجُب ِفیِھ الزََّكاُة ِمَن اَألْمَواِل ، 
  ) .١٢٩ص  / ٤ج  (- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  - ٦
  .٨٠٣ص / ٢ فقھ الزكاة ، ج –یوسف القرضاوي .  د- ٧



 - ٥٤٨ -

 ، فَاقْتَضى ظَاِهر َأمِرِه َأن لَـا يجـوز          )١(    والَْأمر ِبالشَّيِء نَهي عن ِضدِه فَلَا يْؤخَذُ ِمن غَيِرِه          

  .)٢(الَْأخْذُ ِمن غَيِرِه 

  .)٣(" وِفى الْغَنَِم ِفى كُلِّ َأربِعين شَاةً شَاةٌ : " ... أنه قال  وما روي عن النبي - ٤    

 في الحـديث الشريف داللة علي عدم جواز القيمة في الزكاة ؛ حيث إنـه               : وجه الداللة       

نص على الشاة ، فإذا لم يأت بها لم يأت بمأمور به ، وإذا لم يأت بالمأمور به فاألمر باق عليه              
)٤(.  

ان الَْأمواِل تَسِهيلًا علَى َأرباِب      ِإن الروايات السابقة إنما خُصتْ ِبالذِّكِْر َأعي       : مناقشة الدليل       

 ـاءج ِلذَِلكِه ، ويدي نياِل الَِّذي بِع الْمنَو ِمن اجِه الِْإخْرلَيُل عهسا ياٍل ِإنَّمكُلَّ ِذي م اِل ؛ ِلَأنوالَْأم

ِل الْحلَى َأهِة عيَل ِفي الدعج ِض الَْأثَِر َأنَّهعلَلًاِفي ب٥(لَِل ح(    .  

إن العقل يقضي بعدم جواز إخراج القيمة في الزكوات بدل المنـصوص            : المعقول  :     ثالثا  

  :عليه من وجوه 

 ِإن الزكَاةَ وجبتْ ِلدفِْع حاجِة الْفَِقيِر ، وشُكْرا ِلِنعمـِة الْمـاِل ، والْحاجـاتُ                –الوجه األول       

ينْبِغي َأن يتَنَوع الْواِجب ِليِصَل إلَى الْفَِقيِر ِمن كُلِّ نَوٍع ما تَنْدِفع ِبِه حاجتُه ، ويحصُل          متَنَوعةٌ ، فَ  

  .)٦(شُكْر النِّعمِة ِبالْمواساِة ِمن ِجنِْس ما َأنْعم اللَّه علَيِه ِبِه 

 قَد عدَل عن الْمنْصوِص ، فَلَم يجِزْئه ، كَما لَـو َأخْـرج               ِإن مخِْرج الِْقيمةِ   -الوجه الثاني       

  . )٧(الرِديء مكَان الْجيِد 

اشتر ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ولـو  :  ولو قال إنسان لوكيله -    الوجه الثالـث   

ب هللا تعالي بأمره أولـي                    وجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع ، فما يج              

  .)٨(باالتباع 

                                                 
  )٩٠ص  / ٥ج  (- كشاف القناع عن متن اإلقناع  - ١
   .١٨٠ص  / ٣ الحاوي الكبیر ، ج – الماوردي - ٢
  ) .٩٧ص  / ٥ج (في َزَكاِة السَّاِئَمِة ، :  ، باب ١٥٧٠ سنن أبى داود ، حدیث - ٣
  ) .١٧٦ص  / ٨ج ( تفسیر القرطبي ، - ٤
  ) .٢٢٥ص  / ١ج  (- بدایة المجتھد ونھایة المقتصد - ٥

 ، عب��د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن قدام��ة  المقدس��ي  ،                           ١٠٧ص  / ٣ ال��شرح الكبی��ر ، ج  – اب��ن قدام��ة المقدس��ي  - ٦
  ) .٦٧١ص  / ٢ج ( ،١٤٠٥ بیروت ، الطبعة األولى ، –دار الفكر :  المغني ، الناشر –أبو محمد 

 بیروت ، الطبع�ة األول�ى ،   –دار الفكر :  المغني ، الناشر – عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد - ٧
  ) .٦٧١ص  / ٢ج ( ،١٤٠٥

  ) .٤٣٠ص  / ٥ج  (- المجموع - ٨



 - ٥٤٩ -

 ِإن الشَّاِرع ِإنَّما علَّقَ الْحقَّ ِبالْعيِن ؛ قَصدا ِمنْه ِلتَشِْريِك الْفُقَراِء مع الَْأغِْنياِء              -    الوجه الرابع   

  .)١(ِفي َأعياِن الَْأمواِل 

إذا بلغ النصاب أربعـين     : لقيمة في الزكاة ، فقيل له           وقد سئل الشنقيطي عن حكم إخراج ا      

  .شاة ، فهل يصح أن أخرج قيمة الشاة نقداً بدالً من الشاة ؟ 

مذهب الجمهور أنه ال يجوز اإلخراج إال : والصحيح : بعد أن بين أقوال الفقهاء قال    : الجواب  

قّته ، وما حدده الـشرع ال   حدد هذا وأ وعين ؛ والسبب في ذلك أن النبي   مما سمى النبي    

يجزي إال بعينه ؛ وألن المال النقد يأخذه المحتاج وغير المحتاج ، وأما الطعام فال يأخـذه إال                  

 والخلفاء الراشدين من بعده كان الذهب والفـضة         المحتاج وال يأخذه إال الفقير ؛ وألن النبي         

ب وال فضة ، وبناء عليـه فـال   موجوداً في زمانهم ، ومع ذلك ما أخرجوا زكاة الفطر من ذه      

يجوز إخراج القيم ؛ ال في األعيان التي ذكرت في الزكوات  وال في غيرها مـن الزكـوات                   

كزكاة الفطر ونحوها ، وإنما يجب اإلخراج على النحو الذي سماه الشرع ، إن كـان طعامـاً                  

  .)٢( فطعام ، وإن كان إبالً فإبل ، وإن كان بقراً فبقر ، وإن كان غنماً فغنم

 إن الْواِجب ِفي الْحِقيقَِة إغْنَاء الْفَِقيِر ؛ لما روي عن َأِبى معشٍَر عن نَـاِفٍع                :    مناقشة الدليل   

 ،)٣(»َأغْنُوهم ِفى هذَا الْيـوِم      « :  زكَاةَ الِْفطِْر ، وقَاَل      عِن ابِن عمر قَاَل فَرض رسـوُل اللَِّه        

  .  )٥)(٤(» غْنُوهم عن طَواِف هذَا الْيوِم َأ« :وفي رواية 

                  الـنَّص َأن نيِبِه تَبِة ، واجفِْع الْحإلَى د با َأقْر؛ ِلَأنَّه فَرَأوو ْل َأتَمِة بُل ِبالِْقيمصحي الِْإغْنَاءو    

  .)٦(ِقيمِة يعتَبر حكْم النَّص ِفي الْحِقيقَِة معلُوٌل ِبالِْإغْنَاِء ، وَأنَّه لَيس ِفي تَجِويِز الْ

    ثم إن الحاجة تندفع بالقيمة ، وكثير من الذين يأخذون الزكاة المنصوصة يبيعونها برخص،              

فربما يشتري صاحبها الصاع بخمسة ، فيجتمع عند الفقير عشرون صاعاً فيبيع الصاع بثالثة؛              

                                                 
  ) .٢٢٥ص  / ١ج  (- بدایة المجتھد ونھایة المقتصد - ١
دروس ص�وتیة ق��ام بتفریغھ��ا  : الم�ستقنع ، م��صدر الكت��اب   ش��رح زاد - محم�د ب��ن محم��د المخت�ار ال��شنقیطي  - ٢

  ) .١٢ص  / ٩١ج (موقع الشبكة اإلسالمیة ،  
 ١٣٨٦ بیروت ، -دار المعرفة :  سنن الدارقطني ، الناشر - علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي   - ٣
   .٦٧) ١٥٢ص  /  ٢ج (فطر ، زكاة ال: السید عبد اهللا ھاشم یماني  المدني ، كتاب :  ، تحقیق ١٩٦٦ –

   .٧٩٩٠، حدیث ) ١٣٢ص  / ٢ج (وقت إخراج زكاة الفطر ، :  سنن البیھقى ، باب - ٤
) َع�ْن الطَّ�َواِف   ( َأْي اْلُفَق�َراَء  ) َأْغُن�وُھْم  : ( والمراد منھ .  إسنادة َضِعیٍف ؛ ِلَأنَّ ِفیِھ ُمَحمََّد ْبَن ُعَمَر اْلَواِقِديَّ - ٥

َأْي َیْوَم اْلِعیِد َوِإْغَناُؤُھْم َیُكوُن ِبِإْعَط�اِئِھْم َص�َدَقَتُھ َأوََّل اْلَی�ْوِم        ) ِفي َھَذا اْلَیْوِم    ( ِة َواْلَأْسَواِق ِلَطَلِب اْلَمَعاِش     ِفي اْلَأِزقَّ 
   .٥٨٦، حدیث ) ٢٤٧ص  / ٣ج (صدقة الفطر ، : سبل السالم ، باب . 
   ).٩ص  / ٢ج  (-، الجوھرة النیرة ) ١٢٩ص /  ٤ج  (- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  - ٦



 - ٥٥٠ -

والِْإغْنَاء قَد يكُون ِبدفِْع الِْقيمـِة ، كَمـا         .  )١(تها لكان أربح له     ألنه يريد الثمن ، فلو أعطي قيم      

  .)٢(يكُون ِبدفِْع الَْأصِل 

 استدل علي جواز إخراج القيمة في الزكوات بدل المنـصوص عليـه      :     أدلة القول الثاني    

  :بالكتاب ، والسنة ، واآلثار ، واإلجماع ، والمعقول 

  :تاب ، ومنه الك:     أوال 

 خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيِهم ِبها وصلِّ علَـيِهم ِإن صـلَاتَك    :    قول اهللا تعالي 

 ِليمع ِميعس اللَّهو ملَه كَنس )٣(.  

إنها تَنِْصيص علَى    في اآلية الكريمة داللة علي جواز إخراج القيمة ؛ حيث            : وجه الداللة       

 شيء        ، ولم تخص شيئا من     )٤(َأن الْمْأخُوذَ ماٌل ، والقيمة مال ، فأشبهت المنصوص عليه           
)٥(.  

  :السنة ، ومنها :     ثانيا 

لَيمان بـن   حدثَنَا عبد الرحمِن بن مهِدى حدثَنَا س      :  ما رواه َأبو ِبشٍْر بكْر بن خَلٍَف قال          -١    

              ِن النَِّبىَأِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن عاِلِم بس ناٍب عِشه نثَنَا ابدكَِثيٍر ح   قَاَل  :    ها كَتَبِكتَاب اِلمَأِنى سَأقْر

 ِمن اِإلِبِل شَاةٌ ، وِفـى       ِفى خَمسٍ «  ِفى الصدقَاِت قَبَل َأن يتَوفَّاه اللَّه فَوجدتُ ِفيِه          رسوُل اللَِّه   

               ِعـشِْرينٍس وِفى خَماٍه ، وِشي عبَأر ِفى ِعشِْريناٍه ، وةَ ثَالَثُ ِشيشْرع سِفى خَمشٍْر شَاتَاِن ، وع

               فَِإن ، وٍن ذَكَرلَب نخَاٍض فَابِبنْتُ م دتُوج لَم فَِإن ، ثَالَِثينٍس وخَاٍض ِإلَى خَملَـى    ِبنْتُ متْ عادز 

                 ِعـينبَأرـٍس ولَى خَمتْ عادز فَِإن ، ِعينبَأرٍة وسوٍن ِإلَى خَما ِبنْتُ لَبةً فَِفيهاِحدو ثَالَِثينٍس وخَم

 وسبِعين ، فَِإن    واِحدةً فَِفيها ِحقَّةٌ ِإلَى ِستِّين ، فَِإن زادتْ علَى ِستِّين واِحدةً فَِفيها جذَعةٌ ِإلَى خَمسٍ              

زادتْ علَى خَمٍس وسبِعين واِحدةً فَِفيها ابنَتَا لَبوٍن ِإلَى ِتسِعين ، فَِإن زادتْ علَى ِتسِعين واِحـدةً                 

»  َأربِعين ِبنْتُ لَبوٍن     فَِفيها ِحقَّتَاِن ِإلَى ِعشِْرين وِماَئٍة ، فَِإذَا كَثُرتْ فَِفى كُلِّ خَمِسين ِحقَّةٌ وِفى كُلِّ             
  .)١(صحيح : قال الشيخ األلباني . )٦(

                                                 
دروس :  ش��رح أخ��صر المخت��صرات ، م��صدر الكت��اب - عب��د اهللا ب��ن عب��د ال��رحمن ب��ن عب��د اهللا ب��ن جب��رین   - ١

  ).٨ص  / ١٤ج (صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة اإلسالمیة ، 
   .١٧٩ص  / ٣ الحاوي الكبیر ، ج- الماوردي - ٢

   .١٠٣ سورة التوبة ، آیة -  ٣
   .٨٠٣ص /  ٢ فقھ الزكاة ، ج –یوسف القرضاوي . ، د) ٢٠٠ص  / ٣ج  (- المبسوط - ٤
  ) .مع تصرف ( ، )  ٤٥٤ص  / ١٤ج  (-، تفسیر الطبري ) ١٧٥ص  / ٨ج ( تفسیر القرطبي ، - ٥
محمد ف�ؤاد  :  بیروت ، تحقیق –دار الفكر :  سنن ابن ماجھ ، الناشر - محمد بن یزید أبو عبداهللا القزویني      - ٦

َص�َدَقِة  : تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي ، واألحادیث مذیلة بأحكام األلب�اني علیھ�ا، ب�اب          : عبد الباقي ، مع الكتاب      



 - ٥٥١ -

 في الحديث الشريف داللة علي جواز أخذ القيمة في الزكاة ؛ حيث إن بيان               : وجه الداللة       

ِبِه، فَِإن َأرباب الْمواِشـي      لَما ذَكَر ِللتَّيِسيِر علَى َأرباِب الْمواِشي لَا ِلتَقِْييِد الْواِجِب           رسوِل اللَِّه   

 ِهملَيع رسَأي مها ِعنْدِمم اءالَْأدو النُّقُود ِفيِهم ٢(تَِعز( ِةفِْع الِْقيملَى دع وهذا نَص ، )٣(.  

 داللة علي جواز إخراج القيمة بدال عن العين،       " ِفى خَمٍس ِمن اِإلِبِل شَاةٌ       : "     ثم إن قوله    

حِقيقَةٌ ِللظَّرِف ، وعين الشَّاِة لَا تُوجد ِفي الِْإِبِل ، فدل ذلك علي َأن الْمراد               " ِفي  " حيث إن كَِلمةَ    

  .)٤(قَدرها ِمن الْماِل 

ِتها واخِْتلَاِفها لَا   ووجه الْقُربِة ِفي الزكَاِة سد خَلَِّة الْمحتَاِج وِهي مع كَثْر          : قال صاحب العناية      

تَنْسد ِبعيِن الشَّاِة ، فَكَان إذْنًا ِباِلاسِتبداِل علَى ما عِرفَ ِفي الُْأصوِل ، وِفي ذَِلك إبطَاُل قَيِد الـشَّاِة        

 إلَى الْفَِقيـِر إيـصاٌل ِللـرزِق        ويحصُل ِبِه الرزقُ الْموعود وغَيره ، وعلَى الثَّاِنيِة الَْأمر ِبالَْأداءِ         

الْموعوِد إلَيِه وِإيصاُل ذَِلك إلَيِه إبطَاٌل ِلقَيِد الشَّاِة ؛ ِلَأن الرزقَ لَم ينْحِصر ِفي َأكِْل اللَّحِم فَكَان إذْنًا 

  .)٥(ِفي اِلاسِتبداِل 

شَّاِة وغَيِرها ِلغَرِض إيصاِل الرزِق الْموعـوِد ؛ ِلَأنَّـه          ِإن الَْأمر بَأداِء ال    : وقال ابن الهمام      

                   ـنع ـهقَطَع نم مِمنْها ، وِرهغَيِة وارا كَالتِّجببس لَه ببس نم ماقَ الْكُلِّ ، فَِمنْهزَأر دعالَى وتَع

وهم ِمن ماِلِه تَعالَى ِمن كُلٍّ كَذَا كَذَا ، فَعِرفَ قَطْعـا َأن ذَِلـك               الَْأسباِب ثُم َأمر الَْأغِْنياء َأن يعطُ     

 ِة َأوالطَّاع الَى ِمنتَع هِلما عم ِمنْه رظْهِتثَاِل ِليكَلَِّف ِبِه ِباِلامِللْم ِتلَاءابو موِد لَهعوِق الْمزاٌل ِللرإيص

 اِزيجخَالَفَِة فَيِد      الْمطَاِل الْقَيا ِبِإبوبحصِض مذَا الْغَرا ِبهوبحصِن ميعِف الْمرِبص رالَْأم كُونِبِه ، فَي 

ومِفيد َأن الْمراد قَدر الْماِليِة ، إذْ َأرزاقُهم ما انْحصرتْ ِفي خُصوِص الشَّاِة بْل ِللِْإنْساِن حاجـاتٌ       

ةُ الَْأنْواِع ، فَظَهر َأن هذَا لَيس إبطَاَل النَّص ِبالتَّعِليِل ، بْل إبطَاَل َأن التَّنِْصيص علَى الشَّاِة                 مخْتَِلفَ

ـ                  الرزِق ينِْفي غَيرها ِمما هو قَدرها ِفي الْماِليِة ، ثُم هو لَيس ِبالتَّعِليِل بْل مجموع نَصي الْوعِد ِب

يا : والَْأمِر ِبالدفِْع إلَى الْموعوِد ِبِه ِمما ينْساقُ الذِّهن ِمنْه إلَى ذَِلك ، فَِإنَّك إذَا سِمعت قَوَل الْقَاِئِل                  

ذَا لَا يكَاد ينْفَك عـن      يا فُلَان ، َأعِطِه ِمن ماِلي ِعنْدك ِمن كُلٍّ كَذَا كَ          : فُلَان ، مْؤنَتُك علَي ثُم قَاَل       

                                                                                                                                             
 ، م�سند ال�صحابة ف�ي الكت�ب الت�سعة ، م�سند عب�د اهللا ب�ن عم�ر ب�ن             ١٧٩٨، ح�دیث    ) ٥٧٣ص   / ١ج  (اِإلِبِل ،   

  .٣٠٨، حدیث ) ٣٨ص  / ١٧ج (الخطاب ، 
  ) .٥٧٣ص  / ١ج  (-ابن ماجھ  سنن -  ١

  ) .٢٠١ص  / ٣ج  (- المبسوط - ٢ 
  ) .٢٠٦ص  / ٣ج  (- ، حاشیة الروض المربع ١٧٩ص  / ٣ الحاوي الكبیر ، ج- الماوردي - ٣

  ) .٢٠١ص  / ٣ج  (- المبسوط - ٤
 ، ١٩٢ ص/  ٢دار الفك��ر ،  ج :  العنای��ة ش��رح الھدای��ة ، الناش��ر  - محم��د ب��ن محم��د ب��ن حم��ود الب��ابرتي   - ٥

١٩٣  .  



