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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املقدمة

 الحمد هلل وحده والسالم على من ال نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

معين من أبواا الفقه من فإن جمع األدلة النقلية التشررررةعية من الب اا والسرررنة    باا 

األهمية بمكان، حيث تعددت ال خصصات وصار ال خصص    فقه الزكاة له رجاله، وكثرت 

النوازل واملسرررررراتج املسرررررر ادة مع تعقد الحياة ال اارية وان لام الدولة الحدأكة وار با  أكثر 

 الناس بوظاتف لدى القطاع العام والخاص..

أ ازأ كما سنبينه    هذا الب اا، ومن شرو  املجتهد  وقد قرر علماء األصول أن االجتهاد

أهم الشرو  ولم أخالف  الشر  وهذا، اإلحاطة بالنصوص التشرةعية من الب اا والسنة 

ألنه ال أاوز له الف يا بالقياس مع وجود النصوص الشرعية فقد  وذلك. 1   اشتراطه أحد

 تعالى: أا لوالخبر موجود وقد قا القياسنه ال أحج الرسالة على أ   رحمه هللا  الشافع  نص

 .2(1")الحجرات:ورسولهأيها الذأن آمنوا ال  قدموا بين أدي هللا 

 هللا اآلأات التي يشتر  للماتهد اس حضارها عند الحاجة رحمه 3الغزال  جعجوقد 

بن  مقا جالجميع. وسبب ذلك أن  هللا رحم  العربي وابن 4القرا  خمسماتة آأة، وكذا 

ما أدل بالذات  ومقصودهم ،6آأات األحكام     صنيف وجعلها خمسماتة آأة أفرد 5سليمان

: وما زعمه هللا رحمه 8الشنقيطي العالمة قال. 7أي بداللة املطابقة ال بطريق ال ضمن وااللتزام

                                                           

 3/292وال قرير وال حبير  2/870هان ، والبر  511 – 509، والرسرررررررالة /  274 /7كما    ك اا إبطال االسررررررر حسررررررران    خا مة األم   1

 5/456والواضرررررررري البن عقيج  3/960وروضررررررررة الناظر  2/383واملسرررررررر صررررررررف   2/1027وإرشرررررررراد الفحول  2/363وفوا ح الرحموت 

 .5/2322واملهذا  4/460وشرح الكوكب املنير  426وشرح غاأة السول / 3/577وشرح مخ صر الروضة 

 .22-21الحدأث حجة بنفسه /  2

هرررررررررررررررررررررر، له من ال صررررررررررانيف 505ل  أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسرررررررررر ي الغزال  الشررررررررررافع ،  و   سررررررررررنة هو الفقيه األصررررررررررو  3

 ".   7/22املس صف  واملنخول وغيرهما. " األعالم 

هررررررررررررررر بعد أن 684هو شرررهاا الدأن أبو العباس أحمد بن أبي العالء الصررراهار  املصرررري املالكي، العالمة الفقيه األصرررول ،  و   سرررنة  4

لألمة علما واسرررعا مسرررطرا    ك به الجليلة كموسررروعة "الذخيرة"    فقه الخال  والفروح وال نقيح وشررررحه وشررررح املحصرررول  رك 

 ". 93-1/91وغيرها. " معجم األصوليين 

-7/201، وسررير أعالم النبالء 451-28/434هرررررررررررررر.  هذأب البمال 150مقا ج بن سررليمان البل   املفسررر، متهم بالبذا، مات سررنة   5

202. 

 .3/292وذكره ابن أمير الحاج    ال قرير وال حبير  6/199حكاه املاوردي كما    البحر املحيط  6

 .4/460وشرح الكوكب املنير  2/1028وإرشاد الفحول  137الذخيرة / 7

ن الرابع عشررررر، ألف هو العالمة األصررررول  املفسررررر امل فان محمد األمين بن محمد املخ ار الجبيي الشررررنقيطي، من أكابر علماء القر  8

هررررررررررررر." مقدمة أضواء البيان بقلم الشي  عطية 1393من الب ب أضواء البيان    ال فسير وشرحا ملراق  السعود وغيرها.  و و   سنة 

 سالم رحمه هللا".
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: ال  كاد  اد آأة القرا   وقال. 1أن األحكام محصورة    خمسماتة آأة غير صحيحالبعض من 

أخلو ش يء من القرآن عن  ال: 3الف وح  وقال. 2   خمسماتة آأة بعيد وحصرهاإال وفيها حبم، 

 فإنه: ومن له فهم صحيح و دبر كامج الشوكاني وقال. 4حبم يس نبط منه بداللة االلتزام

 .5اآلأات الواردة ملجرد القصص واألمكاليس خرج األحكام من 

رسول  عنألحادأث االرجج أكون عنده الب ب فيها  عن أحمد اإلمامسئج ث  األحادأوأما 

من غيره  الصحيحهللا صلى هللا عليه وسلم واخ ال  الصحابة وال يعر  صحة األسانيد وال 

 قول     ما أحمد اإلمام وسئج .6من ذلك؟ فقال: ال ، بج يسأل أهج العلم هج أأخذ بما شاء

   الحدأث وليس بعالم بالف يا؟ قال: أنبغ  للرجج إذا  بماالرجج يسأل عن الش يء فيايب 

عارفا بالسان، عاملا بوجوه القرآن عاملا باألسانيد الصحيحة  أكون حمج نفسه على الف يا أن 

لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم    السان  خالفوإنما جاء خال  من 

أفتي الرجج؟ قال:  متى: 7هللااملبارك رحمه  البنو قيج  ،من سقيمها" بصحيحهاوقلة معرفتهم 

لم يعر  حدأث  من:" هللا رحمه البغدادي الخطيب وقال .8إذا كان عاملا باألثر بصيرا بالرأي"

. 9بين صحيحه وسقيمه فليس بعالم" أميزلم بعد سماعه ولم رسول هللا صلى هللا عليه وس

يعلم ما أصي مما  حتىأاوز أن أكون الرجج إماما  ال:" هللا رحمه 10بن مهدي عبدالرحمن وقال

وم نا وأن  سندا: وةشتر  أن أكون عاملا بصحة الحدأث وضعفه الف وح  وقال .11ال أصي"

 .  12ذلك من ك اا صحيحأكون عاملا بحال الرواة ولو  قليدا، كنقله 

                                                           

 .2/624نثر الورود  1

 .437شرح ال نقيح / 2

لناررار، ألف شرررررررررررررح الكوكررب املنير    األصررررررررررررول ومن  ى هو األصررررررررررررول  الفقيرره محمررد بن أحمررد الف وح  الحنبل  ، املشررررررررررررهور بررابن ا 3

 ". 6/6هر. " األعالم 972اإلرادات    الفقه وغيرهما.  و   سنة 

 .4/460شرح الكوكب املنير  4

 .2/1028إرشاد الفحول  5

 .5/459الواضي  6

هرررررررررررررررررررررر " ال قريب الترجمة رقم 181الفقيه ، اج معت فيه خصررررررررررال الخير و و   سررررررررررنة  هو عبدهللا بن املبارك املروزي اإلمام املحدث 7

3595." 

 .34عن إأقاظ الهمة / 2/157الفقيه وامل فقه  8

 .55عن إأقاظ الهمة / 2/295الجامع  9

جمة رقم هررررررررررررررررررررررر. " ال قريب التر 198هو الحافظ املحدث عبدالرحمن بن مهدي العنبري موالهم أبو سرررررررررررعيد البصرررررررررررري ،  و   سرررررررررررنة  10

4044." 

 .55) الهامش( عن إأقاظ الهمة / 121 ذكرة السامع وامل كلم/ 11

 .4/170واإلحكام  2/870والبرهان  2/363وقريب منه    فوا ح الرحموت  4/461شرح الكوكب املنير  12
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األحادأث التي ألزم املجتهد معرفتها بالعدد فاخ لف فيه فقيج خمسماتة   حدأد وأما

أن أكون عنده أصج  أبفيه: الغزال ه  ثالثة آال ، وه  أعداد  قريبية، وقال  وقيجحدأث 

 شك فيه وال الأقول: والحق الذي  حيث الشوكانيأحسن قول  وما. 1أامع أحادأث األحكام

صنفها أهج الفن  التيشبهة أن املجتهد ال بد أن أكون عاملا بما اش ملت عليه مااميع السنة 

واملس خرجات والب ب  املسانيدكاألمهات الست وما أل حق بها مشرفا على ما اش ملت عليه 

االجتهاد    جزتية  راداملقصود املجتهد املطلق ، أما من أ ولعج. 2التي التزم مصنفوها الصحة

 ما ورد    هذه الجزتية واالجتهاد على ضوئها. جمعن الشرةعة فيبفيه م

   جمع أدلررة الب رراا والسرررررررررررررنررة    مسررررررررررررررراتررج الزكرراة واإلجمرراعررات قررد اسررررررررررررر عنررت هللا تعررالى و 

الحنابلة  الب اا املع مد عند فقهاء على  ر يبو بويبها  الصرررررررررررررحيحة الكاب ة من ك ب العلماء

امل ررأخرين الررذي يعررد من أكثر ك ررب الحنررابلررة خرردمررة، أال وهو الب رراا املبررارك )الرو  املربع 

مرجعررا للمب رردذ و ررذكرة  الب رراا كون يلللبهوتي رحمرره هللا( ولعررج هللا أن أبررارك فيمررا جمعنررا 

 للمن  ي.

املجمع وقد حرصررررررررررررررت على إأراد اإلجماعات حتى أقف الباحث عليها وال أق حم املسرررررررررررررراتج 

عليهررا، وقررد اشرررررررررررررتر  اإلمررام أحمررد    املفتي أن يعر  اإلجمرراع والخال ، فقررد قررال    رواأررة: 

أنبغ  ملن أفتى أن أكون عرراملررا بقول من  قرردم، وإال فال أفتي، وقررال    رواأررة أخرى: أحررب أن 

 . 3أ علم الرجج كج ما  كلم فيه الناس

حتى ال أقع إحداث قول مب دع،  ومن فواتد معرفة الخال : حصرررررررررررررر األقوال    املسررررررررررررررألة

 .5   قواطع األدلة: "ألن إجماعهم على قولين إجماع على  حريم ما عداهما..." 4قال السمعاني

: من علم اخ ال  الناس فقد فقه. 6ونقج ابن مفلي عن أحمد قال: قال سرررررررررررررعيد بن جبير 

منك، قال: قلت: : ما رأأت أسررررررررررأل عما أخ لف فيه 8قال: قال سررررررررررعيد بن املسرررررررررريب 7وعن ق ادة 

                                                           

 .6/200البحر املحيط  1

 .2/1030إرشاد الفحول  2

 .167 /4إعالم املوقعين  3
هو أبو امللفر منصرررررررور بن محمد ال ميفي الحنفي ثم الشرررررررافع ، كان م بعا للسرررررررلف    املع قد والسرررررررلوك كما أدل عليه  فسررررررريره  4

 ".4/21هر. "طبقات الشافعية الببرى 489وك اا قواطع األدلة    األصول. و   سنة 

 ، 3/266القواطع  5
هررررررررررررررر. "ال قريب 95، روى له الجماعة وباء بإثمه الحجاج بن أوسرررف سرررنة هو سرررعيد بن جبير األسررردي موالهم، الفقيه العالم الكقة 6

 ".2291الترجمة رقم 

 ".5553هو ق ادة بن دعامة السدوس ي، املفسر الفقيه، روى له الجماعة و و   سنة ماتة وبضع عشرة. "ال قريب الترجمة رقم  7
وجمع بين العلوم من  فيبر ورواأة الحدأث ودراأ ه،  و    هو سررررعيد بن املسرررريب بن حزن املخزومي القرشرررر ي، ثقة روى له الجماعة 8

 ". 2411بعد التسعين. "ال قريب الترجمة رقم 



 عبدالعزيز الدغيثر –  األدلة واإلجماعات في مسائل الزكاة

 

4 

إنما يسرررررررأل من يعقج عما أخ لف فيه، فأما ما ال أخ لف فيه فلمع نسرررررررأل عنه؟ وقال سرررررررعيد 

 . 1بن جبير: أعلم الناس أعلمهم باالخ ال 

وقال الشرررراطبي    املوافقات: ولذلك جعج الناس العلم معرفة االخ ال ، فعن ق ادة: من 

عبيدهللا الرازي رحمه هللا: من لم يعر  لم يعر  االخ ال  لم يشرررررررررم الفقه. وعن هشرررررررررام بن 

 2اخ ال  القراءة فليس بقررررررارذ ومن لم يعر  اخ ال  الفقهرررررراء فليس بفقيرررررره. وعن عطرررررراء

رحمرره هللا قررال: ال أنبغ  ألحررد أن أفتي النرراس حتى أكون عرراملررا برراخ ال  النرراس، فررإنرره إن لم 

وابن عيينررة  3لسرررررررررررررخ يررانيأبن كررذلررك رد من العلم مررا هو أوثق من الررذي    أرردأرره. وعن أأوا ا

رحمهما هللا: أجسر الناس على الف يا أقلهم علما باخ ال  العلماء، زاد أأوا: وأمسك الناس 

عن الف يررررا أعلمهم برررراخ ال  العلمرررراء، وقررررال مررررالررررك: ال  اوز الف يررررا إال ملن علم مررررا اخ لف 

 عليه الناس فيه. قيج له: اخ ال  أهج الرأي؟ قال: ال، اخ ال  أصرررررررررررررحاا محمد صرررررررررررررلى هللا

: وحاصرررله معرفة مواقع الخال  ال حفظ -وما أحسرررن ما قال -وسرررلم،...إلى أن قال الشررراطبي 

 . 4مارد الخال 

هررررررررررررررررررررررررررر(، وقررد حققرره فؤاد عبررد 318وأهم املؤلفررات    اإلجمرراع ك رراا اإلجمرراع البن املنررذر )

، ويليه مرررررررررررررر2004هرررررررررررررر/ 1425املنعم أحمد، ونشر ه دار املسلم للنشر وال وزةع، الطبعة األولى 

هرررررررررررررررررررر، 456مرا ب اإلجماع "   العبادات واملعامالت واالع قادات "البن حزم األندلسرررررر ي امل و ى 

را ب اإلجماع البن  يمية، وصرررردر وعليه نقد م -رحمه هللا-وقد نشررررره حسررررام الدأن املقدسرررر ي 

. ويلحظ أن املسرررراتج التي عرضررررها ابن املنذر ال أخرح 1357سررررنة 
ل
هرررررررررررررررررر، ثم طبع بعد ذلك مرارا

إلجمرراع عليهررا انفراد واحررد، أو اثنين، فرراإلجمرراع لرردأرره أفهم بررأنرره ا فرراح أكثر أهررج العلم ممن ا

أحفظ عاهم، بينمررا ابن حزم أررذكر أن املسررررررررررررررراتررج التي أوردهررا ممررا  يقن أنرره ال خال  فيرره بين 

، وكان ذلك محج نقد من شرري  اإلسررالم ابن  يمية، وقد اق صررر ابن 2أحد من علماء اإلسررالم

 املساتج التي عرضها على العبادات واملعامالت، ولم يعر  لالع قادات.  املنذر   

ِّ العلماء، 
وةعد ك اا اإلجماع البن املنذر من أوثق الب ب    فنه، ومحج  قدأر وثناء ُجج 

ررراني    نقلهم اإلجمرررراع وأمررررا مرا ررررب  وعليرررره اع مررررد النووي وابن قرررردامررررة وابن حجر والشررررررررررررروكر

 قاد.اإلجماع البن حزم فهو محج ان 

                                                           
 .1/71اآلداا الشرعية  1

 ".4623هر. "ال قريب الترجمة رقم 114عطاء بن أبي رباح القرش ي موالهم الكقة الفقيه  و   سنة  2