 - ٥٥٢ -

فَهِمك ِمن مجموِع وعِد ذَاك وَأمِر الْآِخِر ِبالدفِْع إلَيِه َأن ذَِلك الِْإنْجاز الْوعد ، فَيكُون جواز الِْقيمِة                 

نْد سماِعِهما ِمن معنَاهما إلَى ذَِلك فَيكُون       مدلُولًا الِْتزاِميا ِلمجموِع معنَى النَّصيِن ِلانِْتقَاِل الذِّهِن عِ       

مدلُولًا لَا تَعِليلًا ، علَى َأنَّه لَو كَان تَعِليلًا لَم يكُن مبِطلًا ِللْمنْصوِص علَيِه بْل تَوِسعةً ِلمحلِّ الْحكِْم ،             

عِليِل محلٌّ ِللدفِْع ، كَما َأن ِقيمتَها محلٌّ َأيضا ولَيس التَّعِليـُل            فَِإن الشَّاةَ الْمنْصوص علَيها بعد التَّ     

  .)١(حيثُ كَان إلَّا ِلتَوِسعِة الْمحلِّ 

 ، عن حدثَنَا عبد الرِحيِم بن سلَيمان، عن مجاِلدٍ     :  وما رواه َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ ، قال           -٢    

           ِسيماَألح نَاِبِحيِن الصاِزٍم ، عِن َأِبي حِس بوَل اللَِّه    : قَيسر َأن       نَةً ِفي ِإِبـِلسنَاقَةً ح رصَأب 

ها ِببِعيريِن  يا رسوَل اللَِّه ، ِإنِّي ارتَجعتُ     : ، قَاَل   " قَاتََل اللَّه صاِحب هِذِه النَّاقَِة      : " الصدقَِة ، فَقَاَل    

  .)٢(" فَنَعم ِإذًا : " ِمن حواِشي اِإلِبِل ، فَقَاَل 

في الحديث الشـريف داللة علي جواز إخراج القيـمة بدال عـن العـين ؛              : وجه الداللة       

  .  )٣(حيث إن ارتجاع الناقة الحسناء ببعيرين إنَّما يكُون ِباعِتباِر الِْقيمِة 

ى ِفيِه َأنَّه ملَّك الْفَِقير مالًا متَقَوما ِبِنيِة الزكَاِة فَيجوز ؛ كَما لَو َأدى بِعيرا عن خَمـٍس                      والْمعنَ

  .)٤(ِمن الِْإِبِل 

         ا قَاَل النَِّبيالْفَِقيِر كَم إغْنَاء ودقْصالْم ذَا ِلَأنهو     :  »   ْـذَا الِفى ه مِم   َأغْنُوهـووفـي   » ي ،

  .  )٥(» َأغْنُوهم عن طَواِف هذَا الْيوِم « : رواية 

    والِْإغْنَاء يحصُل ِبَأداِء الِْقيمِة كَما يحصُل ِبَأداِء الشَّاِة ، وربما يكُون سد الْخَلَِّة ِبَأداِء الِْقيمـِة                

  .ب حقُّ الْفَِقيِر َأظْهر ولَا نَقُوُل ِبَأن الْواِج

                                                 
  .١٩٢ص/ ٢دار الفكر ، ج :  فتح القدیر  ، الناشر -) ابن الھمام (  كمال بن عبد الواحد - ١

 –دار الم�أمون للت�راث   :  م�سند أب�ي یعل�ى ، الناش�ر     - أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التمیم�ي  - ٢
د ، األحادی�ث مذیل�ة بأحك�ام ح�سین س�لیم      حسین سلیم أس:  ، تحقیق ١٩٨٤ – ١٤٠٤دمشق ، الطبعة األولى ،      

، الح��افظ ن��ور  ) ١٨ص  /  ٣ج ( ، م��صنف اب��ن أب��ي ش��یبة ،   ١٤٥٣، ح��دیث ) ٣٩ص  / ٣ج (أس��د علیھ��ا ،  
 مجمع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د بتحری�ر الح�افظین      -الھیثمي ٨٠٧الدین علي بن أبي بكر الھیثمي ، المتوفى سنة      

 / ٣ج ( م�یالدي ، ١٩٩٢ ھ�ـ، المواف�ق   ١٤١٢دار الفك�ر، بی�روت، طبع�ة      العراقي وابن حجر ، طبعة      : الجلیلین  
  المصنف ف�ي األحادی�ث واآلث�ار    - ، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة الكوفي   ٤٤٤٨، حدیث   ) ١١٥ص  

م�ا یك�ره   : كمال یوسف الح�وت ، ب�اب   :  ، تحقیق ١٤٠٩ الریاض ، الطبعة األولى ،       –مكتبة الرشد   : ، الناشر   
 م��سند – ، أحم��د ب��ن حنب��ل أبـ��ـو عب��د اهللا ال��شیباني ٩٩١٣، حــ��ـدیث ) ٣٦١ص  / ٢ج (دق م��ن اإلب��ل ، للم��ص

 الق��اھرة ، األحادی��ث مذیل��ة بأحك��ام ش��عیب األرن��ؤوط  –مؤس��سة قرطب��ة : اإلمـ��ـام أحمــ��ـد ب��ن حنب��ل ،  الناشـ��ـر 
  ).بألفاظ متقاربة (  ، ١٩٠٨٩، حدیث ) ٣٤٩ص  / ٤ج (علیھا ، 

  ).مع تصرف  ( ٢٠١ص  / ٣ المبسوط ، ج -  السرخسي- ٣
  ) .٢٠١ص  / ٣ج  (- المبسوط - ٤
   سبق عزوه - ٥



 - ٥٥٣ -

    ولَِكن الْواِجب حقُّ اللَِّه تَعالَى خَاِلصا ولَِكنَّه مصروفٌ إلَى الْفَِقيِر ِليكُون ِكفَايةً لَه ِمـن اللَّـِه                 

 صاِلح ِلِكفَايِتِه لَه ، فَكَـان  تَعالَى عما وِعد لَه ِمن الرزِق ، فَكَان الْمعتَبر ِفي حقِّ الْفَِقيِر َأنَّه مِحلٌّ      

         ِتِهمِلِكفَاي اِلحِحلٌّ صم َأنَّه قِِّهمِفي ح رتَبعالْم قَاتَلَِة ، فَكَانِة الْمتْ ِلِكفَايبجا وِة ، فَِإنَّهيالِْجز ذَا نَِظيره

     حالضا وايدِة ، ِبِخلَاِف الْهى ِبالِْقيمتَّى تَتََأدح  ـدعب لَكه تَّى لَوِم حاقَةُ الدا إرقَّ ِفيهتَحسالْم ا ، فَِإناي

                  ودجالـسنَى ، وعقُوِل الْمعلَا مٍم وتَقَوِبم سِم لَياقَةُ الدِإرو ، ءشَي هملْزي ِق ِبِه لَمدَل التَّصِح قَبالذَّب

   سالذَّقَِن لَيو لَى الْخَدٍة                عبِبقُر سا لَيمِز ، وجالْع ِه ِعنْدإلَي ارصلَا يتَنَفََّل ِبِه وتَّى لَا يلًا حٍة َأصبِبقُر 

                 الْم وا هُل ِبِه مصحخَلَِّة الْفَِقيِر فَي دِفيِه سةٌ وبِة فَقُرقُ ِبالِْقيمدا التَّصِة ، فََأمبالْقُر قَامم قَاملَا ي ودقْص
)١(.  

رواه : ولقد نوقش الدليل بأن فيه مقاال ، حيث قال صاحب مجمع الزوائد             : مناقشة الدليل       

  .)٢(الطبراني في الكبير وفيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف

       حديث ضعيف ، وهذا إسناد اختلف فيه علـى قـيس بـن أبـي               :     وقال شعيب األرنؤوط    

  .)٣(حازم 

سَألْتُ : فَقَد قَاَل َأبو ِعيسى     : .... وقال البيهقي   . )٤(إسناده ضعيف   :     وقال حسين سليم أسد     

روى هذَا الْحِديثَ ِإسماِعيُل بن َأِبى خَاِلٍد عن قَيِس بِن َأِبى حاِزٍم َأن النَِّبى              : عنْه الْبخَاِرى فَقَاَل    

َأى ِفى ِإِبِل الصالً رسرقَِة ما . داِلدجفَ معض٥(و(.  

َأغْنُوهم عن  « :، وفي رواية    » َأغْنُوهم ِفى هـذَا الْيوِم     « :  أنه قال     وما روي عنه     -٣    

  .  )٦(» طَواِف هذَا الْيوِم 

ـ             : وجه الداللة        ه أن  في الحديث الشريف داللة علي جواز إخراج القيمة ؛ ألن المـراد من

يغنوا بما يسد حاجتهم في يوم الفطر عن الطواف في األزقة واألسواق لطلب المعاش ، فـأي                 

   .)٧(شيء سد حاجتهم جاز 

                                                 
  ) .٢٠٢ ، ٢٠١ص  / ٣ج  (- المبسوط - ١
   .٤٤٤٨، حدیث ) ١١٥ص  / ٣ج ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، - ٢

،        ) ٣٤٩ص  / ٤ج ( م��سند اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل ، األحادی��ث مذیل��ة بأحك��ام ش��عیب األرن��ؤوط علیھ��ا ،     -  ٣
  .١٩٠٨٩حدیث 

  ) .٣٩ص  / ٣ج ( مسند أبي یعلى ، - ٤
 ال�سنن الكب�رى وف�ي ذیل�ھ الج�وھر  النق�ي ، مؤل�ف الج�وھر         - أبو بكر أحم�د ب�ن الح�سین ب�ن عل�ي البیھق�ي      -  ٥

النظامی�ة  مجلس دائرة المعارف : عالء الدین علي بن عثمان الماردیني الشھیر بابن التركماني ، الناشر  : النقي
   .٧٦٢٤، حدیث ) ١٨٢ص  / ٢ج ( ھـ ، ١٣٤٤األولى ـ : الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد ، الطبعة 

   سبق عزوه - ٦
  ).٢٤٧ص  / ٣ج (صدقة الفطر ، : ، سبل السالم ، باب ) ١٧٥ص  / ٨ج  (- تفسیر القرطبي - ٧



 - ٥٥٤ -

  :اآلثار ، ومنها : ثالثا     

    ١ -    ساذٌ   :  قَاَل طَاوعقَاَل م    ِنمِل الْياٍب خَِميصٍ   : "  ِلَأهٍض ِثير١(اْئتُوِني ِبع(  ٍلَِبـيسَأو )٢( 

  .)٣( ِبالْمِدينَِةي الصـدقَِة مكَان الشَِّعيِر والذُّرِة ، َأهون علَيكُم ، وخَير ِلَأصحاِب النَِّبي ِف

في الرواية السابقة داللة علي جواز إخراج القيمة بدال عن العين ؛ حيث إنه              : وجه الداللة       

وِلَأنَّه ماٌل مزكى فَجاز ِإخْـراج ِقيمِتـِه ؛ كَمـاِل           .  الذُّرِة والشَِّعيِر    َأمرهم ِبدفِْع الثِّياِب بدلًا عنِ    

وِلَأنَّه لَما جاز ِفـي     . وِلَأن الِْقيمةَ ماٌل ، فَجاز ِإخْراجها ِفي الزكَاِة كَالْمنْصوِص علَيِه           . التِّجارِة  

عيِن ِإلَى الِْجنِْس ، وهو َأن يخِْرج زكَاةَ غَنَِمِه ِمن غَيِرها جاز الْعدوُل ِمـن               الزكَاِة الْعدوُل عِن الْ   

                    ِن ِإلَى الِْجنِْس ، لَميالْع وُل ِمندِز الْعجي ا لَملَم ينِميقُوِق الْآدِفي ح ى َأنِجنٍْس ِإلَى ِجنٍْس ، َألَا تَر

وُل ِمندِز الْعج٤( ِجنٍْس ِإلَى ِجنٍْس ي(.  

أدركتهم وهم يعطون   : يقول  )٥(سمعت أبا إسحاق    :  وما رواه أبو أسامة عن زهير قال         -٢    

  .)٦(في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام 

" أدركـتهم  : " في األثر السابق داللة على جواز أخذ القيمة ؛ حيث إن قوله             :     وجه الداللة   

 الذين كانوا بالعراق ، فهو رحمه اهللا تعـالى لقـي            يقصد أصحاب النبي    يدل في الغالب أنه     

  .)٧(الكثيرين منهم ؛ إذ ولد لسنتين من خالفة عثمان 

                                                 
َث�ْوب َخِم�یس ِب�ِسیٍن    : ُوِدّي َواْلَجْوَھِرّي   َوَغْیرھَم�ا  خمیص  ، َقاَل الدَّا  : وقولھ  :  قال الحافظ في فتح الباري       - ١

. ُسمَِّي ِب�َذِلَك ؛ ِل�َأنَّ َأوََّل َم�ْن َعِمَل�ُھ اْلَخِم�یس َمِل�ٌك ِم�ْن ُمُل�وك اْل�َیَمن              : ُمْھَمَلٍة ُھَو َثْوب ُطولھ َخْمَسة َأْذُرع ، َوِقیَل         
َك��َأنَّ ُمَع��اًذا َعَن��ى :  ، َوَأمَّ��ا َأُب�و ُعَبْی��َدة َف��َذَكَرُه ِبال�سِّین ، َق��اَل َأُب��و ُعَبْی�َدة    َذَك��َرُه اْلُبَخ�اِرّي ِبال��صَّادِ : َوَق�اَل    ِعَی��اض  

. َخِمیَصة ، َلِكْن َذَك�َرُه َعَل�ى ِإَراَدِة الثَّ�ْوِب    : َقْد َیُكوُن اْلُمَراد َثْوب َخِمیص َأْي : َوَقاَل ِعَیاض  . الصَِّفیَق ِمْن الثَِّیاِب    
دار :  ف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري ، الناش�ر       -اب�ن حج�ر أب�و الف�ضل الع�سقالني ال�شافعي      أحمد اب�ن عل�ي    

  ) .٣١٢ص  / ٣ج (، ١٣٧٩ بیروت ، -المعرفة 
   .٣١٢ص  / ٣ فتح الباري ، ج –ابن حجر . َمْلُبوٍس َفِعیل ِبَمْعَنى َمْفُعول : َأْي " َلِبیس : "  قولھ - ٢
  ).١١٦ص  / ٢ج (ْرِض ِفي الزََّكاِة ، اْلَع:  صحیح البخاري ، َباُب - ٣
  ) .٢٠٦ص  /  ٣ج  (- ، حاشیة الروض المربع ١٨٠ ، ١٧٩ص  / ٣ الحاوي الكبیر ، ج- الماوردي - ٤
 أبو إسحاق السبیعي الكوفي ، والسبیع من ھمدان ولد لسنتین من خالفة عثم�ان قال�ھ ش�ریك   عن�ھ ، روى       - ٥

ل�م ی�سمع منھم�ا ، وع�ن س�لیمان ب�ن ص�رد                  : بة ، وق�د رآھم�ا ، وقی�ل    عن علي بن أبي طالب ، والمغیرة بن شع       
وزید بن أرقم والبراء بن عازب وجابر بن سمرة وحارثة بن وھب الخزاع�ي وحب�یش ب�ن جن�ادة وذي الجوش�ن                  
وعبد اهللا بن یزید الخطمي وعدي بن حاتم وعمرو بن الحارث بن أبي ض�رار والنعم�ان ب�ن ب�شیر وأب�ي جحیف�ة             

أحم�د ب�ن             ..... وائي واألسود بن یزید النخعي وأخیھ عبد الرحمن ب�ن یزی�د وابن�ھ عب�د ال�رحمن ب�ن  األس�ود           الس
 بی�روت، الطبع�ة األول�ى ،    –دار الفك�ر  :  تھذیب التھذیب، الناشر -علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي   

  ) .٥٧ ، ٥٦ص  / ٨ج ( ،  ١٩٨٤ – ١٤٠٤
 –مكتبة الرش�د  :  المصنف في األحادیث واآلثار ، الناشر -اهللا بن محمد بن أبي شیبة الكوفي        أبو بكر عبد     - ٦

   .١٠٣٧١،    أثر ) ٣٩٨ص  / ٢ج (كمال یوسف الحوت ، :  ، تحقیق ١٤٠٩الریاض ، الطبعة األولى ، 
الح��صن : دیات  إخ��راج القیم��ة ف��ي الزك��اة ، ش��بكة المعلوم��ات اإلنترن��ت ، منت��    – ال��شیخ ع��دنان الزھران��ي  - ٧

  .النفسي 



 - ٥٥٥ -

فيخـرج  : عشره على الذي باعه ، قيل له        :  سئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال          -٣    

  .)١(إن شاء أخرج تمرا وان شاء أخرج من الثمن : تمرا أو ثمنه ، قال 

 حدثَه َأن   حدثَِنى ثُمامةُ َأن َأنَسا     : حدثَِنى َأِبى قَاَل    :  وما رواه محمد بن عبِد اللَِّه قَاَل         -٤    

ـ      «  :  كَتَب لَه فَِريضةَ الصدقَِة الَِّتى َأمر اللَّه رسولَه          َأبا بكٍْر    ِل من بلَغَتْ ِعنْده ِمـن اِإلِب

، فَِإنَّها تُقْبُل ِمنْه الِْحقَّةُ ويجعُل معها شَاتَيِن        )٣(، ولَيستْ ِعنْده جذَعةٌ وِعنْده ِحقَّةٌ       )٢(صدقَةُ الْجذَعِة   

 ِعنْده الِْحقَّةُ وِعنْـده     ِإِن استَيسرتَا لَه َأو ِعشِْرين ِدرهما ، ومن بلَغَتْ ِعنْده صدقَةُ الِْحقَِّة ولَيستْ            

ِعشِْرين ِدرهما َأو شَاتَيِن ، ومن بلَغَـتْ        )٤(الْجذَعةُ ، فَِإنَّها تُقْبُل ِمنْه الْجذَعةُ ، ويعِطيِه الْمصدقُ          

قْبُل ِمنْه ِبنْتُ لَبوٍن ، ويعِطى شَـاتَيِن َأو          فَِإنَّها تُ  )٥(ِعنْده صدقَةُ الِْحقَِّة ولَيستْ ِعنْده ِإالَّ ِبنْتُ لَبوٍن         

ِعشِْرين ِدرهما ، ومن بلَغَتْ صدقَتُه ِبنْتَ لَبوٍن وِعنْده ِحقَّةٌ فَِإنَّها تُقْبُل ِمنْه الِْحقَّةُ ويعِطيِه الْمصدقُ 

، )٦(صدقَتُه ِبنْتَ لَبوٍن ولَيستْ ِعنْده وِعنْده ِبنْتُ مخَـاٍض  ِعشِْرين ِدرهما َأو شَاتَيِن ، ومن بلَغَتْ        

ا َأومهِدر ا ِعشِْرينهعِطى معيخَاٍض وِبنْتُ م ُل ِمنْها تُقْبِن          فَِإنَّه٧(»  شَاتَي(.  