 ".610هر. "ال قريب الترجمة رقم 131يه، روى له الجماعة و و   سنة أأوا بن أبي  ميمة كيسان السخ ياني العابد الفق 3
. وانلر ك اا 10، وجامع بيان العلم وفضررررررررررررله باا من يسرررررررررررر حق أن يسررررررررررررفى فقيها، واإلأناس لألسررررررررررررمري /117 - 5/116املوافقات 4

 .511 509، والرسالة / 274 /7إبطال االس حسان    خا مة األم 
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"مسرررررررألة 9588وقد أورد سرررررررعدي أبو جيب مؤلف موسررررررروعة اإلجماع    الفقه اإلسرررررررالمي "

ا عليها.  مامعل

ثم أخرج قسررررررررررررم الدراسررررررررررررات اإلسررررررررررررالمية بكلية التربية    جامعة امللك سررررررررررررعود موسرررررررررررروعة 

اإلجماع    الفقه اإلسررررررالمي وه  رسرررررراتج دك وراه ملجموعة من الباحكين وماهم: الدك ور حمد 

مسرررررراتج اإلجماع  -12يد وبحكه للدك وراه: موسرررررروعة اإلجماع    الفقه اإلسررررررالمي: بن فهد الع

    الزكاة والصيام واملناسك جمعا ودراسة، من إصدارات دار الفضيلة. 

وأسأل هللا أن أنفع بهذا الجمع قارته وكا به، وأسأل هللا أن أوفقنا لصالي القول والعمج، 

 سلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.والحمد هلل را العاملين وصلى هللا و 

 الدك ور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

Asd9406@gmail.com 

00966505849406 

 

  

mailto:Asd9406@gmail.com
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 األدلة واإلجماعات    مساتج الزكاة

 

 :شرو  الزكاة 

 اإلسالم : 

ملا بعث معاذا إلى اليمن، قال: إنك  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »عن ابن عباس: 

 أتي قوما من أهج الب اا، فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا، فإن هم 

أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن هللا افتر  عليهم خمس صلوات    كج أوم وليلة، فإن أطاعوك، 

صدقة من »و   لفظ للبخاري: « أن هللا افتر  عليهم صدقة  ؤخذ من أغنيائهمفأعلمهم 

أموالهم  ؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإأاك وكراتم أموالهم 
 .(2)م فق عليه « ، وا ق دعوة املللوم، فإنه ليس بياها وبين هللا حجاا (1)

 الحول : 

"وأجمعوا على أن املال إذا حال عليه الحول أن الزكاة  اب فيه، وأجمعوا قال ابن املنذر: 

رراة  ارررب    املرررال بعرررد دخول الحول، فمن أدى ذلرررك بعرررد وجوبررره عليررره أن ذلرررك  على أن الزكر

 .(3)أازذ عنه"

إذا كانت لك مات ا درهم وحال »: -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن عل 

عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك ش يء حتى أكون لك عشرون دأنارا، وحال 

الحول عليها ففيها نصف دأنار، فما زاد فبحساا ذلك، وليس    مال زكاة حتى أحول عليه 

 .(4)رواه أبو داود « الحول 

  

                                                           

 راتم األموال: خيارها ونفائسها، وما أبرم على أصحابها وتعز عليهم.ك« كراتم أموالهم»قوله:  (1)
( 2/104( ، أبو داود )19( )51، 1/50( ، مسررررررررررررلم )4090، 1425، 1389، 1331( )4/1580، 544، 529، 2/505البخررررراري ) (2)
 .( .1/233)( ، أحمد 1783( )1/568( ، ابن ماجه )625( )3/21( ، الترمذي )55، 3-5/2( ، النسائي )1584)

 (.47اإلجماع ) (3)

 .( .4/137( مخ صرا، البيهقي )1/148( ، أحمد )1573( )2/100أبو داود )(4)
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 : كاة بهيمة األنعامز 

 :  اإلجماعات

 (1)قال ابن املنذر: "وأجمعوا على وجوا الصدقة    اإلبج والبقر والغنم"

وقررال: "وأجمعوا على أن اإلبررج ال  ضرررررررررررررم إلى الغنم وال البقر، وعلى أن البقر ال  ضرررررررررررررم إلى 

راة عن كررج صرررررررررررررنف ماهررا حتى  بل  املقرردر الررذي أاررب  أخررذ اإلبررج والغنم، وعلى إسرررررررررررررقررا  الزكر

 (2)الصدقة ماها"

 

 شرو  زكاة بهيمة األنعام -

رواه أبو داود « ليس    البقر العوامج صدقة»عن عل : ( ا خاذها للدر والنسج ال العمج : 1

 وصححه ابن القطان ورجي الحافظ وقفه. (3)والدارقطيي 

صلى هللا عليه  -وعن بهز بن حبيم عن أبيه عن جده: أن رسول هللا ( أن  كون ساتمة : 2

الحدأث أخرجه أحمد وأبو داود «    كج أربعين من اإلبج الساتمة بنت لبون »قال:  -وسلم 

 .(4)والنسائي والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح 

  زكاة اإلبلالقدر الواجب في  -

 اإلجماعات : 

  (5)على أن ال صدقة فيما دون خمس ذود من اإلبج"قال ابن املنذر: "وأجمعوا 

  قال ابن حزم: "وا فقوا على أن    عشر من اإلبج شا ين و   خمسة عشر كذلك ثالث

شياه و   عشرين أربع شياه و   ست وثالثين بنت لبون و   ست وأربعين حقة و   إحدى 

 (6)ماتة وعشرين" وس ين جذعة و   ست وسبعين بن ا لبون و   إحدى وتسعين حق ان إلى

  قال ابن قدامة: "وإن أخرج عن الواجب سنا أعلى من جنسه، مكج أن أخرج بنت

لبون عن بنت مخا ، وحقة عن بنت لبون أو بنت مخا  أو أخرج عن الجذعة ابنتي لبون 

  (7)أو حق ين = جاز، ال نعلم فيه خالفا"

                                                           

 (.45( اإلجماع )1)

 (.45اإلجماع )( 2)

 .( .4/116( ، والبيهقي )4/20ابن خزيمة )و ( ، 2/103( ، الدارقطيي )1572( )2/99داود ) رواه(3)
،  (1452(: )397/  1)، والحراكم  (2236(: )11/  3)، والنسرررررررررررررائي  (1575(: )12/  2)، وأبو داود  (20335(: )4616/  9أحمرد  ) ( 4)

 .(7423(: )105/  4)والبيهقي 

 .(.45اإلجماع )( 5)

 (.3/5(، وانلر: اإلشرا  على مذاهب العلماء )36مرا ب اإلجماع )( 6)

 (.5/429(، وانلر: املجموع )4/18املغيي ) (7)
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  واملعز أامعان، وكذلك اإلبج قال ابن عبد البر: "ال خال  بين العلماء    أن الضأن

  (1)كلها على اخ ال  أصنافها إذا كانت ساتمة، والبقر والجواميس كذلك"

 األحادأث : 

أن أبا ببر ك ب له ملا وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرضها »عن أنس:  -

من املسلمين على ، والتي أمر هللا تعالى رسوله، فمن سألها -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

، ومن سأل فوقها فال يعط،    أربعة وعشرين من اإلبج فما دونها من الغنم،  وجهها فليعطها

أنثى،  (2)   كج خمس شاة، فإذا بلغت خمس وعشرين إلى خمسا وثالثين، ففيها بنت مخا  

س ا وثالثين إلى خمس وأربعين، ففيها  ذكر، فإذا بلغت (3)فإن لم  بن ابنة مخا  فابن لبون 

طروقة الجمج، فإذا بلغت  (4)بنت لبون أنثى، فإذا بلغت س ا وأربعين إلى س ين، ففيها حقة 

، فإذا بلغت س ا وسبعين، ففيها بنت لبون،  (5)واحدة وس ين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة 

 ا الجمج، فإذا زادت على فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماتة ففيها حق ان طروق

عشرين وماتة ففي كج أربعين بنت لبون و   كج خمسين حقة، ومن لم أبن له إال أربع من 

إذا كانت أربعين إلى  (6)اإلبج فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربها. و   صدقة الغنم    ساتمتها 

ان، فإذا زادت على عشرين وماتة شاة، فإذا زادت على عشرين وماتة إلى مات ين، ففيها شا 

 مات ين إلى ثالثماتة، ففيها ثالث شياه، فإذا زادت على ثالثماتة، ففي كج ماتة شاة. 

فإذا كانت ساتمة الرجج ناقصة من األربعين شاة، فليس فيه صدقة إال أن يشاء ربها، وال 

أامع بين مفترح، وال أفرح بين ما مع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما 

إال أن يشاء  (8)، وال ذات عوار  (7)اجعان بياهما بالسوية، وال أخرج    الصدقة هرمة أتر 

                                                           

 (.45(، وانلر: اإلجماع البن املنذر )3/191) االس ذكار: (1)

بميم مف وحة بعدها خاء معجمة آخره ضررراد معجمة ه  التي اسررر بملت السرررنة األولى ودخلت « بنت مخا  وابن مخا »قوله:  (2)

حامج ال    الكانية، ثم ه  ابنة مخا  وابن مخا  إلى آخر الكانية سررررررررررررفي بذلك ألن أمه من املخا  الحوامج، واملخا  اسررررررررررررم لل

 واحد له من لفله.

هما من اإلبج ما اسررررررررررر بمج السرررررررررررنة الكانية ودخج    الكالكة وهو كذلك إلى  مامها سرررررررررررفي بذلك ألن « بنت لبون وابن لبون »قوله:  (3)

 أمه ذات لبن.

ه  ببسررررررررررر الحاء وتشرررررررررردأد القا  جمعه حقاح وه  ما اسرررررررررر بملت ثالث سررررررررررنين ودخلت    الرابعة وه  كذلك إلى « حقة»قوله:  (4)

  مامها.

 بف ح الجيم والذال املعجمة ه  التي عليها أربع سنين ودخلت    الخامسة.« جذعة»قوله:  (5)

 الساتمة من الغنم الراعية غير املعلوفة.« ساتمة»قوله:  (6)

 الهرمة بف ح الهاء وكسر الراء الببيرة الطاعنة    السن.« هرمة»قوله:  (7)

 بف ح العين املهملة العيب وقد  ضم.« ذات عوار» (8)
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ربع العشر فإن لم أبن إال تسعين وماتة، فليس فيها صدقة إال أن  (1)املصدح، و   الرقة 

يشاء ربها، ومن بلغت عنده من اإلبج صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنه 

و اعج معها شا ين إذا اس يسر ا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده  قبج منه الحقة 

صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده الجذعة، فإنها  قبج منه الجذعة وةعطيه املصدح 

عشرين درهما أو شا ين، ومن بلغت صدق ه بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخا ، 

ا أو شا ين، ومن بلغت صدق ه بنت فإنها  قبج منه بنت مخا  وةعط  معها عشرين درهم

مخا  وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها  قبج منه وةعطيه املصدح عشرين درهما أو 

رواه « مخا  على وجهها، فإنها  قبج منه وليس معه ش يء شا ين، فإن لم أبن عنده بنت

قال الحميدي:    عشرة مواضع من ك ابه بإسناد واحد مقطعا، ورواه أبو داود  (2)البخاري 

وغيره، وقال ابن حزم: ك اا     (3)بغير هذا السياح، والنسائي بمعناه وصححه ابن حبان 

 غاأة الصحة.

 

 البقرالقدر الواجب    زكاة  -

 اإلجماعات : 

 واملعز أامعان، وكذلك اإلبج  قال ابن عبد البر: "ال خال  بين العلماء    أن الضأن

 .(4)كلها على اخ ال  أصنافها إذا كانت ساتمة، والبقر والجواميس كذلك"

 

 األحادأث : 

وأمرني أن آخذ من كج  -صلى هللا عليه وسلم  -بعكيي رسول هللا »وعن معاذ بن جبج قال: 

ارا، أو عدله ثالثين من البقر  بيعا أو  بيعة، ومن كج أربعين مسنة، ومن كج حالم دأن

غير أن ابن ماجه لم أذكر الحالم وحسنه الترمذي وأشار إلى  (5)رواه الخمسة « معافريا

                                                           

ببسررررررررررررر الراء و خفيف القا  ه  الدراهم املضررررررررررررروبة من الورح، والهاء فيها عو  عن الواو املحذوفة وقيج ه  « الرقة»قوله:  (1)

 را.الفضة الخالصة وإن لم  ض

، 1386، 1385، 1383، 1382، 1380( )6/2551، 1131، 880، 528، 527، 526، 2/525البخرراري مفرقررا    عرردة مواضررررررررررررع )(2)

1387 ،2355 ،2939 ،6555. ). 

( 1/11( ، أحمد )1800( )1/575( ، ابن ماجه )3266( )8/57( ، ابن حبان )22-5/18( ، النسررررررائي )1567( )97-2/96أبو داود )(3)

.. 

 (.45(، وانلر: اإلجماع البن املنذر )3/191االس ذكار: ) (4)

( ، 1803( )1/576( ، ابن ماجه )623( )3/20( ، الترمذي )5/26( ، النسررررررررررررائي )1588، 1577، 1576( )102، 2/101أبو داود )(5)

 .( 1/555( ، الحاكم )4886( )11/244( ، ابن حبان )247، 233، 5/230أحمد )
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اخ ال     أصله وصححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن عبد البر: إسناده م صج صحيح 

 ثابت.

   كج ثالثين باقورة  بيع جذع أو جذعة، »و   حدأث عمرو بن حزم الطويج    الدأات:  -

 .(1)« و   كج أربعين باقورة بقرة

 القدر الواجب    زكاة الغنم -

 اإلجماعات : 

  قال ابن عبد البر: "ال خال  بين العلماء    أن الضأن واملعز أامعان، وكذلك اإلبج

  (2)إذا كانت ساتمة، والبقر والجواميس كذلك"كلها على اخ ال  أصنافها 

  إلى عشرين وماتة، فإذا زادت 
ٌ
 شاة

ل
قال ابن املنذر: "وأجمعوا على أن    أربعين شاة

  (3)على العشرين وماتة ففيها شا ان إلى أن  بل  مات ين"

 "(4)وقال: "أجمعوا على أن ال صدقة    دون أربعين من الغنم  

 اتتي شاة وشاة ثالث شياه، ثم ال ش يء فيها زاتدا إلى أربعماتة، قال ابن عبد البر: "   م

  (5)ف كون فيها أربع شياه ثم كلما زادت ماتة ففيها شاة ا فاقا وإجماعا"

  نا، وكذلك كج عيب أنقص ِّ
وقال: "أجمعوا أن العوراء ال  ؤخذ    الصدقة إذا كان بي 

  (6)أكثرها"من ثماها نقصانا بينا إذا كانت الغنم صحاحا كلها أو 

  السخلة ال  ؤخذ    الزكاة؛ ملا قدمنا من قول عمر، وملا سنذكره قال ابن قدامة: " فإن

   املسألة التي  ل  هذه، وال نعلم فيه خالفا، إال أن أكون النصاا كله صغارا، فياوز أخذ 

  (7)الصغيرة    الصحيح من املذهب"

 األحادأث : 

                                                           
 1)، والحاكم  (6559(: )501/  14)، وابن حبان  (7029(: )373/  6)، والنسررررررررررررائي  (649/  3139(: )1243/  5)مالك    املوطأ  ( 1)
/ 395( :)1450) . 