                                                 
   .١٠٤ص  / ٣ الشرح الكبیر ، ج – ابن قدامة المقدسي- ١

س�نن أب�ى داود ، ب�اب ِف�ى َزَك�اِة  ال�سَّاِئَمِة ،                      . الت�ى أت�ى علیھ�ا أرب�ع س�نین وطعن�ت ف�ى الخام�سة         :  الجذعة - ٢
  ) .٩٦ص  / ٥ج (

  ) .٩٦ص  /  ٥ج (ود ، باب ِفى َزَكاِة السَّاِئَمِة  ، سنن أبى دا. ھى التى دخلت فى الرابعة :  الحقة - ٣
ف�رض اإلب�ل     : معرف�ة ال�سنن واآلث�ار للبیھق�ي ، ب�اب      . عامُل الزََّكاِة الذي َی�ْسَتْوِفیھا م�ن أْربابھ�ا    :  المصدِّق - ٤

  ) .٣٥٣ص  / ٦ج (السائمة ، 
محم�د ب�ن إس�ماعیل ب�ن     .  بوضع الحمل ما أتى علیھ سنتان ودخل فى الثالثة فصارت أمھ لبونا:  بنت لبون - ٥

َمْن َبَلَغْت ِعْنَدُه َصَدَقُة ِبْن�ِت َمَخ�اٍض َوَلْی�َسْت     :  صحیح البخارى ، باب    -إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا        
   . ١٤٥٣، أثر ) ٤٤١ص  / ٥ج (ِعْنَدُه  

س�نن أب�ى داود ،          .  ، أي الحوام�ل  م�ا دخ�ل ف�ى ال�سنة الثانی�ة ؛ ألن أم�ھ ق�د لحق�ت بالمخ�اض         :  بنت مخاض - ٦
  ) .٩٦ص  / ٥ج (ِفى َزَكاِة السَّاِئَمِة ، : باب 
 / ٥ج (َمْن َبَلَغْت ِعْنَدُه َصَدَقُة ِبْنِت َمَخاٍض َوَلْی�َسْت ِعْن�َدُه    :  صحیح البخارى ، باب - البخاري، أبو عبد اهللا - ٧

 السنن الصغرى ، باب صدقھ -وسى أبو بكر البیھقي  ، أحمد بن الحسین بن علي بن م١٤٥٣، أثر  ) ٤٤١ص  
 س�نن الن�سائي   - ، أب�و عب�د ال�رحمن أحم�د ب�ن ش�عیب الن�سائي        ١١٩٠، أثر ) ٣٦٣ ، ٣٦٢ص  / ١ج  (النعم ،   

:              دار المعرف�ة ببی�روت ، الطبع�ة    : مكتب تحقیق التراث ، الناش�ر     : بشرح السیوطي وحاشیة السندي ، المحقق       
 ال�سنن الكب�رى وف�ي ذیل�ھ     -، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھق�ي       ) ٢٨ص   / ٥ج  (ھـ ،   ١٤٢٠الخامسة  

: عالء الدین علي بن عثمان الماردیني الشھیر بابن التركم�اني ، الناش�ر    : الجوھر النقي ، مؤلف الجوھر النقي     
َكْی�َف  :  ھ�ـ ، ب�اب   ١٣٤٤ األول�ى ـ   :مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببل�دة حی�در آب�اد ، الطبع�ة     

  .٧٤٩٧، أثر ) ٢٥ص  / ٢ج (َفْرُض الصََّدَقِة 



 - ٥٥٦ -

كاة ؛ ألن أخذ سـن      في األثر السـابق داللة علي جواز أخذ القيـمة في الز         :     وجه الداللة   

بالذات  بدل   سن ، مع إعطاء قيمة الفرق دراهم أو شياهاً يدل علي أن أخذ العين ليس مطلوبا   

  .)١(، ولكن للتيسير علي أرباب األموال 

  :اإلجماع : رابعا     

    يجوز باإلجماع العدول عن العين إلي الجنس ، بأن خرج زكاة غنمه شاة من غير غنمه ،                 

 أرضه حبا من غير زرعه ، فجاز العدول أيضا مـن            - أو نصف العشر     –شر  وأن يخرج ع  

  .)٢(جنس إلي جنس 

  :المعقول : خامسا     

    ١-                  ـرتَبعالْم لَّ َأنِن ؛ فَدزِبالْو ونَهرقَداٍع ، يإذَا اخْتَلَفُوا ِفي ص النَّاس إن العقل يقضي بأن 

   الْواِجِب فَهو َأن وجوب الْمنْصـوِصهو الْوزن ، وَأما ِصفَةُ

علَيِه ِمن حيثُ إنَّه ماٌل متَقَوم علَى الِْإطْلَاِق ، لَا ِمن حيثُ إنَّه عين ، فَيجوز َأن يعِطي عن جِميِع           

رع ا ، َأوفُلُوس َأو ، نَاِنيرد َأو ، اِهمرةَ دالِْقيم ذَِلك ا شَاءم ا ، َأو٣(وض(.  

 إن المقصود دفع حاجة الفقراء ، وال يختلف ذلك باختالف صور األموال إذا حصلت               - ٢    

  .)٥(، فَأداء الِْقيمِة َأفْضُل ؛ ِلَأنَّه َأدفَع ِلحاجِة الْفَِقيِر)٤(القيمة 

لحة ، مثل أن يبيع ثمـرة          يجوز إخراج القيمة في الزكاة ، للعدول إلى الحاجة والمص          - ٣    

بستانه ؛ إذ قد ساوى الفقراء بنفسه ، ومثل أن يجب عليه شـاة وليـست عنـده ، أو يكـون                      

  . المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم 

 وألن الخليط يرجع على شريكه بالقيمة وغير ذلك ، ومقصود الزكاة سد فاقة الفقراء ،                -٤    

  .)٦(األموال إذا حصلت   القيمة وال يختلف ذلك باختالف صور 

  :وقد نوقش استداللهم علي جواز إخراج القيمة من عدة وجوه : مناقشة الدليل     

 *     ِن النَِّبيع ِوياستداللهم بما ر خَاٍض : "  أنه قَاَلا ِبنْتُ مفَِفيه ِعشِْرينا وسلَغَتْ خَمفَِإذَا ب

  .)٧(، يدلُّ علَى َأنَّه َأراد عينَها ِلتَسِميِتِه إياها " بوٍن ذَكَر ، فَِإن لَم تَكُن فَابن لَ

                                                 
   . ٨٠٦ص  / ٢ فقھ الزكاة ، ج –القرضاوي .  د- ١
   .٨٠٤ص  / ٢ فقھ الزكاة ، ج –القرضاوي .  د- ٢
  ) .١٢٩ص  / ٤ج  (- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  - ٣
   .١٠٥ص  / ٣ر ، ج  الشرح الكبی– ابن قدامة المقدسي- ٤
  ).٩ص  / ٢ج  (- الجوھرة النیرة - ٥
  ) .٢٠٦ص  / ٣ج  (- حاشیة الروض المربع - ٦
  ) .٤٨٩ص  / ٥ج  (- المغني - ٧



 - ٥٥٧ -

  :     وِفيِه دِليلَاِن أيضا 

 َأنَّه َأمر َأن يْأخُذَ ابن لَبوٍن علَى وجِه الْبدِل ِعنْد عدِم ِبنِْت مخَاٍض ، وَأبو حِنيفَـةَ                  -    َأحدهما  

  .ز َأخْذَه علَى وجِه الِْقيمِة مع وجوِد ِبنِْت مخَاٍض يِجي

 َأنَّه نَص علَى شَيَئيِن علَى التَّرِتيِب ، وَأبو حِنيفَةَ يِجيز ثَاِلثًا وهو الِْقيمةُ ، ويسِقطُ        -والثَّاِني       

  ِتيبالتَّر  .   جخْراٍل يقٌّ ِفي مح ِلَأنَّهِة وِتِه كَالِْعتِْق ِفي الْكَفَّارِقيم اجِإخْر زجي ِة فَلَمرِه الطُّهجلَى وع

 .  

َإن الزكَاةَ تَشْتَِمُل علَى ماٍل مزكى وقَدٍر مَؤدى ، فَلَما كَان الْماُل الْمزكَّى مخْصوصا ِفـي                * 

    بجٍض وعب وناِل دوِض الَْأمعب            وناِل دوـِض الْـَأمعا ِفي بوصخْصى مَؤدالْم رالْقَد كُوني َأن 

  .بعٍض 

َأنَّه َأحد نَوعِي الزكَاِة فَوجب َأن يكُون ِفي ماٍل مخْصوٍص كَالْماِل الْمزكَّى            :  وتَحِرير ذَِلك ِقياسا    

.  

فَهو مجمٌل ؛ ِلَأنَّه لَم يذْكُر      ": َأغْنُوهم عِن الْمسَألَِة ِفي هذَا الْيوِم       : " ِه  فََأما الْجواب عن قَولِ       * 

  .قَدر ما يستَغْنُون ِبِه ، ولَا ِجنْسه ، وقَد رواه ابن عمر مفَسرا ، فَكَان الَْأخْذُ ِبِه َأولَى 

 *     مهاجِتجا احَأمى                 وكَاِة ، َألَا تَرِة لَا ِفي الزيِفي الِْجز اِردو لَالَةَ ِفيِه ؛ ِلَأنَّهاٍذ فَلَا دعِديِث مِبح 

خُذْ ِمن  :  َأمره َأن يْأخُذَ ِفي الزكَاِة ِمن الْحب حبا ، ثُم عقَّب ذَِلك ِبالِْجزيِة فَقَاَل                َأن رسوَل اللَِّه    

آخُذُه ِمنْكُم مكَان الـذُّرِة   : " فَقَد قَاَل معاذٌ    : ، فَِإن ِقيَل    " حاِلٍم ِدينَارا َأو عدلَه ِمن معاِفرالْيمِن       كُلِّ  

علَـى  يجوز َأن يكُون معاذٌ عقَد معهم الِْجزيةَ        : وذَِلك غَير واِجٍب ِفي الِْجزيِة ، ِقيَل        " والشَِّعيِر  

فَِإنَّه َأنْفَع  : " َأخِْذ الشَِّعيِر ِمن زروِعِهم ، يوضح َأن ذَِلك ِمن الِْجزيِة لَا ِمن الزكَاِة َأن معاذًا قَاَل                 

لَى غَيِرِهم ، ِسيما ِعنْد     والزكَاةُ لَا يجوز نَقْلُها ِمن ِجيراِن الْماِل إِ       " ِللْمهاِجِرين والَْأنْصاِر ِبالْمِدينَِة    

َأيما رجٍل انْتَقََل ِمن ِمخْلَاِف عِشيرِتِه ِإلَى غَيِر ِمخْلَـاِف عـِشيرِتِه فَعـشْره              : " معاٍذ الَِّذي يقُوُل    

  . نَقْلُها فَثَبتَ َأن ذَِلك ِفي الِْجزيِة الَِّتي يجوز" . وصدقَتُه ِفي ِمخْلَاِف عِشيرِتِه 

 *       جتُخْرِض ، وِة الْفَرِفي ِقيم كَاةَ تَِجبالز ِحيٍح ؛ ِلَأنص رِة فَغَياراِل التِّجلَى مع مهاسا ِقيَأمو

 الْمنْصوِص علَيِه   زكَاةُ الِْقيمِة ِإلَّا َأنَّها تَِجب ِفي الْفَرِض وتُخْرج ِقيمةُ الْفَرِض، وِإن ِقياسهم علَى            

                 وصنْصم ِل َأنَّهنَى ِفي الَْأصعالْم ِن ، ثُمشَاتَي نشَاٍة عاٍع ، وص ناٍع عِف صاِج ِنصاِطٌل ِبِإخْرفَب

  .راجها علَيِه ، فَِلذَِلك جاز ِإخْراجه ، ولَيسِت الِْقيمةُ منْصوصا علَيها فَِلذَِلك لَم يجز ِإخْ
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 *       ملُها قَوَأمِجنٍْس ِإلَى ِجـنٍْس ،               : و وُل ِمندالْع ازِن ِإلَى الِْجنِْس جيالْع وُل ِمندالْع ازا جلَم

 فَلَم يكُن ِفي    فَهذَا ِقياس الْعكِْس ، علَى َأن الْواِجب علَيِه َأن يزكِّي ِمن ِجنِْس ماِلِه لَا ِمن عيِن ماِلهِ                

  .)١(غَيِرِه  ذَِلك عاِدلًا عما وجب علَيِه ِإلَى

، هذا حديث تكلّم العلماء فـي سـنده ،          » َأغْنُوهم عن طَواِف هذَا الْيوِم      « : أما حديث       * 

علـى  " نوهم  أغ: " ال يدل على التأقيت والتحديد بالنقد ؛ ألنه لو ُأخذ قوله            " أغنوهم  : " وقوله  

وأمر بإخراج الطعام دل على أن      " أغنوهم  : "  فلما قال    ظاهره من النقد لعارض أمر النبي       

المراد بذلك االستغناء والكفاية عن السؤال بوجود الطعام ؛ ألنـه إذا وجـد الطعـام انـدفعت                

  .الضرورة ، وهذا هو الصحيح 

إن النقد أرفـق ؛ ألن المـسكين   : قولون     وعليه فلم يقم دليل قوي على إخراج النقد ، وقد ي         

  .يأخذ الزكاة ويبيعها ، فبدل أن يبيعها بقيمة قليلة فلنعطه القيمة األصلية ، فهذا أفضل 

    وال شك أن هذا مردود عليه ؛ ألن الثواب بالطعام أبلغ وأعظم أجراً من الثواب بالمـال ؛                  

 باعه كان التفريط داخالً منه ، ولـذلك         ألن الطعام إذا أكله تحققت من حصول النفع له ، وإذا          

إنه يرتفق بالطعام أكثر من ارتفاقه بالنقد ، وهذا صحيح ؛ ألنه قد يأخذ النقـد ويكـون                  : قالوا  

وبناء عليه فإنه ال يجوز إخراج النقد بدل الطعام في صـدقة            .  التصرف  فيه     سفيهاً ال يحسن  

  .)٢(الفطر 

ـ    :     قال أحمد  عمـر بن عبد العزيـز كان يأخـذ       : قوم يقولون   : ل له   ال يعطي القيمة ، قي

فـرض  : قال فالن ، وقد قال ابن عمـر       :  ، ويقولون  يدعون قول رسول اهللا     : بالقيمة ؟ قال  

  .    )٣(» الخ...      زكاة الفطر صاعارسول اهللا 

القيمة ال يجوز أن يخرج     :  عن حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر فقال          وقد سئل الشنقيطي  * 

   فرض زكاة الفطر من الطعام ؛ وألن النقد كان موجوداً على عهد               بدل الطعام ؛ ألن النبي      

 ، ولم يأمر بإخراج النقد بدل الطعام ؛ وألن الطعام يأخذه المحتاج وال يأخـذه غيـر                  النبي  

ـ                 ام ،  المحتاج ، وأما النقد فيأخذه المحتاج وغير المحتاج ؛ وألن المقـصود أن يغنـيهم بالطع

بخالف ما إذا أعطاهم المال فبذَّروه في غير ما مصلحة ، فال شك أن إخراج الطعام أولى لألثر 

 يخرجون صدقة الفطر ويأمرون بها ، وما وللنظر، وقد كان الخلفاء الراشدون من بعد النبي     

                                                 
 ش��رح زاد -، محم��د ب��ن محم��د المخت��ار ال��شنقیطي   ١٨١ ، ١٨٠ص  / ٣ الح��اوي الكبی��ر ، ج - الم��اوردي - ١

  ).١٢ص  / ٩١ج (ا موقع الشبكة اإلسالمیة ،  دروس صوتیة قام بتفریغھ: المستقنع، مصدر الكتاب 
  ) .١٣ص  / ٩٦ج  (- شرح زاد المستقنع للشنقیطي - ٢
  ) .٢٨٨ص  / ٣ج ( حاشیة الروض المربع ، - ٣
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يجـوز  حفظ عن واحد منهم أنه اجتهد فأمر الناس بإخراج القيمة ، وبناء على ذلـك فإنـه ال                   

  .)١(إخراج القيمة 

 عبد       وألنه عدل عن الجنس المنصوص عليه ، فهو كما لو عدل عنه إلى منافع   دار ، أو                  

  .)٢(، أو ثوب 

إذْ زعم َأن التَّكِْليفَ واِلابِتلَاء إنَّما هـو ِفـي          :  ردا علي اإلمام أبي حنفية       وقال ابن العربي      

هَل عن التَّوِفيِة ِلحقِّ التَّكِْليِف ِفي تَعِييِن  النَّاِقِص ، وَأن ذَِلك يواِزي التَّكِْليفَ              نَقِْص الَْأمواِل ، وذَ   

ِفي قَدِر النَّاِقِص ؛ فَِإن الْماِلك يِريد َأن يبقَى ِملْكُه ِبحاِلِه ، ويخْرج ِمن غَيِرِه عنْه ، فَـِإذَا مالَـتْ             

ى ذَِلك ، وعِلقَتْ ِبِه ، كَان التَّكِْليفُ قَطْـع ِتلْك الْعلَاقَِة الَِّتي ِهي بين الْقَلِْب وبـين ذَِلـك                   نَفْسه إلَ 

  .)٣(الْجزِء ِمن الْماِل ، فَوجب إخْراج ذَِلك الْجزِء ِبعيِنِه 

  :وم به حجة ؛ لوجوه  فرد االستدالل بحديث طاووس زاعما أنه ال تقأما ابن حزم   

  . َأنَّه مرسل ؛ َألن طَاوسا لَم يدِرك معاذًا وال وِلد إال بعد موِت  معاٍذ :    َأولُها 

 ِفيما   وال حجةَ إال    َأنَّه لَو صح لَما كَانَتْ ِفيِه حجةٌ ؛ َألنَّه لَيس عن رسوِل اللَِّه               :والثَّاِني      

 المِه السلَيع نْهع اءج.  

 َأن يكُون قَالَه َألهِل    - لَو صح    -وقَد يمِكن   ..  َأنَّه لَيس ِفيِه َأنَّه قَاَل ذَِلك ِفي الزكَاةِ ؛           :والثَّاِلث ُ  

رالْعو ، الشَِّعيرةَ ، والذُّر مْأخُذُ ِمنْهي كَانِة ، ويِة الِْجزيالِْجز كَانم ض.  

  اِبعالراٍذ             :    وعِل مقَو ا ِفيِه ِمنِر مذَا الْخَبطْالِن هلَى بِليَل عالد ِدينَـِة    "  َأنـِل الْمَأله ـرخَي "

  .)٤(ِمما َأوجبه وحاشَا ِللَِّه َأن يقُوَل معاذٌ هذَا ، فَيجعُل ما لَم يوِجبه اللَّه تَعالَى خَيرا 

  :وقد ردت المناقشة بأن هذه الوجوه ضعيفة :     رد المناقشة 

 عالم بأمره خبير بسيرته ، كما قال الشافعي ، وقـد كـان   – وإن لم يلقَ معاذاً  –    فطاووس  

طاووس إمام اليمن في عصر التابعين ، فهو علي دراية بأحوال معاذ وأخباره ، والعهد   قريب 

.  

  وعمل معاذ في اليمن وأخذه القيمة دليل علي أنه ال يجد في ذلك معارضة لسنة النبـي                     

وهو الذي جعل اجتهاده في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة ، وعدم إنكار أحد من الـصحابة                 

  .عليه دل علي موافقتهم الضمنية علي هذا الحكم 

                                                 
  ) .١٣ص  / ٩٦ج  (- شرح زاد المستقنع للشنقیطي - ١
   .١٠٧ص  / ٣ الشرح الكبیر ، ج – ابن قدامة المقدسي- ٢

  ) .٣١٦ص  / ٤ج  (-ربي  أحكام القرآن البن الع- ٣
  ) .٢٠٠ - ١٩٨ص  / ٧ج  (- المحلي باآلثار البن حزم - ابن حزم - ٤
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و ضعيف ، بل باطل كما قال العالمة أحمـد              أما احتمال أن يكون هذا الخبر في الجزية فه        

  " .مكان الصدقة : " شاكر في تعليقه علي المحلي ، فإنه في رواية يحيى بن  آدم 

" في الخبر   " خيـر لكم   "     أما الوجه الرابع فهو تعسـف وتحامل من ابن حزم ، فإن معني             

  .أمر واقع ال نزاع فيه لحاجتهم إلي الثياب أكثر من الذرة والشعير ، وهذا " أنفع لكم 

فهذا موضـوع النـزاع ، فال يجـوز       " لَم يوِجبه اللَّه تَعالَى خَيرا ِمما َأوجبه        : "     أما قولهم   

  .)١(االحتجاج بنفس الدعوى ، وأخذ القيمة حينئذ يكون مما أوجبه اهللا تعالي في شرعه 

      القيمة عن المنصوص حالة االحتيـاج بمـا        استدل علي جواز إخراج   :     أدلة القول الثالث    

  :يلي 

المدار علي مصلحة الفقير والغني ؛ ألن هذا هو المقصود من هذه األشياء ، فإن هـذه                     * 

األشياء تباع وتشترى ، فال فرق بين أن يخرج قيمة وبين أن يخرج على الصفة الواردة فـي                  

      جوز أن تخرج القيمـة إال عنـد الحاجـة          الشريعة ، وحيث إن الشارع قد نص  عليها ، فال ي           

  .)٢(إليها ، فإذا ثبتت المصلحة جاز إخراج القيمة 

اْئتُوِني ِبعرٍض  "  :ودليل هـذا من اآلثـار ما رواه طاووس عن معاذ بن جبل أنه قال                  * 

ِة ، َأهالذُّرالشَِّعيِر و كَانقَِة مدلَِبيٍس ِفي الصاٍب خَِميٍص َأوِثي اِب النَِّبيحِلَأص رخَيو ، كُملَيع نو 

  .)٣(ِبالْمِدينَِة 

     وهذا األثر يرويه طاووس عن معاذ وهو لم يسمع منه ، لكنه أدرك حالة تالميذ معاذ بـن   

جبل في اليمن ، وهو من أهل اليمن ، وقد احتج بهذا األثر البخاري في صحيحه ، ومقاصـد                   

  .الشريعة تدل عليه 

َأن إخْراج الِْقيمِة ِلغَيِر حاجٍة ولَا مـصلَحٍة راِجحـٍة          :  والَْأظْهر ِفي هذَا     :قال ابن تيمية        * 

      النَِّبي رذَا قَدِلهو ِمنْه نُوعمم           َِلأِة ؛ وِدْل إلَى الِْقيمعي لَما ومهِدر ِعشِْرين ِن َأوِبشَاتَي انربالْج  نَّه

متَى جوز إخْراج الِْقيمِة مطْلَقًا فَقَد يعِدُل الْماِلك إلَى َأنْواٍع رِديَئٍة وقَد يقَع ِفي التَّقْـِويِم ضـرر ؛        

خْراج الِْقيمِة ِللْحاجِة   وِلَأن الزكَاةَ مبنَاها علَى الْمواساِة وهذَا معتَبر ِفي قَدِر الْماِل وِجنِْسِه ، وَأما إ             

ِمثُْل َأن يِبيع ثَمر بستَاِنِه َأو زرِعِه ِبدراِهم فَهنَا إخْراج عشِْر           : َأو الْمصلَحِة َأو الْعدِل فَلَا بْأس ِبِه        

                                                 
   .٨٠٧ص / ٢ فقھ الزكاة ، ج –القرضاوي .  د- ١
  ) .١١١ص  / ٩ج  (- شرح زاد المستقنع للحمد - ٢
  . سبق عزوه - ٣
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وقَد نَـص   " كَان قَد ساوى الْفُقَراء ِبنَفِْسِه      الدراِهِم يجِزُئه ولَا يكَلَّفُ َأن يشْتَِري ثَمرا َأو ِحنْطَةً إذْ           

 اِز ذَِلكولَى جد عمَأح .  

    وِمثُْل َأن يِجب علَيِه شَاةٌ ِفي خَمٍس ِمن الِْإِبِل ولَيس ِعنْده من يِبيعه شَاةً ، فَِإخْراج الِْقيمِة هنَا                  

  .ر إلَى مِدينٍَة ُأخْرى ِليشْتَِري شَاةً كَاٍف ، ولَا يكَلَّفُ السفَ

                ا ، َأواهإي ِطيِهمعفَي ، ا َأنْفَعِنهِة ِلكَوالِْقيم طَاءإع وا ِمنْهكَاِة طَلَبِللز تَِحقُّونسالْم كُوني ِمثُْل َأنو    

: " ِقَل عن معاذُ ابن جبٍل َأنَّه كَان يقُوُل ِلَأهِل الْيمِن           يرى الساِعي َأن َأخْذَها َأنْفَع ِللْفُقَراِء ، كَما نُ        

  " . اْئتُوِني ِبخَِميِص َأو لَِبيٍس َأسهُل علَيكُم وخَير ِلمن ِفي الْمِدينَِة ِمن الْمهاِجِرين والَْأنْصاِر 

  .)١(ِفي الِْجزيِة :  وِقيَل إنَّه قَالَه ِفي الزكَاِة ،: وهذَا قَد ِقيَل 

   بعد بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها فالقول الذي أميل إليه هو القول:    القول الراجح 

  : الثاني القائل بإخراج القيمة في الزكاة ؛ لما يلي 

  . لقوة أدلتهم -     أوال

 -اد للشريعة ومقصد من مقاصدها     وهو مر  – من المعلوم اقتصاديا أن األنفع للفقير        -ثانيا      

وعلى األخص في هذه األيام أن تدفع له القيمة ؛ ألننا بدفع العين نكلفه مؤنـة زائـدة لنقلهـا                    

  .وحفظها ونحو ذلك مما لم يكن الناس يعانونه سابقا

  .لعل الفقير يحتاج تلك األعيان ال غيرها :     ولعل قائال يقول 

 المال ما يساوي بقيمته الواجب ، فَِلم ال يأخذه ليشتري مـا             نعم سيكون لديه من   :     فالجواب  

يحتاج إليه من قريب وال يعاني كلفة النقل ؟ وهو ما يصبح متاحا لو أجزنا دفع القيمة مع مزيد                 

فائدة للمحتاجين ، هذا فضال عن التسليم بأن الفقير حين ال يكون محتاجا لتلك األعيـان فإنـه                  

 بد سيكون ثمن البيع أقل عن ثمن البيع المعتاد ؛ نظـرا لحاجتـه               سوف يعمد إلى بيعها ، وال     

ورغبته في بيع ما لديه في أقرب وقت وهو ما ليس في صالحه ، ولعله يضر بالسوق ، فيعمل                   

على تخفيض األسعار في وقت ال يتناسب مع حاجة السوق ، خصوصا في صدقة الخارج من                

 تكون سببا في تقليص زراعة هـذا أو ذاك          األرض ، فسوف تنـزل األسعار إلى درجة لعلها       

من المحاصيل ، وهو ما يشكل مردودا غير مناسب على االقتصاد بأكمله ، وهذا األمر بهـذه                 

  :المثابة اليوم لم يكن كذلك فيما مضى ؛ ألسباب كثيرة ، منها 

                                                 
  ) .٤٤ص  /  ٦ج (خراج القیمة في الزكاة ، إ: إْخَراُج الزََّكاِة  ، مسألة :  مجموع فتاوى ابن تیمیة ، َباٌب - ١



 - ٥٦٢ -

 لعلـه       إن رغبة المحتاج وتنوع حاجاته اليوم أكثر بكثير من السابق ، فهو في تلك األيـام               

يفضل االحتفاظ بما ناله من الصدقات على أن يبيعه لسد حاجته من الطعام ونحوه ، فضال عن                 

أن سوق المقايضة كانت رائجة ، فيستطيع جلب ما يريد ببذل ناقة أو تمر ، أما اليـوم فهـو                    

إلخ ، وسيجد نفسه مدفوعا لبيع صدقته بـأي         …يحتاج من المالبس كذا ومن غيرها كذا وكذا         

يحصل على ما يريد ، أو يريده أبناؤه ، وهو ما لم يكن في صالحه ، ومهما كان تقـدير                    ثمن ل 

إنه حين يبذل تلك الصدقة ويسمح خاطره بهـا ،          : صاحب المال ، فإن من اإلنصاف أن نقول         

فإنه في الغالب وكما هو مشاهد يعمد إلى دفع زيادة ولو يسيرة لصالح الفقير حين يختلف القول              

 بسعر السوق الفعلي ؟، إنه سيبذل األكثـر         ١٦٠٠ أو   ١٧٠٠ تساوي   – مثال   –ة  هل هذه الحق  

رغبة في براءة الذمة ، فما القول لو أننا قدرنا أن الفقير أخذ الحقة ؟ إنه سيبيعها بـثمن فـي                     

الغالب لم يكن هو السعر الفعلي أو الغالب بل أقل ، ثم إن الدولة من جانب آخر ستستفيد مـن                    

مندوحة عن استئجار المستودعات والحظائر لحفظ الصدقات ، بل وإطعامها          ذلك ، فهي ستجد     

، وما يصحب ذلك من مسؤوليات مختلفة ، وهو ما يحقق توفيرا مِهمـا يعـود نفعـه علـى                    

المحتاجين ؛ ألن كلفة ذلك الحفظ البد يرجع فيها على عين المال المحفوظ ومن قيمته ، وهو ما 

إذا كان األمر مقبوال في يوم سابق لعل من األنسب فيـه دفـع              لم يكن في مصلحة الفقراء ، و      

  . )١(األعيان ، فهو غير مناسب هذا اليوم 

 ثم إن رأي الحنفية ومن سار علي منوالهم أليق بعصرنا وأهون علي الناس ، وأيسر            :ثالثا      

ن أخـذ  في الحساب وخاصة إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولي جمع الزكاة وتفريقها ، فـإ  

العين يؤدي إلي زيادة نفقات الجباية بسبب ما يحتاجه نقل األشياء العينية من مواطنها إلي إدارة 

التحصيل ، وحراستها ، والمحافظة عليها من التلف ، وتهيئة طعامها وشرابها وحظائرهـا إذا               

  . )٢(الجباية  كانت من األنعام من مْؤنة وكلفة كثيرة مما ينافي مبدأ االقتصاد في 

وافَقَ الْبخَاِري ِفي هِذِه الْمسَألَِة الْحنَِفيِة مع كَثْرِة مخَالَفَِتِه لَهم ، لَِكن            :  قَاَل ِابن رِشيد     :    رابعا  

  .قَاده ِإلَى ذَِلك الدِليل 

" ي الزكَاِة   باب الْعرض فِ  :"     حيث إن اإلمام البخاري عقد بابا ألخذ القيمة في الزكاة وسماه            

  .)٣(" اْئتُوِني ِبعرٍض ِثياٍب خَِميصٍ : " مستدال بأثر معاذ الذي رواه طاووس 

                                                 
الح��صن :  إخ��راج القیم��ة ف��ي الزك��اة ، ش��بكة المعلوم��ات اإلنترن��ت ، منت��دیات     – ال��شیخ ع��دنان الزھران��ي  - ١

  .النفسي 
   . ٨٠٥ص / ٢ فقھ الزكاة ، ج –القرضاوي .  د- ٢
  ) .٥٧ص /  ٥ج (، ) اْلَعْرض ِفي الزََّكاِة : َباب (  فتح الباري البن حجر ، - ٣
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    إال أن العمل بهذا القول يجعلنا نهمل العمل بالقول اآلخر ، وإن كان الجمع بـين القـولين                  

عض وإهمال  ممكن فالجمع أولي من الترجيح ؛ ألن الجمع عمل بالكل ، أما الترجيح فعمل بالب              

للبعض ، وهنا يمكن الجمع بالعمل بالقول الثالث ، وعلي هذا  فأصح األقوال ما اختاره شـيخ                  

أن إخراج القيمة ال يجوز إال عند الحاجة إلى         : اإلسالم ابن تيمية وهو رواية عن اإلمام أحمد         

ة إخراجها ، فإن كانت مصلحة الغني في ذلك من غير ضرر على الفقير ، أو كانـت مـصلح                  

  .الفقير في ذلك من غير ضرر على الغني ، فله أن يخرجها قيمة 

    وألنه متي جوز إخراج القيمة مطلقا ، فقد يعدل المالك إلي أنواع رديئة ، وقد يقـع فـي                   

  .التقويم ضرر ، وألن الزكاة مبناها علي المواساة ، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه 

تضي جواز أخذ القيمة ما لم يكن في ذلك ضرر بالفقراء     والحاجة والمصلحة في عصرنا تق

  .                                                                            )١(أو أرباب المال 

   .واهللا أعلم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .٨٠٨ص  / ٢ فقھ الزكاة ، ج –القرضاوي .  د- ١
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   السابعبحثالم

  الهيكليةاالختالالت الزكاة و معالـجة التضخـم النـقدي الراجــع إلى 

   الطلب والنفقات وارتفاع

 وارتفـاع  الهيكليـة     إن للزكاة دوراً فعاال لمعالجة التضخم النقدي الراجع إلي االخـتالالت   

  :الطلب وارتفاع النفقات ، وتبيان ذلك يكون في النقاط   التالية 

  :)١(الهيكليةالزكاة في معالجة التضخم النقدي الراجع إلى االختالالت : أوال     

 الضعيفة ، التي تعـاني أوضـاعا هيكليـة          االقتصادياتالنوع من التضخم في      هذا   ينتشر    

   . وسياسيامتردية اقتصاديا واجتماعيا 

 تتمتع بدرجة كافية من     والتي    فمن ناحيٍة نجد أنها ال تَمِلك الهياكل اإلنتاجية المتطورة فنيا ،            

  .    يزيد الطلب عليها التيعية المرونة ، بحيث تسمح لها بزيادة عرض المنتجات الصنا

 وضآلة مرونة عرض    ، األولية    كما تعاني من الطبيعة الهيكلية للتخصص في إنتاج المواد          

  . المنتجات الغذائية 

 المالي للحكومة ، فضالً عما يتولـد عـن          الجهاز    ويضاف إلى هاتين السمتين سمة جمود       

  .  األولى لهامراحطبيعة عملية التنمية من اختالالت في 

 النوع من التضخم بمعالجة االخـتالالت  هذا تطبيق فريضة الزكاة في التخفيف من       ويساهم    

   :حدوثهالهيكلية األساسية ، التي تكون سببا في 

   :الصناعية مرونة عرض المنتجات زيادة

 يتـضمن   لمصارفها وجميع أفـراد المجتمـع  توفيره حد الكفاية الذي تعمل الزكاة على        إن    

 اإلنتاجية ، وتتجه هذه األصول الرأسمالية إلى        األموالنصيبا أساسيا لتوفير األدوات ورؤوس      

:  التي يزيد الطلب على منتجاتها ، ومن أهم هذه المجـاالت             اإلنتاجيةاالستثمار في المجاالت    

لـى هـذه    ويقبل أصحاب رؤوس األمـوال ع     .  لكافة أفراد المجتمع     األساسيةتوفير الحاجات   

 الكفاية الحدية لرأس المال في هذه المجاالت اإلنتاجية لتحـسن توقُّعـات             الرتفاعاالستثمارات  

  .  األعمال الخاصة باإليرادات المستقبلة لهذه  االستثمارات رجال

  . عرض المنتَجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها مرونة    ويسهم ذلك في زيادة 

  :)١( إنتاجيةائض النقدي وفق توجهات  توزيع الفعادة    إ

                                                 
.  إس�الم أون الی�ن   – الزكاة والتضخم النق�دي ، ش�بكة المعلوم�ات اإلنترن�ت       -نعمت عبد اللطیف مشھور     .  د - ١
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 يترتـب عليـه تعـاظم أهميـة قطـاع         األولية تخصص االقتصاديات في إنتاج المواد       إن    

 االقتصاديات دائما لموجات متجددة من      هذهالصادرات في االقتصاد القومي ، وهو ما يعرض         

ففي حالـة  . ي األجل القصير المنتجات للتذبذب ف   هذهعدم االستقرار النقدي عند تعرض أسعار       

 التي تنتجها هذه البالد بمعدالت أعلى من معـدالت ارتفـاع            األوليةارتفاع أسعار المواد الخام     

 التحسن في شروط التبادل الدولي يكون مصحوبا بموجات تضخمية          هذاأسعار وارداتها ، فإن     

ض ، وذلك نظرا لعدم مرونة       تتجه أسعار المنتجات األولية لالنخفا     بعدمايصعب إيقافها ، حتى     

 في المنتجات المحلية ، ونتيجة لزيادة أجور        الطلبالجهاز اإلنتاجي ، وعجزه عن مقابلة زيادة        

 هذا القطاع ، وهو ما يترتب عليه ارتفاع تكاليف          فيودخول أصحاب عوامل اإلنتاج المشتغلة      

ا يدفعها بشدة نحو ارتفـاع       وهو م  - المنتجات المحلية    علىاإلنتاج من ناحية ، وزيادة الطلب       

   . أخرى من ناحية -األسعار

 االختالل الهيكلي ؛ حيث يكون لزاما توزيع        هذا مبدأ محلية الزكاة في التخفيف من        ويسهم    

   . منهحصيلة الزكاة في البلد الذي جمع 

 فـإن ليـة ،    ميزة نسبية عالية في إنتاج إحدى المـواد األو        " ما  "     فإذا ما توافرت القتصاٍد     

 التـضخّمية إخراج الزكاة المفروضة على عائد هذه الصادرات يسهم في التخفيف من اآلثـار              

 التصدير إلـى    عائدللتغير في معدالت التبادل الدولية ، وذلك بعدم انصراف جزء يعتَد به من              

الت  إلـى المجـا    االسـتثمار تمويل شراء الواردات من السلع االستهالكية المختلفة ، وبتوجيه          

 والدخول الموزعة على العاملين األجوراإلنتاجية المحلية لمقابلة زيادة الطلب الفعال على زيادة 

ويسهم ذلك في تغيير هيكـل  .  األولية  الموادفي هذه القطاعات االستخراجية أو قطاعات إنتاج        

الواحد ،   من عبودية الخضوع للمحصول      االقتصاداإلنتاج القومي وتنويعه وتقويته ، بما يحرر        

المنال ، ينادي االقتصاديون   للخارج ، وهو هدف بعيد االقتصاديةكما يخلِّص البالد من التبعية 

 أمثل ، لما يترتب على هذه االختالالت الهيكلية من تـضخّم ضـار              كحلٍّالوضعيون بتحقيقه   