 (.45(، وانلر: اإلجماع البن املنذر )3/191االس ذكار: ) (2)

 (.4/83(، واملغيي )3/184(، واالس ذكار )20/141(، وانلر: ال مهيد )45اإلجماع ) (3)

 (.36(، وانلر: مرا ب اإلجماع )45اإلجماع )( 4)

 (.20/142ال مهيد ) (5)

 (.3/185االس ذكار ) (6)

 (.5/423(، وانلر: املجموع: )4/38املغيي ) (7)
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إذا كانت أربعين إلى عشرين وماتة  (1)و   صدقة الغنم    ساتمتها »...ما جاء    حدأث أنس 

شاة، فإذا زادت على عشرين وماتة إلى مات ين، ففيها شا ان، فإذا زادت على مات ين إلى 

 ثالثماتة، ففيها ثالث شياه، فإذا زادت على ثالثماتة، ففي كج ماتة شاة. 

« .. .افليس فيه صدقة إال أن يشاء ربه فإذا كانت ساتمة الرجج ناقصة من األربعين شاة،
(2). 

o  زكاة بهيمة األنعامالخلطة    ال فرقة و  

وال أامع بين مفترح، وال أفرح بين ما مع خشية الصدقة، وما »... ما جاء    حدأث أنس 

 .(3)«كان من خليطين، فإنهما أتراجعان بياهما بالسوية

  بهاتم إن  نوعت :وسم ال -

بعبد هللا بن أبي طلحة  -صلى هللا عليه وسلم  -غدوت إلى رسول هللا »عن أنس قال:  -

 (5)وألحمد وابن ماجه  (4)م فق عليه « ليحنبه فوافي ه    أده امليسم يسم إبج الصدقة

 .«وهو يسم غنما    آذانها -صلى هللا عليه وسلم  -دخلت على النبي »

 

إن    اللهر ناقة عمياء فقال: أمن نعم »وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر:  -

رواه « الصدقة أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم الجزية، وقال: إن عليها ميسم الجزية

 .(6)الشافع  

 

مرفوعا من حدأث جابر  (7)والوسم املن ي عنه هو الذي    الوجه. فقد أخرج أبو داود  -

 مرفوعا لعن من فعج ذلك من حدأكه. (8)ن ي عن الوسم    الوجه، وعند مسلم ال

 

 ال زكاة من الرقيق والخيج والحمير :  -

                                                           

 الساتمة من الغنم الراعية غير املعلوفة.« ساتمة»قوله:  (1)

، 1386، 1385، 1383، 1382، 1380( )6/2551، 1131، 880، 528، 527، 526، 2/525البخرراري مفرقررا    عرردة مواضررررررررررررع )(2)

1387 ،2355 ،2939 ،6555. ). 

، 1386، 1385، 1383، 1382، 1380( )6/2551، 1131، 880، 528، 527، 526، 2/525البخرراري مفرقررا    عرردة مواضررررررررررررع )(3)

1387 ،2355 ،2939 ،6555. ). 

 ( .2119( )3/1674( ، مسلم )1431( )2/546البخاري ) ( 4)
( 3/1674( ، ومسررررررررررررلم )5/2106( ، وهذا اللفظ هو عند البخاري )3565( )2/1180( ، ابن ماجه )259، 171، 3/169أحمد ) ( 5)
(2119. ) 
 ( .1/99الشافع     "املسند" ) ( 6)
 ( .2564( )3/26أبو داود ) ( 7)
 . (2551( )4/146( ، وابن خزيمة )1710( )4/210الترمذي )و ( ، 2116( )3/1673مسلم ) ( 8)
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ليس على املسلم صدقة    »: -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا  -

« وليس    الخيج والرقيق زكاة إال زكاة الفطر: » (2)وألبي داود  (1)رواه الجماعة « عبده وال فرسه

وقال    "الخالصة": إن    سند « ليس    العبد صدقة إال صدقة الفطر: » (3)وألحمد ومسلم 

 وغيره بإسناد م صج صحيح كما قال ابن القطان. (4)زيادة مسلم انقطاع وه  عند الدارقطيي 

 

إنا قد أصبنا أمواال خيال ورقيقا نحب أن وجاءه ناس من أهج الشام، فقالوا: »وعن عمر  -

صلى  - كون لنا فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبل  فأفعله واستشار أصحاا النبي 

وفيهم عل ، فقال عل : هو حسن إن لم  بن جزية را بة أؤخذون بها من  -هللا عليه وسلم 

 ت.ورجاله ثقا قال    "مامع الزواتد": (5)رواه أحمد « بعدك

 

عن الحمير فيها زكاة، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم  -سئج رسول هللا »وعن أبي هريرة قال:  -

ومن يعمج مكقال  ما جاءني فيها ش يء إال هذه اآلأة الفاذة: ))فمن يعمج مكقال ذرة خيرا أره

 .(6)رواه أحمد [ « 8-7ذرة شرا أره(( ]الزلزلة:

 

رواه أبو داود « قد عفوت لبم عن صدقة الخيج والرقيق»و   حدأث عل  مرفوعا:  -

والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه من حدأث الحارث عن عل  قال البخاري: كالهما عندي 

 .(7)صحيح 

  

                                                           

( 3/23( ، الترمذي )5/35( ، النسرررررررائي )1595( )2/108( ، أبو داود )982( )2/675( ، مسرررررررلم )1395، 1394( )2/532البخاري )(1)

 .( .477، 410، 407، 254، 249، 2/242( ، أحمد )1812( )1/579( ، ابن ماجه )628)

 .( .1594( )2/108أبو داود )(2)

 ( .982)( 2/676( ، مسلم )2/420أحمد )(3)

 .( .2/127الدارقطيي )(4)

 .( .4/118( ، والبيهقي )2/137( ، والدارقطيي )1/557الحاكم )و ( ، 1/14أحمد )(5)

 .( .2/423أحمد )(6)
، وابن ماجه  (722: ) (213/  1)، وأحمد  (2268(: )26/  3)، والنسرررررررائي  (620(: )8/  2)، والترمذي  (1572(: )10/  2)أبو داود  ( 7)
(3  /10( :)1790) . 
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 زكاة الخارج من األرض

 زكاة الحبوب والثمار:أوال: 

 اإلجماعات : 

  أن الصدقة واجبة    الحنطة والشعير وال مر قال ابن املنذر: "وأجمعوا على

  (1)والزبيب"

    (2)أن ال مر ال أضم إلى الزبيب" قال الخطابي: "ولم أخ لفوا  

  قال ابن قدامة: "وال خال  بياهم    أن أنواع األجناس أضم بعضها إلى بعض    إكمال

  (3)النصاا"

  اخ لفت أنواعه    الجودة قال النووي: "ويضم أنواع ال مر بعضها إلى بعض وإن

والرداءة واللون وغير ذلك، وكذا أضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض، وأنواع الحنطة بعضها 

  (4)إلى بعض وكذا باق  أنواع الحبوا، وال خال     ش يء من هذا"

  وقال: " أاب فيما سقي بماء السماء من الكمار والزروع العشر وكذا البعج وهو ما

كذا ما يشرا من ماء أنصب إليه من جبج أو نهر أو عين كبيرة = ففي هذا بعروقه و يشرا 

كله العشر، وأما ما سقي بالنضي أو الدالء أو الدواليب وه  التي  دأرها البقر أو بالناعورة 

وه  التي أدأرها املاء بنفسه = ففي جميعه نصف العشر، وهذا كله ال خال  فيه بين 

  (5)قي اإلجماع فيه"املسلمين، وقد سبق نقج البيه

  السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة، ففيه ثالثة أرباع نصف قال ابن قدامة: "فإن سقي

  (6)العشر، وهذا قول مالك والشافع  وأصحاا الرأي وال نعلم فيه مخالفا"

  (7)"ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن عبد البر: "الوسق س ون صاعا بإجماٍع من العلماء بصاع النبي  

 ش يء عليه قال ابن املنذر: "وأ 
 
جمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصاب ه جاتحة أال

  (8)إذا كان ذلك قبج الجذاذ"

                                                           

 (.20/148(، وال مهيد )3/227(، وانلر: االس ذكار )45( اإلجماع )1)

 (.2/15معالم السان ) (2)

 (.4/204املغيي ) (3)

 (.509-5/508املجموع ) (4)

 (.7/54(، وانلر شرحه على مسلم )5/462املجموع للنووي: ) (5)

 (.4/166املغيي ) (6)

 (.20/147(، وال مهيد )3/132االس ذكار ) (7)

 (.46اإلجماع ) (8)
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  قال ابن قدامة: "فإن كان املال الذي فيه الزكاة نوعا واحدا، أخذ منه جيدا كان أو

  (1)الشركاء، ال نعلم    هذا خالفا"بمازلة ردأئا؛ ألن حق الفقراء أاب على طريق املواساة، فهم 

 " (2)وقال: "وال خال     وجوا العشر    الخارج من هذه األر  
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 :  األحاديث

 أصنافها  -

قال لهما: ال  أخذا     -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي »وعن أبي موس ى األشعري ومعاذ:  -

رواه الطبراني « الصدقة إال من هذه األصنا  األربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، وال مر

 ، قال البيهقي: روا ه ثقات وهو م صج. وقال الحاكم: صحيح اإلسناد. (3)والحاكم 

 

إنما سن »طلحة عن عمر:  من حدأث موس ى بن (4)قال    "ال لخيص": وروى الدارقطيي  -

قال أبو زرعة: موس ى عن « الزكاة    هذه األربعة فذكرها -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 عمر مرسج.