  . األولية للموادباالقتصاديات 

  : محليا طلوبةالم استثمارات الزكاة جهة السلع توجيه    

 والدخول إلى االستثمار، ويعني ذلك اتجاه       األموال مبدأ محلية الزكاة هو توجيه رؤوس        إن    

ومن أهم  .  القطاعات التي يزيد الطلب عليها داخليا        فيرؤوس األموال للدخول إلى االستثمار      

للسكان  ائية المتنامية    الذي يسهم في توفير االحتياجات الغذ      ، الزراعيالقطاع  : هذه القطاعات   

                                                                                                                                             
  . المرجع السابق - ١
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 الوقت نفسه في االحتفاظ بأسعار األطعمة والمشروبات بعيدا عن االرتفاع           في، وهو ما يسهم     

 تسهم فريضة الزكاة في التخفيف من حدة المشكلة الغذائية ، التي تعاني منها              وبذلكالمستمر ؛   

 التي  التضخّمية من أسباب الموجات      الوضعية اآلخذة في النمو ، وتُعد سببا رئيسيا        االقتصاديات

  .تشهدها هذه الدول 

  :) ١( الضريبية جمود النظم تجاوز

 بالتخلف والجمود ، وهو ما يعبر عنـه فـي           اقتصاديا النظم الضريبية للبالد المتخلفة      تتسم    

 ؛ حيث نجد أن متوسط األنـصبة  Tax Efforts الضريبي الجهدالكتابات الحديثة بضآلة حجم 

، بينما تمثل الضرائب على الـدخول       %١٥ القومي يتذبذب حول     الناتجلضرائبية إلى إجمالي    ا

 من إجمالي المتحصالت الضريبية إذا ما قُوِرنَت بالنصيب النسبي للضرائب نسبيانصيبا ضئيالً 

% ٥أما عدد السكان الذين يدفعون الضرائب فال تزيد نسبتهم في المتوسط عن              . المباشرةغير  

  . إجمالي السكان من

 تخلف األجهزة اإلدارية للنظام الـضريبي،       إلى االقتصاديون جمود الجهاز المالي      ويرجع    

 الخاصة على المؤسـسات التـشريعية ،        المصالحوعدم كفايتها ، فضالً عن سيطرة أصحاب        

  .)٢( النظام هذاووقوفهم حجر عثرة أمام كل محاولة لتطوير 

 وكفاية في الموارد   الزكائيـة ، فانخفـاض           مرونةبه تشريع الزكاة من      يخفى ما يتم     وال    

كما تتـسع األمـوال     .  المؤدية لفريضة الزكاة     السكانيةأنصبة الزكاة يؤدي إلى اتساع القاعدة       

ويترتب .  ماٍل ناٍم فعالً أو تقديرا ، تقليديا كان أم مستَحدثًا          كلَّالمفروضة عليها الزكاة ؛ لتشمل      

 متوسط نسبة الموارد الزكائية إلى إجمالي الناتج القومي بنسبة تزيـد عليهـا              ارتفاعك  على ذل 

فـي الـدول    % ٣٠تبلغ هذه النسبة    ( الوضعية ؛ المتخلفة والمتقدمة على السواء        االقتصاديات

  ) .المتقدمة

ـ         أساسا ناحية أخرى فإن فريضة الزكاة هي        ومن ن  التزام منُوط بالدخول ، وما يترتب عليها م

 نسبة المتحصالت على الدخول إلى إجمالي المتحصالت        ارتفاععوائد وأرباح ، وهو ما يعني       

 المباشرة ، وتناسب الزيادة في الحصيلة الزكائية والمتطلبـات          غيرالمالية ، مقارنةً بالضرائب     

                                                 
.  إس�الم أون الی�ن   – الزكاة والتضخم النق�دي ، ش�بكة المعلوم�ات اإلنترن�ت       -نعمت عبد اللطیف مشھور     .  د - ١

  .نت
 -ال�دار القومّی�ة للطباع�ة والن�شر     .  م�شكلة االدخ�ار م�ع دراس�ة خاص�ة ع�ن ال�بالد النامی�ة         - رم�زي زك�ي    -  ٢

 الزك��اة والت��ضخم النق��دي ،  -نعم��ت عب��د اللطی��ف م��شھور  . د:  ، نق��ال ع��ن ١٤٣ - ١٣١ص. م١٩٦٦الق��اھرة 
  . نت.  إسالم أون الین –شبكة المعلومات اإلنترنت 
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ـ             ، المتزايدةاالقتصادية   ا  دون الحاجة للجوء إلى زيادة حصيلة الضرائب غير المباشـرة ، وم

  . من أضرار بمتطلبات االستقرار النقدي والسعري ذلكيترتب على 

 بصرف النظر عن ِسنِّه أو جنـسه أو                   ، حر استحقاق فريضة الزكاة في مال كل مسلم         إن    

 للزكاة إلـى إجمـالي الـسكان فـي          الدافعينرشده ، يعني ارتفاع متوسط نسبة عدد السكان         

 الوضعية؛ المتخلفة والمتقدمة علـى      االقتصادياتة تزيد عنها في     االقتصاديات اإلسالمية بنسب  

  ) .متقدمةمن إجمالي عدد السكان بالدول ال% ٤٠إلى % ٣٠تبلغ هذه النسبة من(السواء 

 ال يتيح مجاالً لتدخل أصـحاب النفـوذ أو          إلهي إلى ذلك أن تشريع الزكاة تشريع        يضاف    

 التشريعية ، وهو ما يضمن عند التطبيـق         اتالمؤسسسيطرة أصحاب المصالح الخاصة على      

  .)١( هذا التشريع من المرونة بهالسليم لهذه الفريضة تحقُّقَ ما يتسم 

  : الموازنة التضخم المقرون بعجز تالفي    

 تجاه التغير في حجم Elasticity of Tax Revenue ضآلة مرونة الحصيلة الضريبية إن    

 وآثاره على االقتصاد ؛ حيث يترجم هذا األمر بعدم         المالياز  الدخل تزيد من مشكلة جمود الجه     

 وحجم اإلنفاق الالزم لتحقيق معدالت التنمية المطلوبـة ،      يتناسبنمو الحصيلة الضريبية ، بما      

 العجز في الموازنة العامة للدولة ، وهو ما يسهم في زيـادة عـرض            زيادةويؤدي بالتالي إلى    

  .بسبب لجوء الدولة إلى الجهاز المصرفي لتمويل هذا العجز  القومي االقتصادالنقود في 

 كـسبب مهـم وراء زيـادة        - الضريبية الحصيلة الهيكليون أن التخلص من جمود       ويعتبر    

 النظام الـضريبي فـي رفـع نـسبة          كفاءة يكون عن طريق زيادة      -عرض النقود التضخمي  

 تؤدي إلى تشجيع االدخار وزيادة     لةفعاالضرائب إلى الدخل القومي ، وعن طريق سياسة مالية          

وتتميز فريضة الزكـاة    .  التنمية لألمام    لعجالتاالستثمار ، وتنعكس في النهاية في قوة دفعها         

فمن ناحية نجد أن زيادة     .   في حجم الدخل     التغيربارتفاع درجة مرونة الحصيلة الزكائية تجاه       

يها إضافة موارد جديدة إلى الحـصيلة        يترتب عل  ، الزكاةالدخول ، بما يوفر ألصحابها نصاب       

 لديهم النصاب يعني زيادة المستحق عليها من زكـاة          يتوافركما أن زيادة دخول من      . الزكائية  

  . أو على رأس المال إذا لم يتم استثماره ، استثمارهاعلى عوائد وأرباح 

                                                 
.  إس�الم أون الی�ن   – الزكاة والتضخم النق�دي ، ش�بكة المعلوم�ات اإلنترن�ت       -نعمت عبد اللطیف مشھور     .  د - ١

  .نت
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 ، يؤدي إلـى اتِّـسام        فعالً أو تقديرا   ، النامية ذلك ، فإن فرض الزكاة على األموال         وعلى    

فلو فرضنا أن األرباح قد وصلت إلى الـصفر          . واالنتظامحصيلتها بدرجة عالية من المرونة      

  .)١( رقما موجبا تظلفي المجتمع ، فإن حصيلة الزكاة 

 اإلسالمي حصيلة زكائية وفيـرة،      لالقتصاد ، إلى أن تشريع الزكاة يوفر         من ذلك  ونخلص    

 وخاصة المتخلفة منها ، وذلك لمـا        ، الوضعيةيبية في االقتصاديات        مقارنة بالحصيلة الضر  

  :رأيناه من 

  كما  . النصاب ارتفاع الجهد الزكائي لشمول الزكاة كلَّ مسلم حر ، توافر له - أ

   .المجتمعيسهم انخفاض أنصبة الزكاة في أن تشمل قطاعا كبيرا من أفراد 

مستَحدثةً   تقليديةً أو    ، تقديراع األموال النامية ؛ فعالً أو        كفاية تشريع الزكاة وإحاطته لجمي     -ب

.  

   .الدخل مرونة الحصيلة الزكائية تجاه التغير في حجم -جـ

  : هامة من حيث األثر عقائدية إلى وفرة الحصيلة الزكائية أمور ويضاف

اعـد تـضمن     وقو مبادَئ االقتصاد في تكاليف جباية الزكاة ؛ حيث وضع التشريع اإللهي            - أ

 الِجباية ، ودون رصـد      نفقاتتحقيق استقضاء الزكاة كاملةً في أمانة تامة ، دون أية زيادة في             

 الـضريبية المتـضخّمة     األجهـزة  كما هو الحال فـي       –مبالغَ طائلٍة كحوافز للعاملين عليها      

مصِرفًا مـن   جبايةً وتوزيعا،  ، الزكاة فقد جعل الشارع للعاملين على       –لالقتصاديات الوضعية   

 ديني يستحقون عليه جزءاً من الحصيلة بعملمصارف الزكاة الشرعية؛ ليشعرهم بأنهم يقومون 

  . يدفعهم إلى تقوى اهللا ، واإلحسان في الجمع وهذافي دنياهم ، فضالً عن الثواب في اآلخرة ، 

الً عن اتِّسامها    إذ فض  ؛ الفريضة إسهام تشريع الزكاة في التقليل من التهرب من أداء هذه            - ب

 االحتيال إلسقاط الزكاة بأية طريقـة       تحريمبالصبغة العقائدية ، فقد أجمع جمهور العلماء على         

 أو قطع الحول، أو إبـدال الماشـية         ، النصابكتفريق المال ليصبح دون     : من طرق التحايل    

 ال يـسقط عـن       من الزكاة ، فإن هذا اإلبدال      فرارابأخرى من نوعها أو من غيره ، أو ذبحها          

  .)٢(المال الزكاةَ المفروضة 

                                                 
بح��ث ف��ي الم��ؤتمر ال��دولي األول لالقت��صاد . لمحم��د أحم��د ص��قر"  االقت��صاد اإلس��المي ، مف��اھیم ومرتك��زات- ١ 

 مك��ة - الع��المي ألبح��اث االقت��صاد اإلس��المي    المرك��ز- جامع��ة المل��ك عب��د العزی��ز   -اإلس��المي ، وزارة التعل��یم  
 الزك��اة -نعم��ت عب��د اللطی��ف م��شھور   . د: نقالع��ن  . ٦٥:  الطبع��ة األول��ى ص -م ١٩٨٠/ ھ��ـ١٤٠٠المكرم��ة 

  .نت.  إسالم أون الین –والتضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت 
.  إس�الم أون الی�ن   –معلوم�ات اإلنترن�ت    الزكاة والتضخم النقدي ، شبكة ال-نعمت عبد اللطیف مشھور    .  د   - ٢

  .نت 
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ال يحل لرجل يؤمن باهللا واليوم اآلخـر منـع          :     وفي هذا الصدد قَاَل َأبو يوسفَ رِحمه اُهللا         

الصدقة وال إخراجها من ملكه ِإلَى ملك جماعة غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها ، بـأن                 

ر والغنم ما ال يجب فيه الصدقة ، وال يحتال ِفي إبطـال             يصير لكل واحد منهم من اإلبل والبق      

   .                                                        )١(الصدقة بوجه وال سبب 

مـن َأقَـام     : "    فروي عن َأِبي ِإسحاقَ ، عن َأِبي اَألحوِص ، عن عبِد اللَِّه بن مسعود  قَاَل                 

  .)٢(" م يْؤِت الزكَاةَ فَال صالةَ لَه الصالةَ ولَ

 واستُخِْلفَ َأبو بكٍْر بعده ، وكَفَر مـن  لَما تُوفِّى رسوُل اللَِّه :     وروي عن َأِبى هريرةَ قَاَل      

ُأِمرتُ «  : د قَاَل رسوُل اللَِّه     كَيفَ تُقَاِتُل النَّاس ، وقَ    : كَفَر ِمن الْعرِب ، قَاَل عمر َألِبى بكٍْر         

          ِإالَّ اللَّه قُولُوا الَ ِإلَهتَّى يح ُأقَاِتَل النَّاس َأن .       ِإالَّ اللَّه قَاَل الَ ِإلَه نفَم .      ، هنَفْـسو الَهِمنِّى م مصع

قَاِتلَن من فَرقَ بين الصالَِة والزكَاِة ، فَِإن الزكَاةَ واللَِّه ُأل: ؟ فَقَاَل » ِإالَّ ِبحقِِّه ، وِحسابه علَى اللَِّه       

فَقَـاَل  .  لَقَاتَلْتُهم علَى منِْعِه    حقُّ الْماِل ، واللَِّه لَو منَعوِنى ِعقَاالً كَانُوا يَؤدونَه ِإلَى رسوِل اللَِّه             

 رمع :ِإالَّ َأن وا هاللَِّه مقُّ  فَوالْح فْتُ َأنَّهركٍْر ِللِْقتَاِل فَعَأِبى ب ردص حشَر قَد تُ اللَّهَأي٣( ر( .  

ليصدر المصدق عنكم حين يصدر وهـو   : " قال رسول اِهللا :  قال    وروي عن جرير    

  .)٥(المعتدي في الصدقة كمانعها : وقال الشعبي . )٤(" راض 

 بحيث تسهم   ، إنقاصهاتحايل بأنواعه انتظام حصيلة الزكاة ، وعدم            ويضمن هذا التصدي لل   

   بصورة منتظمة وذلكفي تمويل مختلف القطاعات اإلنتاجية القائمة بالعملية التنموية ، 

   .)١(ومتجددة حوالً بعد آخر 

                                                 
الطبع�ة  : المطبع�ة ال�سلفیة ومكتبتھ�ا الق�اھرة ، الطبع�ة      :  الخراج ، الناشر – أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم - ١

  .ِفي الزیادة والنقصان والضیاع :  ، باب ٨٠ص / ١ھـ  ، ج١٣٨٢الثالثة عام 
ص  / ٣ج ( ، مجم�ع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د ،     ٨٩٢ ، أث�ر  )٤١٣ص  / ٢ج  (- اإلبانة الكب�رى الب�ن بط�ة     - ٢
:  المصنف في األحادیث واآلث�ار  الناش�ر   - ، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة الكوفي    ٤٣٢٩، أثر   ) ٨٩

 ، أث�ر  ٣٥٣ص  /  ٢كم�ال یوس�ف الح�وت ، ج    :  ، تحقی�ق   ١٤٠٩ الری�اض ، الطبع�ة األول�ى ،          –مكتبة الرشد   
 –مكتب�ة العل�وم والحك�م    :  المعج�م الكبی�ر ، الناش�ر    -بن أحمد بن أیوب أب�و القاس�م الطبران�ي            ، سلیمان    ٩٨٢٦

) ١٠٣ص  / ١٠ج (حمدي بن عب�د المجی�د ال�سلفي ،         :  ، تحقیق    ١٩٨٣ – ١٤٠٤الموصل ، الطبعة الثانیة ،      
   .١٠٠٩٥،      أثر 

 ،  أب��و بك��ر  ٦٨٥٥، أث��ر ) ٢٦٥٧ص  / ٦ج (، ِھ اِالْقِت��َداِء ِب��ُسَنِن َرُس��وِل اللَّ��:  ص��حیح البخ��اري ، ب��اب - ٣
ع�الء ال�دین عل�ي    :  سنن البیھقي مع الجوھر النقي ، مؤلف الجوھر النق�ي -أحمد بن الحسین بن علي البیھقي      

مجلس دائرة المعارف النظامی�ة الكائن�ة ف�ي الھن�د ببل�دة         : بن عثمان الماردیني الشھیر بابن التركماني ، الناشر         
َما َجاَء ِفى ِقَتاِل الضَّْرِب الثَّاِنى ِمْن َأْھِل ال�رِّدَِّة َبْع�َد َرُس�وِل اللَّ�ِھ     :  ھـ ، باب ١٣٤٤األولى ـ  : الطبعة حیدر آباد ، 

                  ، ) ١٧١٧٥، أثر ) ١١٥ص  / ٢ج .   
، )٣٥٤ ص /٢ج (، ١٤٠٩ الری�اض ، الطبع�ة األول�ى ،    –مكتب�ة الرش�د   : مصنف ابن أب�ي ش�یبة ، الناش�ر    - ٤

   .٩٨٣٨أثر 
  . المرجع السابق - ٥
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ومر يا أمير المؤمنين باختيار رجل أمين ثقـة عفيـف           :     وفي هذا الصدد قال أبو يوسف       

.                                                                                        صح مأمون عليك وعلَى رعيتك فوله جميع الصدقات ِفي البلدان نا

ائقهم وأماناتهم يجمعون إليـه         ومره فليوجه فيها أقواما يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطر        

ت إليه أمرته فيها بما أمـر اهللا جل ثنــاؤه به فأنفـذه وال تولهـا    دقات البلدان ، فإذا جمع    ص

  .                    )٢(عمـال الخراج ؛ فإن مال الصدقة ال ينبغي أن يدخل ِفي مال الخراج 

  :)٣( التنمية اختالالت عملية تفادي    

 النمو وتُعرضــها     االقتصـاديات اآلخذة في   هاـمن االختالالت الهيكلية التي تعاني      ومن    

وتتمثل .  العملية التنموية ، وتُعتبر لصيقة بها          فيلضغوط تضخمية ، تلك التي تصاحب البدء        

 تكوين رأس المال االجتمـاعي  بين Time lagهذه االختالالت الهيكلية في وجود فترة زمنية 

Infrastructure       ـ    اإلنتاجية وانعكاس آثاره على رفع مستوى وهـذا  . ات   في مختلف القطاع

  :االختالل يجد مصدره في 

 ذات طبيعة متخصصة    الجديدة الطبيعة المزدوجة لالستثمار ؛ حيث تكون الطاقة اإلنتاجية          - أ

Specific          طلب فعـال أكثـر عموميـة        توليد ، بينما تؤدي الدخول النقدية التي توزعها إلى 

General طول فترة اإلنشاء ، Gestation Period الجديدة ، وخاصة شائيةاإلن للمشروعات 

 طلبا متزايدا علـى الـسلع       تمثلفي حالة الصناعات الثقيلة، في حين تقوم بتوزيع دخول نقدية           

  .التي لم يِزد عرضها بعد 

 السلع الصناعية المحليـة     لصناعة عدم تزايد المقدرة على استيراد المكون األجنبي الالزم          -ب