 

إنما سن »من حدأث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:  (5)وروى ابن ماجه والدارقطيي  -

زاد ابن ماجه: « الزكاة    الحنطة والشعير وال مر والزبيب -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  رسول 

                                                           

 (.4/181املغيي ) (1)

 (.63، 49(، وانلر: اإلجماع البن املنذر )4/198) املغيي (2)

 .( .4/125( ، البيهقي )1/558الحاكم )(3)

 .( .2/96الدارقطيي )(4)

 .( .2/94( ، الدارقطيي )1815( )1/580ابن ماجه )(5)
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وإسناده واه ألنه من رواأة محمد بن عبد هللا العرزمي وهو متروك، والراوي عن « والذرة»

 العرزمي ضعيف.

 

 عليه صلى هللا -لم  بن الصدقة    عهد النبي »من طريق مااهد قال:  (1)وروى البيهقي  -

 فذكرها.« إال    خمسة -وسلم 

 

  عشرة،  الصدقة إال  -يه وسلم صلى هللا عل -لم أفر  النبي »ومن طريق الحسن قال:  -

 .«فذكر الخمسة املذكورة واإلبج والبقر والغنم والذهب والفضة

 

من إنما الصدقة إلى أهج الي -يه وسلم صلى هللا عل -ك ب رسول هللا »وعن الشعبي قال:  -

قال البيهقي: هذه املراسيج طرقها مخ لفة، وه   ؤكد «    الحنطة والشعير وال مر والزبيب

 بعضها بعضا ومعها حدأث أبي موس ى، ان  ى كالم "ال لخيص".

  نصابها -

ليس فيما دون خمسة أوسق »قال:  -هللا عليه وسلم  صلى -عن أبي سعيد عن النبي  -

وليس فيما دون خمسة : » (3)و   لفظ ألحمد ومسلم والنسائي  (2)رواه الجماعة « صدقة

 بالكاء املكلكة.« من ثمر»   رواأة:  (4)وملسلم « أوسق من  مر وال حب صدقة

  (5)وعن جابر مكج حدأث أبي سعيد أخرجه مسلم  -

 .(6)وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطيي  -

 .(7)وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي  -

 

ليس فيما دون خمسة أوساح »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أبي سعيد: أن النبي  -

رواه أحمد وأبو داود وإسناده « س ون صاعا»و   رواأة: « زكاة، والوسق س ون مخ وما

الدارقطيي     ن ماجه بإسناد ضعيف، وقال    "الخالصة": رواهمنقطع، ورواه أحمد واب
                                                           

 .( .4/129البيهقي    السان الببرى )(1)

( ، 5/17( ، النسرررررررررررررررائي )1558( )2/94( ، أبو داود )979( )674، 2/673( ، مسررررررررررررلم )1413، 1390( )540، 2/529البخرررراري )(2)

 .( .60، 3/30( ، أحمد )626( )3/22الترمذي )

 .( .5/39( ، النسائي )3/97( ، أحمد )979( )2/674مسلم )(3)

 .( .979( )2/675مسلم )(4)
 .  (980: ) (67/  3)مسلم  ( 5)

 .( .2/403أحمد )(6)

 .( .4/121البيهقي )(7)
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من رواأة عمرو بن أحيى املازني عن أبيه عن أبي سعيد  (1)"سننه" وابن حبان    "صحيحه" 

 وهو م صج صحيح كالشمس.

 خرصها :  -

أبعث عبد هللا بن رواحة  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »وعن عائشة قالت:  -

فيخرص النخج حين أطيب قبج أن أؤكج منه، ثم أخير يهود أأخذونه بذلك الخرص أو 

رواه أحمد وأبو « أدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي  حص ى الزكاة قبج أن  ؤكج الكمار و فرح 

 بإسناد م صج. (2)وانقطاع ورواه الدارقطيي داود و   إسناده اخ ال  

 

كان أبعث على الناس من أخرص  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي »وعن ع اا بن أسيد:  -

قال:  (4)و   لفظ ألبي داود والترمذي  (3)رواه الترمذي وابن ماجه « عليهم كرومهم وثمارهم

العنب كما نخرص النخج أو نأخذ زكا ه أن نخرص  -صلى هللا عليه وسلم  -أمرنا رسول هللا »

قال    "بلوغ املرام": رواه الخمسة و   إسناده انقطاع « زبيبا كما نأخذ صدقة النخج  مرا

 وحسنه الترمذي وقال: غريب.

 

فدعوا  إذا خرص م»: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن سهج بن أبي حكمة قال: قال رسول هللا  -

رواه الخمسة إال ابن ماجه وصححه ابن حبان « عوا الربعالكلث، فإن لم  دعوا الكلث فد

 وقال: وله شاهد م فق على صح ه فذكره، ان  ى. (5)والحاكم 

 

أنه خرص  -صلى هللا عليه وسلم  -عن النبي »عن أبي حميد:  (6)وقد روي    الصحيح  -

 و   الحدأث قصة.« حدأقة امرأة بنفسه

 

 والكمارالحبوا القدر الواجب    زكاة  -

                                                           
( 8/76( ، ابن حبرران )99، 2/98( ، الرردارقطيي )1832( )1/586( ، ابن مرراجرره )1559( )2/94( ، أبو داود )83، 3/59أحمررد ) ( 1)
 ( .2310( )4/38( ، وابن خزيمة )32)
 ( .2/134( ، الدارقطيي )3413( )3/263( ، أبو داود )6/163أحمد ) ( 2)
 ( .4/121( ، والبيهقي )3278( )8/73ابن حبان )و ( ، 1819( )1/582( ، ابن ماجه )644( )3/36الترمذي ) ( 3)
( ، 2316( )4/41( ، وابن خزيمررة )3279( )8/74ابن حبرران )و ( ، 644( )3/36( ، الترمررذي )1604، 1603( )2/110أبو داود ) ( 4)

 ( .5/109ئي )( ، والنسا2/132( ، والدارقطيي )3/687والحاكم )
( 8/75( ، ابن حبرررران )3، 4/2، 3/448( ، أحمررررد )643( )3/35( ، الترمررررذي )5/42( ، النسررررررررررررررررائي )1605( )2/110أبو داود ) ( 5)
 ( .4/123( ، والبيهقي )2/414( ، وابن أبي شيبة )4/42ابن خزيمة )و ( ، 1/560( ، الحاكم )3280)

 ( .5/424( ، أحمد )1392)( 4/1785( ، مسلم )1411( )2/539البخاري ) ( 6)
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فيما سقت األنهار والغيم العشور، »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -عن جابر عن النبي  -

وقال:  (2)رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود « نصف العشور  (1)وفيما سقي بالسانية 

 .«األنهار والعيون »

 

فيما سقت السماء والعيون أو كان »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن ابن عمر أن النبي  -

، لبن  (5)رواه الجماعة إال مسلما « نصف العشر (4)العشر، وفيما سقي بالنضي  (3)عثرأا 

 .«عثرأا»بدل « (6)بعال »لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه 

 

 ما ال أاوز إخراجه    الزكاة  -

 ال مر : رديء

صلى هللا عليه وسلم  -ن ى رسول هللا »وعن أبي أمامة بن سهج بن حنيف عن أبيه قال:  -

وسبت عنه هو  (9)أخرجه أبو داود « أن أؤخذا    الصدقة (8)ولون الحبيق  (7)عن الجعرور  -

   اآلأة »عن سهج بن حنيف:  (10)واملنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، و   رواأة للنسائي 

[ قال هو الجعرور 267التي قال هللا عز وجج: ))وال  يمموا الخبيث منه  نفقون(( ]البقرة:

رواه « (11)أن أؤخذ    الصدقة الرذالة  -صلى هللا عليه وسلم  -ولون الحبيق، فن ى رسول هللا 

 صدوح.النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح إال عبد الجليج بن حميد وهو 

 من حدأث البراء.     فسير اآلأة نحوه وقال: حسن صحيح غريب (12)وللترمذي  -

 ما ال زكاة فيه ماها  -

 :  وبعض الفواكه الخضروات

                                                           

 هو البعير الذي يستسق  به املاء من البئر، ويقال له: الناضي.« السانية»قوله:  (1)

 .( .1597( )2/108( ، أبو داود )5/41( ، النسائي )981( )2/675( ، مسلم )3/341أحمد )(2)

 بف ح العين املهملة والكاء املكلكة وراء مبسورة هو الذي يشرا بعروقه من ماء السيج« والعثري » (3)

 . بف ح النون وسكون الضاد املعجمة والحاء املهملة أي السانية« والنضي» (4)

( 1/581ابن مررراجررره )( ، 640( )3/32( ، الترمرررذي )5/41( ، النسرررررررررررررررائي )1596( )2/108( ، أبو داود )1412( )2/540البخررراري )(5)

(1817. ). 

  بف ح املوحدة وسكون املهملة، األشجار التي تشرا بعروقها.« والبعج» (6)

 . بايم مضمومة فعين ساكنة ثم راء مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء هو ال مر الرديء« الجعرور»قوله:  (7)

 . بضم الحاء املهملة وف ح املوحدة، وسكون ال ح ية بعدها قا  هو ال مر الرديء« : والحبيق» (8)
 ( .4/39ابن خزيمة )و ( ، 1607( )2/110أبو داود ) ( 9)
 ( .2/131( ، والدارقطيي )6/76( ، والطبراني    "الببير" )1/559الحاكم بمعناه )و ( ، 5/43النسائي ) ( 10)

 . م الراء بعدها ذال معجمة هو ال مر الذي قد أخذ منه جيدهبض« : والرذالة» (11)
 ( .2987( )5/218الترمذي ) ( 12)
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أراد عبد هللا بن املغيرة أن أأخذ من أر  موس ى بن طلحة »وعن عطاء بن الساتب قال:  -

صلى هللا  -من الخضروات صدقة، فقال له موس ى بن طلحة: ليس لك ذلك إن رسول هللا 

 مرسال. (1)رواه األثرم    "سننه" « كان أقول ليس    ذلك صدقة -عليه وسلم 

 

قال  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي »من حدأث معاذ:  (2)وقد أخرج الدارقطيي والحاكم  -

والسيج العشر، وفيما سقي بالنضي نصف العشر،  (3)فيما سقت السماء العشر، والبعج 

أكون ذلك    ال مر والحنطة والحبوا، فأما القكاء والبطي  والرمان والقضب والخضروات 

قال    "بلوغ املرام": وإسناده ضعيف، « -صلى هللا عليه وسلم  -فقد عفا عاها رسول هللا 

 ا بإسناد صحيح.ان  ى. وأما الحاكم فقال: صحيح اإلسناد وذكر له شاهد

 

   الخضروات فب ب ليس فيها  -صلى هللا عليه وسلم  -ك ب إلى رسول هللا »وعن معاذ:  -

وقال: هذا الحدأث ليس بصحيح، وللحدأث شواهد أقوي بعضها  (4)أخرجه الترمذي « ش يء

 بعضا.

 

والبيهقي أخرجه الحاكم « األربعة ال  أخذ الصدقة إال من هذه: » (5)ويؤيدها حدأث معاذ  -

 والطبراني.

 

صلى هللا عليه  -إنما سن رسول هللا »عن عمر قال:  (6)وما أخرجه البيهقي    "الببرى"  -

 وقال: رجاله رجال الصحيح.« الزكاة    هذه األربعة -وسلم 

 

 زكاة العسلثانيا: 

قلت: أا رسول هللا! إن ل  نحال، قال: فأد العشور، قال: قلت: »عن أبي سيارة امل ع  قال:  -

رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه أبو داود « أا رسول هللا! احم ل  جبلها قال: فحفى ل  جبلها

 بإسناد منقطع، وقال ابن عبد البر: ال  قوم بهذا حجة. (7)والبيهقي 

                                                           
 ( .2/321"ال لخيص" ) ( 1)
 ( .314( )20/151( ، الطبراني    "الببير" )1/558( ، الحاكم )2/97الدارقطيي ) ( 2)

 وال غيرها. هو ما شرا من النخيج بعروقه من األر  من غير سقي سماء« : والبعج» (3)
 ( .638( )3/30الترمذي ) ( 4)
 . (313(: )150/  20)، والطبراني  (7543: ) (125/  4)، والبيهقي  (1461(: )401/  1)الحاكم  ( 5)
 . (7445(: )108/  4البيهقي ) ( 6)
 ( .4/126( ، البيهقي )1823( )1/584( ، ابن ماجه )4/236أحمد ) ( 7)
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صلى  -جاء أحد بيي هالل إلى رسول هللا »أبيه عن جده قال: وعن عمرو بن شعيب عن  -

صلى هللا  -بعشور نحله فسأله أن أحفى له وادي سلبة فحفى له رسول هللا  -هللا عليه وسلم 

ذلك الوادي فلما ول  عمر ك ب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاا يسأله عن  -عليه وسلم 

من عشور  -صلى هللا عليه وسلم  -إلى رسول هللا  ذلك فب ب إليه عمر إن أدى ما كان أؤدأه

إن شبابة بطن من »و   رواأة: « نحله فاحم له سلبه، وإال فإنما هو ذباا غيب أأكله من شاء

و   إسناده  (1)أخرجه أبو داود والنسائي « من كج عشر قرا قربة»فذكر نحوه وقال: « فهم

هما، وقال البخاري: هو مرسج. وقال صدقة بن عبد هللا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير 

من حدأث عمرو بن شعيب  (2)النسائي: صدقة ليس بش يء وهذا حدأث منبر، والبن ماجه 

و   إسناده « أخذ من العسج العشر -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي »عن أبيه عن جده: 

 أسامة بن زيد وهو ضعيف قال ابن معين: ليس بش يء وقال الترمذي: ليس بكقة.