التي تنتج إنتاجا يحـل      للصناعات   بالنسبة ،وبصفة خاصة    بمعدل أسرع من معدل نمو اإلنتاج     

  .Import substitution محل الواردات  

 الـذي   الوقـت  تحوالت بنيان العرض والطلب لبعض منتجات قطاعات خاصة ، فـي             -جـ

  .تنخفض فيه المرونة السعرية لهذه المنتجات 

 حيث تستحوذ قلة    ؛ التنميةملية   وأخيرا ، قضية التفاوت في توزيع الدخول التي تصاحب ع          – د

 وتتسم هذه القلة بسلوكها ، التنميةصغيرة من بعض الشرائح االجتماعية الغنية على معظم ثمار 

  .الترفي ، والبذخي : اإلنفاقي 

                                                                                                                                             
   .  ٢١٩:  ص -  لنعمت مشھور- حول الدور اإلنمائي والتوزیعي للزكاة - ١

المطبعة السلفیة ومكتبتھا القاھرة ، الطبع�ة الثالث�ة ع�ام    :  الخراج ، الناشر – أبویوسف یعقوب بن إبراھیم - ٢
  . والضیاع ِفي الزیادة والنقصان:  ، باب ٨٠ص / ١ھـ  ، ج١٣٨٢

  .   إسالم   أون الین– الزكاة والتضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت -نعمت عبد اللطیف مشھور .  د- ٣
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 الذي ينشأ عامةً في ُأولَى مراحل التنميـة ال  والمعتدل الهيكليون أن التضخم الطفيف   ويرى    

 السياسة االقتصادية السعرية والتوزيعية الرشيدة ، التي تخفف         اتبعتالما  يمثل خطرا كبيرا ، ط    

وتتمثل المعالجة الجذرية للتضخم في هذه الحالة فـي اإلسـراع            . مكافحتهمنه ، وتعمل على     

   عن طريق سياسة حازمة ورشيدة لتوزيع الدخل القومي فيمـا بـين        االقتصاديبمعدالت النمو 

 إلى االستغالل األمثل لموارد المجتمع ،       - فيما تهدف    - سياسة تهِدف    ، واالستثماراالستهالك  

 إذاومثل هذه الصناعة ال يمكـن تحقيقهـا إال   .  طاقاته اإلنتاجية عند أعلى المستويات  وتشغيل

 المفروضـة قامت الدولة بالتضييق على استهالك الطبقات والشرائح الغنية ، وزيادة الضرائب            

 زيادة كفـاءة    ثَمئض الناجم عن ذلك في زيادة معدالت االستثمار ، ومن           عليها ، واستخدام الفا   

وتُعتبر فريـضة الزكـاة     . )١(االقتصاد القومي في التنمية المستمرة لعرض السلع   والخدمات           

 والتوزيعية لكبح جماح التضخم المـرتبط بعمليـة         االقتصاديةاألداةَ المثلَى لتنفيذ هذه السياسة      

 تضمن عدم تركُّز ثمار التنمية في أيدي قلـة مـن أفـراد              حيثاحلها األولى ؛    التنمية في مر  

 إلى مستويات الترف والبذخ ، فتعيد توزيع جزء مهم مـن هـذه              استهالكهمالمجتمع في زيادة    

 من أفراد المجتمع ، ينفقونها على استهالك سلع وخدمات كفائيـة            عريضةالدخول على قاعدة    

كما تسهم الزكاة في إعـادة توزيـع      .  اإلنتاجية للعملية التنموية     دةالقاع تمثل أساس    ورية،ضر

. واالستهالك الترفي والبذخي ) االكتناز( االستثمار بعيدا عن كلٍّ من االدخار صالحالدخول في 

 رؤوس يؤدي تطبيق فريضة الزكاة كنفقة على كل ماٍل ناٍم فعالً أو تقديرا إلى توجيـه                 وكذلك

 التـي يـتم    ، األربـاح مارات ذات الطلب الفعال المتزايد؛ تحقيقًا لمزيد من         األموال إلى االستث  

 المنتجـة لالحتياجـات     القطاعاتإخراج الزكاة منها ؛ مما يضمن تزايد التدفقات السلعية لهذه           

 الفجـوة التـضخمية ،      تـضييق األساسية بصفة خاصة ، في أقصر فترة مكنة ، ويسهم فـي             

. )٢( األساسية في االقتـصاد      التجهيزاتلية المترتبة على إنشاء     والتخفيف من االختالالت الهيك   

  .)٣( أخرىوفي ذلك تقليل لنطاق التضخم، وتقييد له من التصاعد فترة بعد 

   : )٤( الزكاة وتخفيف التضخم الراجع إلي ارتفاع الطلب:     ثانيا 

                                                 
 -نعم��ت عب��د اللطی��ف م��شھور . د: نق��ال ع��ن . ٩٩ -٩٦: ص. لرم��زي زك��ي" م��شكلة الت��ضخم ف��ي م��صر "- ١

  .نت.  الین  إسالم أون–الزكاة والتضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت 
   
 -نعم��ت عب��د اللطی��ف م��شھور . د: نق��ال ع��ن  . ٢٣٨ص . لمحم��د عب��د الم��نعم عف��ر" االقت��صاد اإلس��المّي "- ٢

  .   نت.  إسالم أون الین –الزكاة والتضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت 
  .  نت.  إسالم أون الین –  الزكاة والتضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت- نعمت عبد اللطیف مشھور - ٣
 .   المرجع السابق - ٤
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كلي ، حيث يكون تيار      الطلب الكلي عن العرض ال     زيادة التضخّم في هذه الحالة إلى       يرجع    

 قيمة السلع المعروضة ؛ مما يدفع األسعار للزيادة ، كمـا            منالنقد المتاح داخل المجتمع أكبر      

المقصود بالتـشغيل الكامـل حالـة انعـدام     ( التشغيل الكامل حالة خاصة في   -ترتفع األجور   

  .  دون زيادة في الناتج المادي النقدي ويرتفع الدخل -) البطالة

خالل    جماح الطلب التضخّمي ، وذلك من كبح تطبيق فريضة الزكاة يكون له أثره في       إن    

:  

   :النقدية التدفقات توفير -    

 قمري ، يوفر كميات النقـد الالزمـة          حول انسياب حصيلة الزكاة ، مع بداية كل         فانتظام    

  .ار النقدي  لعمليات اإلصدالنقديةللتداول ، دون الحاجة إلى لجوء السلطات 

  : الطلب الكلي ضبط -    

 السمات اللصيقة باالقتصاديات الرأسـمالية،      من زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي        إن    

 أعلى مستويات الرفاهية ، ويرتبط ذلك بزيـادة         تحقيقحيث يكون هدف النظام االقتصادي هو       

ويرتَّب على هذا التوسع في االسـتهالك       .  المجتمع   ألفراداإلشباع الشخصي وإجمالي اإلشباع     

   .المجتمعزيادةُ اإلنفاق الكلي في 

 الزكاة يضمن توفير حد الكفاية لجميع أفـراد         تشريع في االقتصاد اإلسالمي فإن تطبيق       أما    

ويتعلق هذا الـشرط بالحاجـات      .  في مال الزكاة     النصابالمجتمع ، ويتمثل ذلك في اشتراط       

كما يتمثل في توفير كفاية مصارف      .  المقاصد الشرعية    تحقق التي   -مالية   دون الك  -األصلية  

  . االستهالك الكمالي مستوياتالزكاة دون االرتفاع إلى 

لدى غالبية مـصارف    ) أحد معدالت االستهالك   (لالستهالك فإن ارتفاع الميل الحدي      كذلك    

خل ، حتى يصل إلى الصفر عندما تـدخل          مع زيادة الد   االنخفاضالزكاة ، يتميز باالتجاه إلى      

  .  والتبذير المنهي عنهما شرعا اإلسرافدالّة االستهالك منطقة 

      إلـى االنخفـاض فـي المـدى         لالسـتهالك     ففي االقتصاد اإلسالمي يتجه الميل المتوسط       

ـ       المسلمينالطويل ، مما يسقط الحجة القائلة باحتمال إقبال          رواتهم  على إنفاق كل دخـولهم وث

 ينطبق على السلع التجاريـة والـصناعية        أنتفاديا إلخراج  الزكاة ، وهو اعتراض ال يمكن          

 ربحه ورأسماله لمجرد تفادي دفع الزكاة ، كما أنه          كلوالخدمية ، حيث ال يعقل أن يبدد مالكُها         

 Consumption Basket تكـون سـلَّة االسـتهالك    حيثال ينطبق على اإلنفاق االستهالكي 
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 الوضعي ، ذلك باإلضافة إلى وجود حدود علـى          االقتصادللمسلم أصغر منها بالنسبة لمستهلك      

   .)١( عن اإلسراف والتبذيربعيدااستهالك محتويات هذه السلة 

   :للزكاة العرض عبر الدور اإلنمائي زيادة    

ل المستحقين   وال يتحقق ذلك بحصو    ، لمصارفها هدف توزيع الزكاة هو تحقيق اإلغناء        إن    

 بتوفير كفايتهم في الحال والمستقبل ، عن وإنمالها على حاجاتهم من السلع والخدمات فحسب ،        

 المالئمة لمواهبهم الطبيعية وقدراتهم  المكتَسبة اإلنتاجيةطريق توفير األدوات ورؤوس األموال 

نما يتجه جزء هـام      الموزعة إلى الطلب االستهالكي ، وإ      الدخولويعني ذلك عدم اتجاه كل      .  

 وبخاصة في المدى الطويل ، فإذا كان األثر الديناميكي للزكاة في ، استثماريةمنها إلى مجاالت 

 يؤدي في المدى القصير إلى زيادة الميل لالستهالك ، فإنه يؤدي في المدى              اإلسالمياالقتصاد  

  .) ٢( إلى زيادة الميل لالدخار وبالتالي لالستثمارالطويل

  : للنقود الضروري العينية تحد من اإلنفاق غير اةالزك    

 وزكاة بهيمة األنعام في صـورتها العينيـة         والثمار فإن جباية وتوزيع زكاة الزروع       كذلك    

 بقيمتها الشرائية دون تدهور ، ويسهم في ذلك أيضا          للنقوديسهم إلى درجة كبيرة في االحتفاظ       

  .)٣( ذلك تحقيقُ منفعِة آِخِذ الزكاة  كان فيإذاجواز إخراج الزكاة عينًا 

  : االستثماري اإلنفاق على توقعات االستهالك لصالح السيطرة    

 الزكاة أثر بعيد على عنصر التوقعات الذي لفريضة ناحية أخرى يكون للتطبيق األمين ومن    

طلب الكلي   هذه التوقعات في تخفيف االختالل بين ال       تسهماهتمت به المدرسة السويدية ، حيث       

ويكون للزكاة دور   .  بين خطط االدخار وخطط االستثمار     التقريبوالعرض الكلي ، من خالل      

 االكتنازي إلى استثمار تفاديـا إلخراجهـا مـن رأس المـال             االدخارغير مسبوق في تحويل     

                                                 
رسالة دكتوراه لنعمت مشھور، مقدم�ة إل�ى كلّی�ة االقت�صاد والعل�وم      "  حول الدور اإلنمائّي والتوزیعّي للزكاة- ١

 -نعم��ت عب��د اللطی��ف م��شھور  .د: نق��ال ع��ن  . ٢٨٦ – ٢٨٥ ص ١٩٨٨/ ١٤٠٨ال��سیاسیة ، جامع��ة الق��اھرة  
  .  نت.  إسالم أون الین –دي ، شبكة المعلومات اإلنترنت الزكاة والتضخم النق

  .   ٢٨٧ – ٢٨٦ المرجع السابق  ص - ٢
َوِل�َأنَّ الزََّك�اَة   ... َأنَّ إْخَراَج اْلِقیَمِة ِلَغْیِر َحاَج�ٍة َوَل�ا َم�ْصَلَحٍة َراِجَح�ٍة َمْمُن�وٌع ِمْن�ُھ       :  حیث نص ابن تیمیة علي - ٣

ِة َوَھَذا ُمْعَتَبٌر ِف�ي َق�ْدِر اْلَم�اِل َوِجْن�ِسِھ َوَأمَّ�ا إْخ�َراُج اْلِقیَم�ِة ِلْلَحاَج�ِة َأْو اْلَم�ْصَلَحِة َأْو اْلَع�ْدِل َفَل�ا            َمْبَناَھا َعَلى اْلُمَواَسا 
ِإْخَراُج اْلِقیَمِة ُھَنا َك�اٍف  َوِمْثُل َأْن َیِجَب َعَلْیِھ َشاٌة ِفي َخْمٍس ِمْن اْلِإِبِل َوَلْیَس ِعْنَدُه َمْن َیِبیُعُھ  َشاًة فَ        .. . َبْأَس   ِبِھ     

َوَلا ُیَكلَُّف ال�سََّفَر إَل�ى َمِدیَن�ٍة ُأْخ�َرى ِلَی�ْشَتِرَي َش�اًة َوِمْث�ُل َأْن َیُك�وَن اْلُم�ْسَتِحقُّوَن ِللزََّك�اِة َطَلُب�وا ِمْن�ُھ إْعَط�اَء اْلِقیَم�ِة                             
تق��ي ال��دین أب��و العب��اس أحم��د ب��ن عب��د .  نَّ َأْخ��َذَھا َأْنَف��ُع ِلْلُفَق��َراِء ِلَكْوِنَھ��ا َأْنَف��َع َفُیْعِط��یِھْم إیَّاَھ��ا َأْو َی��َرى ال��سَّاِعي َأ

 ع�امر  -أن�ور الب�از   :  مجموع الفتاوى ، المحقق  -) ھـ٧٢٨:  المتوفى  (تیمیة الحراني   =   = الحلیـــــــــــم بن   
   .٨٣ ، ٨٢ / ٢٥ م ، ج ٢٠٠٥/  ھـ ١٤٢٦الثالثة ، : دار الوفاء ، الطبعة : الجزار ، الناشر 
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، وذلك من خالل    ) األرباح( ورغبة في إخراجها من عائد االستثمار        ، بالزكاةوتعريضه للتآكل   

  . رؤوس األموال إلى درجة بعيدة أصحابتحسين توقعات 

 االستثماري   وتنوعه ، حيث يكـون         النشاط فريضة الزكاة يزيد من اتساع نطاق        فتطبيق    

 لكافة أفراد المجتمع مع تزايـدهم ،     األساسيةلالستثمار الخاص دور هام في توفير االحتياجات        

وهـو  ) ربع العشر% (٢,٥ المعدل الحدي للعائد كانا واالستمرار في اإلنفاق االستثماري طالم 

  .) ١( األموال النامية فعالً أو تقديرا علىأقل سعر للزكاة المقررة سنويا 

  ) :زيادة جانب العرض( النقود لالستثمار المستمر توجيه    

 تقديرا يدفع    على رأس المال النامي فعالً أو      االستحقاق فإن فرض الزكاة كنفقة واجبة       كذلك    

 في االستثمار ، حتى لو كان المعدل الحدي المتوقَّـع           االستمراربأصحاب رؤوس األموال إلى     

، طالما كان هذا المعدل    %) ٢,٥( الزكاة المقررة على األموال القابلة للنماء        نسبةللربح أقلَّ من    

 بينرين في هذه الحالة هو      ويرجع ذلك إلى أن االختيار الممكن أمام المستثم       .  من الصفر    أكبر

 االكتنـاز استثمار أموالهم أو اكتنازها ، وليس االختيار بين استثمارات متعددة ؛ ونظـرا ألن               

 أالَّ  مـن اختيار غير مطروح على المسلم ، فإنه أفضل للمسلمين أن يستمروا في االسـتثمار               

 اإلجمالي  الزكاةمن معدل   يستثمروا على اإلطالق ؛ ألن ذلك يجعل خسارتهم بسبب الزكاة أقلَّ            
)٢(.   

   : )٣(  وتخفيف التضخّم الراجع إلى االرتفاع في النفقاتالزكاة: ثالثا     

 النفقات يعود إلى ارتفـاع ثمـن عوامـل اإلنتـاج            ارتفاع التضخّم النقدي الراجع إلى      إن    

  . نتجة  ما يساهم في ارتفاع أثمان السلع الموهوالمشتركة في العملية اإلنتاجية ؛ 

 الطلب وزيادة التكاليف من ناحية وبـين        نمو هنا إلى عالقة التداخل الواضحة بين        ونشير    

 ذلك أن تضخّم الطلب يتحول فـي        ،)٤( ناحية أخرى    مناالختالالت الهيكلية وارتفاع التكاليف     

 ؛ العـرض   إلى تضخّم تكاليفي عبر جسر االختالالت الهيكلية المتمثلة في جمود دوالِّ           الغالب

                                                 
 ـ  ١١٢م الطبع�ة األول�ى ص   ١٩٧٩/ ھـ١٣٩٩ الكویت -دار القلم . لمحمد منذر قحف "  االقتصاد اإلسالمّي- ١

 إسالم – الزكاة والتضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت -نعمت عبد اللطیف مشھور . د: نقال عن    . ١١٣
  . أون الین 

 . ١١٤م الطبع�ة األول�ى ص  ١٩٧٩/ ھ�ـ ١٣٩٩ الكوی�ت  -دار القل�م  . لمحمد منذر قحف"  االقتصاد اإلسالمّي- ٢
 إس�الم أون           – الزك�اة والت�ضخم النق�دي ، ش�بكة المعلوم�ات اإلنترن�ت       -نعمت عبد اللطیف م�شھور  . د: نقال عن  

  . نت. الین 
  .   ون الین  إسالم أ– الزكاة والتضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت - نعمت عبد اللطیف مشھور -٣

 الزك�اة  -نعم�ت عب�د اللطی�ف م�شھور     . د: نق�ال ع�ن    . ٢٦٧ص . لرم�زي زك�ي  "   مشكلة التضّخم في مصر- ٤
  .  إسالم أون الین –والتضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت 
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             يجب أن يتم من منظور شمولي وتعتبر فريـضة   . )١(ولذلك فإن عالج ظاهرة التضخّم النقدي

أهم أسبابه المتمثلـة     التضخّم التكاليفي بمعالجة     وطأةالزكاة تنظيما شموليا يحقق التخفيف من       

  :فيما يلي

 أثمان عوامل اإلنتاج ارتفاع .  

 مستوى األجور ارتفاع .  

 طلة  العاالطاقات.  

 الفائدة سعر ارتفاع.   

  : عدة سبل ، منها خالل الزكاة مصادر التضخم تلك من وتعالج    

   :المتنامية القطاعات اإلنتاجية دعم -    

 السلعية إلى زيادة االستثمار في هذا القطاع        المنتجات تزايد الطلب الفعال على إحدى       يؤدي    

 علـى ارتفـاع   - من خالل آلية الـسوق      -عكس   الذي ين  ، اإلنتاجوزيادة الطلب على عوامل     

   .العواملأسعار هذه 

 األخرى التي ال تجد عوامل اإلنتاج الكافيـة         القطاعات ارتفاع األسعار إلى منتجات      وينتقل    

 من هذا النوع من التـضخّم ؛ نظـرا ألن القطاعـات             الزكاةوتخفف  . إلنتاج المطلوب منها    

تقع تحت ضغط تخفيض مواردها لكي تخفض من اسـتحقاق           المتدنيةوالمؤسسات ذات الكفاءة    

 الموارد اإلنتاجية للقطاعات المتنامية وبأسعار أقل منهـا فـي           توفيرزكاتها ، ويؤدي ذلك إلى      

  .)٢( الوضعيةحالة االقتصاديات 

   :واألسعار اللولب التضخمي لألجور مكافحة -    

 تحت ضغط ممارسات نقابات العمـال ،        الوضعية معدالت األجور في االقتصاديات      ترتفع    

 مطالبها في رفـع األجـور ، بما فـي ذلـك           لتحقيقوتستخدم هذه النقابات مختلف األساليب      

  اإلضـراب عن العمـل الذي يضر بمصلحة 

  . ككلٍّ االقتصاد

                                                 
 الزك�اة  -نعم�ت عب�د اللطی�ف م�شھور     . د: نقال عن  . ٣٤٨لرمزي زكي ، ص " مشكلة التضّخم في مصر "- ١
  . إسالم أون الین –التضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت و

ذات ال�سالسل للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع ـ       . ل�ـ ف�ؤاد عب�د اهللا العم�ر    "  نح�و تطبی�ق معاص�ر لفری�ضة الزك�اة     - ٢
 الزك�اة والت�ضخم    -نعم�ت عب�د اللطی�ف م�شھور     . د: نق�ال ع�ن    . ١٣٤ ـ  ١٣٣ص . م١٩٨٤/ ھ�ـ ١٤٠٤الكویت 

  .نت.  إسالم أون الین –كة المعلومات اإلنترنت النقدي ، شب



 - ٥٧٦ -

 لتضخّم النفقات ؛ إذ يقابـل ارتفـاع تكلفـة         الرئيسية األجور المرتفعة أحد األسباب      وتمثل    

 مما يشكل عبًئا جديدا على الدخول فيطالب العمال     لألسعارنصر العمل البشري رفع المنتجين      ع

 وقد ال تُحدث    ،)١( عمليات االرتفاع في كل من األجور واألسعار         تتوالىبزيادة عالية ، وهكذا     

، وهو  العمل تعوض الزيادة في األجرإنتاجيةالزيادة في األجور تضخّما إذا صاحبتها زيادة في     

 حيث يؤدي فرض الزكاة كنفقة على رأس المـال          ، اإلسالميةالوضع الغالب في االقتصاديات     

 والعمل على االحتفاظ بمستوى التشغيل الذي يتناسب فيه ناتج          المقنعةإلى القضاء على البطالة     

 ويعزز ذلك ما يسود السوق اإلسالمية من تشريعات تمنـع         .  المدفوع له    واألجرعنصر العمل   

 أو المجتمع وتمنع التجمع الطائفي الذي يفِرض أجرا معينًا ال تقتضيه ظروف             بالنفساإلضرار  

، ومـن  )٢( ويكون من واجب الحكومة توفير الفرصة لحرية األسواق ومرونة األجور       ، السوق

 تؤدي إلى حدوث تزايد واضح في األجـور دون أن           عمالةناحية أخرى قد تتبع الدولة سياسة       

 نمو اإلنتاجية ، وفي هذه الحالة تكون سياسة التوظف          معدل ذلك مع زيادة ملموسة في       يتزامن

 إلى مثـل هـذه      حاجة تكون المجتمعات اإلسالمية في      وال)٣( االجتماعيةأشبه بنظام لإلعانات    

 فريضة الزكاة بـأداء     تتكفلالسياسات العملية التي يترتب عليها تضخّم تكاليف التنمية ، حيث           

 على استكمال كفايته بينما تَـضطَّر       الشخصيةمة خير أداء ، فتُعين من تُقعده إمكانياته         هذه المه 

   .العملالقوي القادر على االستزادة من 

 اإلنتاجيـة  وجود جزٍء من طاقات االقتصاد       إن  :اإلنتاج التشغيل األمثل لطاقات     تحقيق -    

 ويؤدي  ، التكاليفيعولها في مجال التضخّم     عاطٍل يمثل أحد الضغوط التضخّمية التي تباشر مف       

 ارتفاع نفقة األصول    يعنيوجود طاقات عاطلة إلى ارتفاع معاِمل رأس المال إلى الناتج ، مما             

 معاِمل رأس المال إلى العمـل ،        ارتفاعاإلنتاجية الثابتة لكل وحدة منتجة ، كما يؤدي ذلك إلى           

 المحصلة النهائية   وتكون)٤( األخرى   التكاليفبنود  فضالً عن ارتفاع نصيب الوحدة المنتجة من        

  . نفقات اإلنتاج تضخّمهي 

                                                 
، وتعرف ھذه الزی�ادات المتتالی�ة بلول�ب األج�ور     )٢٨٨ص . لـ محمد عبد المنعم عفر" االقتصاد اإلسالمّي "- ١

نعم�ت  : نقال عن  . ٣٢٢ص . رمزي زكي" مشكلة التضّخم في مصر ("Wage - Price Spiralواألسعار 
  .  إسالم أون الین –والتضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت  الزكاة -عبد اللطیف مشھور 

 الزك�اة  -نعمت عبد اللطیف م�شھور  . د:  ، نقال عن ٢٨٧ص .  االقتصاد اإلسالمّي  لمحمد عبد المنعم عفر- ٢
  .  إسالم أون الین –والتضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت 

 الزك�اة  -نعم�ت عب�د اللطی�ف م�شھور     . د: نق�ال ع�ن    . ٣٠١ ص .رم�زي زك�ي  " مشكلة التضّخم في مصر "- ٣
  .نت.  إسالم أون الین –والتضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت 

  .٣٣٠المرجع السابق ،  ص - ٤
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 للقضاء على أية طاقات إنتاجيـة عاطلـة         األمثل أن فريضة الزكاة هي العالج       والمعروف    

فإمـا أن يـتم     :  األموال النامية فعالً وتقديرا      رؤوسمكنوزة ، فهي تطرح اختيارين الستخدام       

 وإما أن تتناقص بقسط سنوي ثابت ، هو قيمـة الزكـاة   ، المختلفةجه االستثمار   تشغيلها في أو  

      األمـوال  وعلى ذلك فإن هذه الفريضة تعتبـر نفقـةً وعبًئـا علـى رؤوس                ،)١(الواجبة فيها   

 الواجبـة   الفريضةالعاطلة ، بينما تنخفض هذه النفقة على رؤوس األموال العاملة فيتم إخراج             

 المبـذول فـي   والجهـد هذه األموال ، بل إن سعر الزكاة يتناسـب عكـسيا   من عائد وأرباح  

 كانت وعورتُها بدالً من     مهمااالستثمار؛ وهو ما يشجع على ارتياد مختلف المجاالت اإلنتاجية          

 التراكمية الناجمة عـن     التضخّميةويسهم ذلك في التخفيف من الضغوط       . ترك الموارد عاطلة    

   .عاطالًموال اإلنتاجية بقاء جزء من رءوس األ

 عن األمـوال    الفائدة التكلفة الناجمة عن احتساب سعر       تُعد  :المال أعباء رأس    تخفيف -    

 على هذا السعر يكون لهـا       تطرأالمقترضة أحد عناصر تكاليف اإلنتاج ؛ لذا فإن التقلبات التي           

 حيث يؤدي   ،)٢(في هيكل التكاليف     العنصرتأثيرها على سعر المنتج وفقًا لألهمية النسبية لهذا         

  . المِدينة إلى إضافة عنصر جديد إلى عناصر التضخّم التكاليفي الفائدةارتفاع سعر 

 اإلسالمي إلى طرح هذه النفقة التضخّمية عن االقتصادفي ) الربا( إلغاء سعر الفائدة  ويؤدي    

ية فعالً أو تقديرا واحتـسابها       على رؤوس األموال النام    الزكاةرأس المال ، بينما يؤدي فرض       

على %) ١٦و% ١١ في مقابل سعر للفائدة المِدينة يتراوح بين         العشرربع  (عند سعر منخفض    

 للتجارة واالستثمار وعائدها وأرباحها ـ يؤدي ذلك إلى تخفيض هـذه   المعدةرؤوس األموال 

  . النفقات هيكلالنفقة من 

 يسهم في التخفيـف مـن العوامـل         الزكاةق فريضة    الدراسة إلى أن تطبي     من هذه  نخلُص    

 الكلي عن العرض الكلي ، وتلك الراجعة الطلبالمسببة للموجات التضخّمية الناتجة عن ارتفاع 

 المتخلفة ، وكذلك تلك المترتبة على ارتفـاع         االقتصادياتإلى االختالالت الهيكلية ال سيما في       

  .النفقات 

 ال يعمل على عالج األزمات التضخّمية بعد الفريضة بأن تطبيق هذه     تشريع الزكاة   ويتميز    

 في تفادي هذه األزمات قبل وقوعها أو حـدوثها          يسهموقوعها وتضرر االقتصاد منها ، وإنما       

                                                 
نعم��ت عب��د اللطی��ف . د: نق��ال ع��ن  . ٢ص . ل��ـ نعم��ت م��شھور" ح��ول األث��ر اإلنم��ائّي والت��وزیعّي للزك��اة  "- ١

  .نت.  إسالم أون الین –تضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت  الزكاة وال-مشھور 
 الزك�اة  -نعم�ت عب�د اللطی�ف م�شھور     . د: نق�ال ع�ن    . ٣٤٢ص . رم�زي زك�ي  " مشكلة التضّخم في مصر "- ٢

  .   إسالم أون الین –والتضخم النقدي ، شبكة المعلومات اإلنترنت 



 - ٥٧٨ -

 مدتها وآثارها الضارة على االقتـصاد ككُـّل ،          وتقصيرفي حدود ضيقة والتخفيف من حدتها       

 الزكاة على المستوى اإلجمالي والمستوى الجزئي من        يقتطبويكون أثر   . وهي عديدة وعميقة    

   .)١( األمد في سبيل األهداف قصيرة األمد من جهة أخرى طويلةجهٍة دون التضحية باألهداف 

                                                 
 إس��الم أون            –م النق��دي ، ش��بكة المعلوم��ات اإلنترن��ت     الزك��اة والت��ضخ -نعم��ت عب��د اللطی��ف م��شھور    .  د- ١
  . نت. الین 
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  فهرس المراجع

  .القرآن الكريم : أوال 

  :من كتب التفسير : ثانيا 

               الحجري المصري  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي

الـدكتور  : تحقيق  ، أحكام القرآن الكريم  - )هـ٣٢١: المتوفى  (المعروف بالطحاوي   

مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف الديانـة التركـي ،          : الناشر   ،   سعد الدين أونال  

  .األولى: الطبعة  ، استانبول

         الناشـر    ،   رآنأحكام الق  - أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي :

  .محمد الصادق قمحاوي: تحقيق  ، ١٤٠٥ بيروت ، -دار إحياء التراث العربي 

            الجامع ألحكام القـرآن ،      - محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اهللا 

 .دار الريان للتراث : الناشر 

            مد بـن إدريـس     الشيخ اإلمام الحافظ أبو محمد ابن اإلمام الحافظ الكبير أبى حاتم مح

 . تفسير ابن أبي حاتم   -الرازي 

                 ، محمد الرازي فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر ، المشتهر بخطيـب الـري

 تفسير الفخر الرازي ، المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب -هـ ٦٠٤المتوفي سنة 

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١: دار الفكر ، طبعة: ،الناشر 

     ٢٢٤[ ،   ، أبو جعفر الطبـري     زيد بن كثير بن غالب اآلملي     محمد بن جرير بن ي - 

: الناشر   ،   أحمد محمد شاكر  : المحقق   ،   جامع البيان في تأويل القرآن     - ] هـ   ٣١٠

   . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األولى ،  :الطبعة  ، مؤسسة الرسالة

   زيـل مختصر تفسير البغوي المسمى بمعـالم التن  - عبد اهللا بن أحمد بن علي الزيد ، 

   :تـاريخ النـشر    ،    الرياض –دار السالم للنشر والتوزيع     : الناشر   ،   األولى: الطبعة  

   .هـ١٤١٦

           معـالم   - ] هــ    ٥١٦المتوفى  [ محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي

 عثمان جمعة ضميرية    -حققه وخرج أحاديثه محمد عبد اهللا النمر        : المحقق   ،   التنزيل

الرابعـة ،   : الطبعـة    ،   دار طيبة للنشر والتوزيع   : الناشر   ،   م الحرش  سليمان مسل  -

 .  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

  :من كتب السنة وشروحها : ثالثا 



 - ٥٨٠ -

  دار الفكر :  األموال ، الناشر –أبو عبيد القاسم بن سالم. 

        السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقـي ،         - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 

عالء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركمـاني ،           : جوهر النقي مؤلف ال 

: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آبـاد ، الطبعـة             : الناشر  

 .هـ ١٣٤٤األولى ـ 

 الـصحيحين  علـى  المـستدرك  - النيسابوري الحاكم اهللا عبد أبو اهللا عبد بن محمد  ، 

 : تحقيـق ،  ١٩٩٠ – ١٤١١ ، األولى الطبعة ،   بيروت – العلمية لكتبا دار : الناشر

  .عطا القادر عبد مصطفى

            المصنف في األحاديث واآلثـار ،        -أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي  

كمال يوسـف   :  ، تحقيق    ١٤٠٩ الرياض ، الطبعة األولى ،       –مكتبة الرشد   : الناشر  

 .الحوت 

   دار الحـرمين    :  المعجم األوسط ، الناشـر       -ن بن أحمد الطبراني     أبو القاسم سليما- 

 عبد المحسن ابن إبراهيم      طارق بن عوض اهللا بن محمد ،      :  ، تحقيق    ١٤١٥القاهرة ،   

 .الحسيني 

          المكتـب  :  المعجم الصغير ،الناشـر    -سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني

 ،           ١٩٨٥ – ١٤٠٥ الطبعـة األولـى ،        بيـروت ،عمـان ،     -اإلسالمي ، دار عمار     

 .محمد شكور محمود الحاج أمرير : تحقيق 

    مكتبة العلوم :  المعجم الكبير ، الناشر -سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني

حمـدي بـن عبـد    :  ، تحقيق ١٩٨٣ – ١٤٠٤ الموصل ، الطبعة الثانية ، –والحكم  

 .المجيد السلفي 

 ١١٤١ -هـ ٥٣٦ازري ، أبو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر  المتوفي سنة اإلمام الم 

 الدار التونـسية    – تونس   – المعلم بفائد مسلم ، تحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر           –م  

 . الجزائر –) بيت الحكمة ( للنشر ، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات 

   مؤسسة زايد  : الناشر   ،   حمد مصطفى األعظمي  م: المحقق   ،   الموطأ – مالك بن أنس

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ولى األ: الطبعة ،بن سلطان آل نهيانا

 دار : الناشر ، التهذيب تهذيب - الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد 

  .١٩٨٤ – ١٤٠٤ ، األولى الطبعة، بيروت – الفكر



 - ٥٨١ -

    الناشر ،   حاشية السندي على النسائي    - الهادي أبو الحسن السندي    نور الدين بن عبد:  

: تحقيـق    ،   ١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الثانية ،     ،    حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية    

   .عبدالفتاح أبو غدة

  سبل السالم –الصنعاني . 

        بيروت ،   –دار الفكر   :  سنن ابن ماجه ، الناشر       -محمد بن يزيد أبو عبداهللا القزويني 

تعليـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،           : الباقي ، مع الكتاب     محمد فؤاد عبد    : تحقيق  

 .واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها

         رة بن موسى بن الضحاكوسـنن   - ، أبو عيـسى    ، الترمذي  محمد بن عيسى بن س

أحمـد محمـد    : تحقيق   ،        بيروت –دار إحياء التراث العربي     : الناشر  ،    الترمذى  

   .شاكر وآخرون

 دار المعرفة :  سنن الدار قطني ، الناشر- أبو الحسن الدارقطني البغدادي علي بن عمر

 .السيد عبد اهللا هاشم يماني  المدني :  ، تحقيق ١٩٦٦ – ١٣٨٦ بيروت ، -

         سنن النسائي بشرح الـسيوطي وحاشـية        -أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 

: ر المعرفة ببيروت ، الطبعـة       دا: مكتب تحقيق التراث ، الناشر      : السندي ، المحقق    

 .هـ ١٤٢٠الخامسة 

  دار الكتب : الناشر  ، سنن النسائي الكبرى - أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي

سـليمان   عبد الغفار.د: تحقيق ، ١٩٩١ – ١٤١١ الطبعة األولى ، ،    بيروت –العلمية  

  .البنداري ، سيد كسروي حسن

    الناشر  ، صحيح ابن خزيمة -  السلمي النيسابوريمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر

محمـد مـصطفى    .  د :تحقيـق   م ،   ١٩٧٠ – ١٣٩٠المكتب اإلسالمي  بيروت ،      : 

   .األحاديث مذيلة بأحكام األعظمي واأللباني عليها ، األعظمي

              صحيح البخاري ،    -محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ، أبو عبد اهللا 

 ،  ١٩٨٧ – ١٤٠٧ بيروت ، الطبعـة الثالثـة ،           –دار ابن كثير ، اليمامة      : الناشر  

 .مصطفى ديب البغا. د: تحقيق و تعليق 

         دار : ، الناشـر    صحيح مـسلم     -مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري

: الناشـر   محمد فؤاد عبد الباقي  ،       :  بيروت ، تحقيق وتعليق      –إحياء التراث العربي    

  . دار األفاق الجديدة ـ بيروت،لجيل بيروت دار ا
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 صـحيح  شـرح  الباري تح ف -الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر بنا علي بنا أحمد 

  .١٣٧٩ ، بيروت - المعرفة دار : الناشر ، البخاري

   المكتبة التجارية  : الناشر   ،   فيض القدير شرح الجامع الصغير     - عبد الرؤوف المناوي

تعليقـات يـسيرة لماجـد      : مع الكتاب    ،   ١٣٥٦بعة األولى ،    الط ،    مصر –الكبرى  

   .الحموي

             مجمع الزوائد   - هـ   ٨٠٧الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى سنة 

العراقي وابن حجـر ، طبعـة دار الفكـر،      : ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الجليلين      

 . ميالدي ١٩٩٢ هـ، الموافق ١٤١٢بيروت، طبعة 

           دار : ، الناشر   مسند أبي يعلى     -أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي

حسين سـليم   :  ، تحقيق    ١٩٨٤ – ١٤٠٤ دمشق ، الطبعة األولى ،       –المأمون للتراث   

 . أسد ، األحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها 

      بـن حنبـل ، الناشـــر         مسند اإلمام أحمد     - الشيباني   أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا :

  . القاهرة ، األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها –مؤسسة قرطبة 

       دار الكتب العلمية    : الناشر   مسند الشافعي ،     – محمد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي– 

   .بيروت

 مؤسـسة  : الناشـر  ، الشهاب مسند - القضاعي اهللا عبد أبو جعفر بن سالمة بن محمد 

 المجيد عبد بن حمدي : تحقيق ،   ١٩٨٦ – ١٤٠٧ ، الثانية الطبعة ،   بيروت – الةالرس

   .السلفي

        نيل األوطار من أحاديث سيد األخيـار شـرح          - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

تعليقات يـسيرة لمحمـد     : مع الكتاب  ، إدارة الطباعة المنيرية  : الناشر  ،  منتقى األخبار 

  .منير الدمشقي

  :كتب الفقه من : رابعا 

  :من الفقه الحنفي 

  االختيار لتعليل المختار -ابن عابدين.  

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -ابن نجيم.  

       المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة ،     :  الخراج ، الناشر     –أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم

 .هـ  ١٣٨٢الطبعة الثالثة عام : الطبعة 
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 الجوهرة النيرة. 

 دار الفكر : ، الناشر العناية شرح الهداية  -حمد بن محمود البابرتي محمد بن م. 

  دار المعرفة :  المبسوط ، الناشر –) الحنفي ( محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 

           بدائع الـصنائع فـي      -هـ  ٥٨٧أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، المتوفي عام 

. م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧األولي ، عام    : بعة  دار الفكر ، الط   : ترتيب الشرائع ، الناشر     

 .دار الكتب العلمية : ، الناشر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  

  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  -الزيلعي.  

  تحفة الفقهاء. 

          شرح مال مسكين علـي كنـز        –العالمة معين الدين الهروي ، المعروف بمال مسكين 

المطبعـة الخيريـة ،عـام    :  بن أحمد النسفي ،الطبعة   الدقائق ، ألبي البركات عبد اهللا     

 .هـ ١٣٤٢

  دار الفكر: ، الناشر فتح القدير   -) ابن الهمام ( كمال بن عبد الواحد. 

  :من الفقه المالكي 

  التاج واإلكليل لمختصر خليل -المواق.  

  مصطفي الحلبي :  الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ، الناشر –الدردير. 

  رسالة على الدواني الفواكه - )هـ١١٢٦ : المتوفى (النفراوي سالم بن غنيم بن أحمد 

أبو القاسم محمد بن    . بدون   :الناشر ،   فرحات رضا : المحقق،  القيرواني   زيد أبي ابن

 القوانين        الفقهيـة ،            -هـ  ٧٤١أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ، المتوفى سنة         

 . دار الكتب العلمية : الناشر 

              الكافي في فقه أهل المدينة ، سنة        -أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر القرطبي 

  . ، مكان النشر بيروت١٤٠٧دار الكتب العلمية ، سنة النشر :  ، الناشر ٤٦٣الوفاة 

                ، الـشهير  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  األندلـسي 

        ،بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتـصد          -هـ  ٥٩٥وفى سنة   ، المت ) الحفيد رشد بابن(

 بدايـة م ،   ١٩٨١ - هـ   ١٤٠١الخامسة ، عام    : مصطفي الحلبي ، الطبعة     : الناشر  

 للطباعـة  الفكر دار:  ، الناشر  العطار خالد وتصحيح تنقيح  ، المقتصد ونهاية المجتهد

  .والتوزيع والنشر
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 أبو الحسن أحمـد  : ، تحقيق تهذيب المدونة  - ي سعيد خلف بن أبي القاسم القيروان  وأب

  .فريد المزيدي 

        حاشية الدسـوقي علي الشرح الكبير، الناشـر         –محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  :

 . عيسي الحلبي –دار إحياء الكتب العربية 

 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني.  

  دار الفكر :  ، الناشر  شرح مختصر خليل–محمد بن عبد اهللا الخرشي. 

                  ، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن الطرابلـسي المغربـي 

مواهب الجليل لشرح مختـصر      - )هـ٩٥٤: المتوفى  (المعروف بالحطاب الرعيني    

 -هـ  ١٤٢٣: الطبعة   ،   دار عالم الكتب  : الناشر   ،   زكريا عميرات : المحقق   ،   الخليل

 .دار الفكر : لجليل في شرح مختصر خليل ، الناشر  ، مواهب ام٢٠٠٣

 :من الفقه الشافعي 

  اإلقناع –الشربيني الخطيب . 

  دار المعرفة:  األم ، الناشر –اإلمام محمد بن إدريس الشافعي.  

 بيروت ـ الفكر دار / النشر دار ، الحاوى الكبير - الماوردى الحسن أبو العالمة. 

      أسـني المطالـب شـرح روض الطالـب ،                –نصاري  زكريا بن محمد بن زكريا األ 

 .دار الكتاب اإلسالمي : الناشر 

              هـ    ٦٧٦اإلمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، المتوفى سنة– 

يحيى بن شرف النووي    .  السعودية –مكتبة اإلرشاد   : المجموع شرح المهذب ، الناشر      

 .طبعة المنيرية م: شرح المهذب ، الناشر المجموع  -

  السعودية–مكتبة اإلرشاد :  المهذب مع المجموع ، الناشر –أبو إسحاق الشيرازي . 

          تحفة المحتـاج فـي شـرح المنهـاج ،                   –أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 

 .دار إحياء التراث العربي: الناشر 

 حاشية البجيرمي على الخطيب. 

  يين الحقائق  حاشية الشلبي علي تب–الشلبي. 

                دار :  حاشية عميرة علي المحلي علي منهاج الطالبين مع حاشية القليـوبي ، طبعـة

 .م ٢٠٠٨ –م ٢٠٠٧السعادة ، 
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     روضة الطالبين مع المنهاج السوي في ترجمـة اإلمـام النـووي ،         -اإلمام  النووي 

عبـد  ومنتقي الينبوع فيما زاد علي الروضة من الفروع ، تحقيق الشيخ عادل أحمـد               

 . بيروت –دار الكتب العلمية : الجواد ، والشيخ علي محمد عوض ، الناشر 

     شرح المحلي علي منهاج الطالبين مع حاشية القليوبي وعميرة ،           –جالل الدين المحلي 

 . م ٢٠٠٨ –هـ ١٤٢٩دار السعادة ، : الناشر 

 شرح الوجيز. 

 فتح العزيـز    -    ه ٦٢٣ سنة المتوفى،   الرافعي محمد بن الكريم عبد القاسم وبأ مامإلا

  .الفكر دار:  ، الناشر  الوجيز شرح

  فتح المعين. 

  فتح الوهاب بشرح منهج الطالب –األنصاري . 

       مغني المحتاج إلـي معرفـة ألفـاظ المنهـاج ،                    –محمد بن أحمد الشربيني الخطيب 

 .دار الكتب العلمية : الناشر 

  دار الفكر: هاج ، الناشر  نهاية المحتاج إلي شرح المن–الرملي. 

  مختصر المزني بهامش األم. 

  :من الفقه الحنبلي 

  األحكام السلطانية –أبو يعلي . 

                    عالء الـدين أبـو الحـسن علـي بـن سـليمان المـرداوي الدمـشقي الـصالحي                

إلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمـام           ا -  )هـ٨٨٥: المتوفى  (

: الطبعـة    ،   دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنـان       : الناشر   ،    حنبل أحمد بن 

 .هـ ١٤١٩الطبعة األولى 

                  ، شمس الدين  أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي

 .دار الغد العربي :  الشرح الكبير بذيل المغني ،  الناشر – هـ ٦٨٢المتوفي سنة 

    الشرح الممتع علـى زاد      - )هـ١٤٢١: المتوفى  ( محمد العثيمين    محمد بن صالح بن

 - ١٤٢٢: سنة الطبـع     ،   األولى: الطبعة   ،   دار ابن الجوزي  : دار النشر    ،   المستقنع

 . هـ ١٤٢٨

      المتـوفى    ( ، أبو محمد بهـاء الـدين المقدسـي         عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد :

   عمدة الفقه ، لموفق الدين بن قدامـة وهو شرح لكتاب  [العدة شرح العمدة     - )هـ٦٢٤
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 ،         دار الكتـب العلميـة    : الناشـر    ،   صالح بن محمد عويـضة    : المحقق   ،   ]المقدسي

 .موقع مكتبة المدينة الرقمية: مصدر الكتاب  ، م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الثانية، : الطبعة 

  دار الكتب العلمية :  الفتاوي الكبري ، الناشر –تقي الدين ابن تيمية . 

          شمس الدين المقدسي الرامينـى ثـم         محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا ،

 الفروع و معه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن          - )هـ٧٦٣: المتوفى  (الصالحي  

مؤسـسة  : الناشـر    ،   عبد اهللا بن عبد المحسن التركي      : المحقق   ،   سليمان المرداوي 

 . م ٢٠٠٣ -ـ  ه١٤٢٤األولى : الطبعة  ، الرسالة

       لمغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبـل         ا - أبو محمد  عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي

 المغني  –، ابن قدامة    ١٤٠٥الطبعة األولى ،       بيروت –دار الفكر   : الناشر   ،   الشيباني

 .دار الغد العربي: مع الشرح الكبير ، الناشر 

        ـ ١٣٩٢: المتـوفى   (لي النجدي   عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنب  ،  )هـ

  . هـ١٣٩٧ -األولى : الطبعة  ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع

     دليل الطالـب لنيـل      - هـ١٠٣٣  ، المتوفي سنة        مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي

دار طيبـة للنـشر     : الناشـر    ،   أبو قتيبة نظر محمد الفاريـابي     : المحقق   ،   المطالب

  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥الطبعة األولى، : الطبعة  ، اض، الري والتوزيع

  سـنة الوفـاة    ، شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي

عبـد   : قدم له ووضع حواشـيه     ،   شرح الزركشي على مختصر الخرقي     - هـ٧٧٢

 النـشر   سـنة  ،     بيـروت /  لبنان  ، دار الكتب العلمية  : الناشر   ،   المنعم خليل إبراهيم  

   .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

                المتوفى  (إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين :

: الطبعـة    ،   دار عالم الكتـب، الريـاض     : الناشر   ،   المبدع شرح المقنع   - )هـ٨٨٤

  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣

            الناشر    ، اتالمختصر شرح أخصر    -عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن جبرين

 . بدون 

     شـبكة  : مـصدر الكتـاب      ،   شرح زاد المستقنع   -محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  .موقع الشبكة اإلسالميةالمعلومات اإلنترنت ، 

 كشاف القناع عن متن اإلقناع.  
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             هـ٧٢٨: المتوفى  (  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (- 

دار الوفاء ، الطبعة    :  عامر الجزار ، الناشر      -أنور الباز   :  ، المحقق    مجموع الفتاوى 

   .   م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦الثالثة ، : 

           منهاج السنة النبوية فـي نقـض       - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس

 ، مؤسـسة قرطبـة   :الناشـر   ، محمد رشاد سالم. د:المحقق   ،   كالم الشيعة والقدرية  

 .١٤٠٦األولى ، : عة الطب

 :من الفقه الظاهري 

              المحلي ، تحقيق     -هـ  ٤٥٦أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، المتوفى سنة 

دار الفكر : المحلي باآلثار ، الناشر .  القاهرة –دار التراث : أحمد محمد شاكر الناشر  

. 

 :من األبحاث العلمية والرسائل والدوريات 

   إخراج القيمة في الزكاة ، شـبكة المعلومـات اإلنترنـت ،             –ني  الشيخ عدنان الزهرا 

 .الحصن النفسي : منتديات 

 مكتبـة األنجلـو المـصرية ،       :  اإلسالم والمشكلة االقتصادية ، الناشر       –الفنجري  . د

 . م ١٩٧٨: الطبعة 

     االقتصاد   -محمد منذر قحفـ ١٣٩٩ الكويـت    -دار القلم   ". اإلسالمي م ١٩٧٩/ هـ

  .١١٣ ـ ١١٢لى ص الطبعة األو

 آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها فـي االقتـصاد            –موسي آدم عيسي    . د 

 .هـ ١٤١٤األولي ، عام : مجموعة دلة البركة ، الطبعة : اإلسالمي ، الناشر 

   شبكة   أثر الزكاة في معالجة التضخم والوقاية منه       - عبد اهللا بن محمد العمراني       .د ، 

موقع الهيئة اإلسـالمية العالميـة       -إلنترنت ، منتدي التمويل اإلسالمي      المعلومات  ا  

  .لالقتصاد و التمويل

 دار ابن : الناشر  ,  التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي       – –خالد بن عبد اهللا المصلح      . د

شـبكة   , ٣٩صــ   , هــ   ١٤٢٧عام  , األولي  : الطبعة  , الجوزي للنشر والتوزيع    

 . .www. almosleh. comموقع ,  اإلنترنت تالمعلوما

  دار الفكر العربي:  التكافل االجتماعي في اإلسالم ، الناشر –اإلمام محمد أبو زهرة  .  
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   القـاهرة ،  –مكتبة وهبة :   مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم ، الناشر – أبو زهرة 

 . م  ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الرابعة ، عام : الطبعة 

 قهي للفلوس وبيان أحكامها الشرعية وآثارها االقتـصادية          التكييف الف  –سميران  . د– 

 .بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية

 سلسلة تـصدر    – دراسات إسالمية    – الزكاة بلغة العصر     –محمد شوقي الفنجري    .  د 

م ، ٢٠٠٦ ديسمبر عـام  - هـ ١٤٢٧ ، ذو القعدة عام ١٣٧كل شهر  عربي ، العدد    

 .وقاف مطابع وزارة األ

   شبكة المعلومات     ثرها االقتصادي واالجتماعي  أالزكاة و  - ممدوح محمد يونس  . د ،  

 .اإلنترنت

 شبكة المعلومات اإلنترنـت        والتضخم النقدي  الزكاة -  عبد اللطيف مشهور   نعمت ، – 

 .نت. إسالم أون الين 

 دورها وضوابطها فـي االقتـصاد اإلسـالمي          – السياسات المالية    –منذر قحف   . د  ،

 بيــروت ،                               – دار الفكــر المعاصــر  – دمــشق –دار الفكــر : الناشــر 

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩عام 

 السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي ، الناشـر دار اللـواء             –أحمد مجذوب   .  د – 

 .هـ ١٤٠٩الرياض ، عام 

   ـن التطبيق اإللزامي للزكاة      الضوابط الشـرعية لتقني    -حسين حسين شحاتة    / دكتور

 .على مستوى الدولة 

 الهيئـة المـصرية العامـة    :  المذهب االقتصادي في  اإلسالم ،  الناشر        –الفنجري  . د

 . م  ١٩٨٦للكتاب ، عام 

       دار العاصـمة  : الناشـر   ،  الملخص الفقهي    - صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان  ،

  .هـ١٤٢٣،  األولى: لطبعة ا ، ، المملكة العربية السعودية الرياض

 تغير قيمة النقود في الفكر المعاصـر وفـي الحـضارة            –عبد الهادي علي النجار     . د 

اإلسالمية ، بحث منشور بمجلة البحوث القانونية واالقتصادية ، جامعة المنـصورة ،             

  .م ٢٠٠١كلية الحقوق ، العدد التاسع والعشرون ، إبريل عام 

    حول الدورللزكاة  والت اإلنمائي ة       " وزيعيرسالة دكتوراه لنعمت مشهور، مقدمة إلى كلي

 .١٩٨٨/ ١٤٠٨ السياسية ، جامعة القاهرة والعلوماالقتصاد 



 - ٥٨٩ -

 دراسة مقارنة ألحكامها وفلـسفتها فـي ضـوء          – فقه الزكاة    –يوسف القرضاوي   . د 

ــر    ــسنة ، الناش ــرآن وال ــة   : القث ــالة ، الطبع ــسة الرس ــة ،              : مؤس الثاني

 . م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣عام 

 دار النفائس :  مباحث في االقتصاد اإلسالمي ، الناشر –محمد رواس قلعه جي . د. 

   دار التوزيع والنشر اإلسالمية ، القاهرة       " محاسبة الزكاة   "حسين حسين شحاتة ،     / د ،

 . م ١٩٨٧/مصر

  ـة الـدار   .  الناميةمشكلة االدخار مع دراسة خاصة عن البالد         - رمزي زكيالقومي 

  .  م١٩٦٦ القاهرة -للطباعة والنشر 

 بحث في المؤتمر الدولي    . لمحمد أحمد صقر  "  اإلسالمي ، مفاهيم ومرتكزات    االقتصاد

 المركـز   - جامعة الملك عبـد العزيـز        - اإلسالمي ، وزارة التعليم      لالقتصاداألول  

ـ ١٤٠٠ مكة المكرمة    - االقتصاد اإلسالمي    ألبحاثالعالمي    الطبعـة   -م  ١٩٨٠/ هـ

 .األولى

 دار الكتـاب   :  موسوعة االقتصاد اإلسالمي ، الناشـر        –محمد عبد المنعم الجمال     . د

 . بيروت – القاهرة ، دار الكتاب اللبناني –المصري 

    ذات الـسالسل    :الناشـر   "   معاصر لفريضة الزكاة   تطبيق نحو   - فؤاد عبد اهللا العمر 

 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤لكويت  ـ اوالتوزيعللطباعة والنشر 

 وسائل تملك واستثمار الثروات الطبيعية دراسة مقارنة        –أحمد محمد أحمد أبو طه      . د 

بين الفقه اإلسالمي والنظم القانونية المعاصرة ، رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون            

 .بالقاهرة

 :من كتب اللغة العربية والمعاجم : خامسا 

  ة الصحاح في اللغ-الجوهري.  

     مجمع / إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ، تحقيق

 .المعجم الوسيط   -اللغة العربية 

 المحيط في اللغة. 

      الملوك حسن السلوك الحافظ دولة - محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي 

ـ ١٤١٦سنة النـشر     ،   ندار الوط : الناشر   ،   فؤاد عبد المنعم أحمد   : تحقيق  ،      ،  هـ

  .مكان النشر الرياض



 - ٥٩٠ -

    دار :  حلية األولياء وطبقات األصفياء ، الناشر -أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني

 .١٤٠٥ بيروت ، الطبعة الرابعة ، –الكتاب العربي 

 صادر دار : الناشر ،   لسان العرب  - المصري األفريقي منظور بن مكرم بن محمد – 

  .اللغويين من وجماعة اليازجي حواشي بالكتاب مرفق ، األولى طبعةال ، بيروت

 مختار الصحاح.  

 : كتب غير مصنفة : سادسا 

        دار المعرفـة    :  إحياء علوم الـدين ، الناشـر         -محمد بن محمد الغزالي أبو حامد-  

 .بيروت  

  اإلبانة الكبرى البن بطة -ابن بطة العكبري . 

      الميحط البرهـاني   - هيد النجاري برهان الدين مازه    محمود بن أحمد بن الصدر الش  ، 

   .دار إحياء التراث العربي: الناشر 

  :من كتب أصول الفقه وقواعده : سابعا 

 أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله - عياض بن نامي السلمي. د.أ. 

 االعتصام  - الشاطبي. 

        دار الكتب  : الناشر ، صولالمستصفى في علم األ    - محمد بن محمد الغزالي أبو حامد

  .محمد عبد السالم عبد الشافي: تحقيق  ، ١٤١٣الطبعة األولى ،  ،  بيروت–العلمية 

 أنوار البروق في أنواع الفروق.  

  سالم بن  اعتنى بهالقواعد الفقهية ،  بشرح  تلقيح األفهام العلية-وليد بن راشد السعيدان

 . سلمان بن فهد العودة الشيخراجعه وعلق عليه  فضيلة ، ناصر القريني 

  مختصر كتاب االعتصام  -علوي بن عبد القادر السقاف.  
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