 

   العسج    كج عشرة أزقاح »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن ابن عمر قال: قال رسول هللا  -

صلى هللا عليه  -بإسناد ضعيف وقال الترمذي: ال أصي عن النبي  (3)أخرجه الترمذي « زح 

   هذا الباا ككير ش يء وقال البخاري: ليس    زكاة العسج ش يء أصي، وقال ابن  -وسلم 

وال إجماع  -صلى هللا عليه وسلم  -   وجوا صدقة العسج حدأث أكبت عن النبي  املنذر: ليس

فال زكاة فيه، وقال الشافع : الحدأث    أن    العسج العشر ضعيف و   أال أؤخذ منه 

 .العشر ضعيف

 الركاز  ثالثا:

ْرحها جبار، واملعدن »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة: أن النبي  العجماء جع

ِّكاز الخمس
 (4)« جبار، و   الر 

 

قال     -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  -

ِّفه، وإن وجد 
رِّبة: إن وجد ه    قرية مسكونة فعر 

ع
ه    قرية غير مسكونة كاز وجده رجج    خ

                                                           
 ( .5/46( ، النسائي )1600)( 2/109أبو داود ) ( 1)
 ( .1824( )1/584ابن ماجه ) ( 2)
 ( .629( )3/24الترمذي ) ( 3)

، 3/34( ، الترمذي )4593( )4/196( ، أبو داود )1710( )1335، 3/1334( ، مسرررررررلم )2228، 1428( )830، 2/545البخاري )  ( 4)

 ( .285، 274، 254، 2/239( ، أحمد )2509( )2/839( ، ابن ماجه )45، 5/44( ، النسائي )1377، 642( )661
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أخرجه ابن ماجه قال الحافظ: بإسناد حسن، وأخرجه الشافع  « ففيه، و   الركاز الخمس

ا، ورواه أبو داود بنحوه  .(1) من حدأث عمرو بن شعيب أأضل

  

 رابعا: زكاة املعادن

أخذ من املعادن  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »عن حدأث بالل بن الحارث: 

بع 
ع
ةالق ِّ

ة، »و   لفظ  (2) رواه أبو داود« الصدقة لي  ِّ
لي  بع
ع
أنه أقطع بالل بن الحارث املزني املعادن الق

ة»قوله:  «وأخذ ماها الزكاة ِّ
لي  بع
ع
ج، بف ح القا  والباء ناحية من ساحج « الق بع

ع
منسوبة إلى ق

 البحر

  

  

                                                           

 ( .597( )2/272( ، والحميدي )4/155( ، والبيهقي )2/74الحاكم )و ( ، 1710( )2/136( ، أبو داود )1/96الشافع  )  ( 1)

 (3061( )3/173أبو داود )  ( 2)
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 زكاة النقدين

 اإلجماعات : 

  والفضة باإلجماع، ودليج املسألة النصوص قال النووي: " اب الزكاة    الذهب

املسكوك وال بر والحجارة ماهما والسباتك وغيرها من جنسها إال الحل  واإلجماع، وسواء فيهما 

 (1)املباح على أصي القولين"

  قال الشافع : "وال أعلم اخ الفا    أن ليس    الذهب صدقة حتى أبل  عشرين

 (2)مكقاال"

 وا على أن الذهب إذا كان عشرين مكقاال قيمتها مات ا درهم = قال ابن املنذر: "وأجمع

  (3)أن الزكاة  اب فيه"

 "(4)قال ابن عبد البر: واألوقية عندهم أربعون درهما كيال، ال خال     ذلك  

  وليس فيما دون خمس أواح صدقة»   حدأث هذا الباا:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال: "وأما قول النبي »

  (5)فإنه إجماع من أهج العلم...واألوقية عندهم أربعون درهما كيال، ال خال     ذلك"

 "(6)قال ابن قدامة: "وال نعلم خالفا بين أهج العلم أن زكاة الذهب والفضة ربع عشره 

 :  اآليات

بع  - هع
َّ
ُزونع ٱلذ اِّ

ۡ
ب أنع أع ذِّ

َّ
ٱل ي﴿وع بِّ

ا  ِّ  سع
هع ُقونع  ُأنفِّ

ع
ال  وع

ع
ة ضَّ فِّ

ۡ
ٱل يٖم﴾ وع لِّ

ع
اٍا أ

ع
ذ عع ۡرُهم بِّ ِّ

 
ش بع

ع
ِّ ف

َّ
جِّ ٱَّلل

 .[34]ال وبة: 

 :  األحاديث

 نصاا الذهب :  -

وليس عليك ش يء حتى أكون »... : -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن عل  -

لك عشرون دأنارا، وحال الحول عليها ففيها نصف دأنار، فما زاد فبحساا ذلك، وليس    

                                                           

 (.2/5(، وال مهيد )5/87واالس ذكار )(، 4/12(، واملحلى )1/165(، وانلر: اإلقناع البن املنذر )6/6املجموع ) (1)

 (.20/146(، وال مهيد )3/136(، وانلر: االس ذكار )2/43األم ) (2)

 (.46اإلجماع ) (3)

 (.7/52(، وشرح النووي على مسلم )6/5(، واملجموع )4/209(، وانلر: املغيي )20/143(، وال مهيد )3/127االس ذكار ) (4)

(، 7/48(، وشرررررررررررررح النووي على مسررررررررررررلم )6/16(، واملجموع )4/209(، وانلر: املغيي )20/143) (، وال مهيرد3/127( االسرررررررررررر رذكرار )5)

 (.1/34(، ومرا ب اإلجماع )164-4/163واملحلى )

 (.34(، ومرا ب اإلجماع )3/136(، واالس ذكار )46(، وانلر: اإلجماع البن املنذر )4/215( املغيي )6)
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قال    "بلوغ املرام": وهو حسن وقد اخ لف  (1)رواه أبو داود « مال زكاة حتى أحول عليه الحول 

    رفعه.

  الفضة :نصاا  -

قد عفوت لبم عن صدقة الخيج »: -صلى هللا عليه وسلم  -عن عل  قال: قال رسول هللا 

والرقيق فها وا صدقة الرقة من كج أربعين درهما درهمان، وليس    تسعين وماتة ش يء فإذا 

من  (2)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي « بلغت مات ين ففيها خمسة دراهم

حدأث الحارث عن عل ، قال  من (3)حدأث عاصم بن حمزة عن عل ، ورواه ابن ماجه 

البخاري: كالهما عندي صحيح أح مج أن أكون أبو إسحاح سمعه ماهما، وقال الدارقطيي: 

 الصواا وقفه على عل .

 

 إذا كانت لك مات ا درهم وحال»: -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن عل  -

عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك ش يء حتى أكون لك عشرون دأنارا، وحال 

الحول عليها ففيها نصف دأنار، فما زاد فبحساا ذلك، وليس    مال زكاة حتى أحول عليه 

 قال    "بلوغ املرام": وهو حسن وقد اخ لف    رفعه. (4)رواه أبو داود « الحول 

 

ليس فيما دون خمس أواح من »: -صلى هللا عليه وسلم  -هللا وعن جابر قال: قال رسول  -

الورح صدقة، وليس فيما دون خمس من اإلبج صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من 

 .(5)رواه أحمد ومسلم « ال مر صدقة

 

ربع العشر، فإن لم أبن إال تسعين وماتة، فليس  (6)و   الرقة »و   حدأث أنس الطويج:  -

 رواه البخاري.« فيها صدقة إال إن يشاء ربها

ليس فيما دون خمسة أوسق من ال مر صدقة، »من حدأث أبي سعيد:  (7)وللبخاري  -

 .«وليس فيما دون خمس أواح من الورح صدقة
                                                           

 .( .4/137( مخ صرا، البيهقي )1/148( ، أحمد )1573( )2/100أبو داود )(1)

 .( .5/37( ، النسائي )620( )3/16( ، الترمذي )1574( )2/101( ، أبو داود )145، 1/92أحمد )(2)

 .(.2/98( ، والدارقطيي )146، 132، 1/121أحمد )و ( ، 1790( )1/570ابن ماجه )(3)

 .( .4/137)( مخ صرا، البيهقي 1/148( ، أحمد )1573( )2/100أبو داود )(4)

 .( .980( )2/675( ، مسلم )3/296أحمد )(5)

ه  الرردراهم املضررررررررررررروبررة من الورح والهرراء فيهررا برردل من الواو املحررذوفررة، والرقيق: اسررررررررررررم أقع على العبيررد واإلمرراء، « الرقررة»قولرره:  (6)

 واألوقية: أربعون درهما، والدرهم الخالص من الفضة، والدأنار: مكقال، واملكقال: درهم وثالثة أسباع درهم.
 . (1405(: )107/  2)البخاري  ( 7)
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 : شر  الحول    زكاة النقدأن -

« من اس فاد ماال فال زكاة عليه حتى أحول عليه الحول »عن ابن عمر:  (1)وللترمذي  -

 والراجي وقفه، ان  ى.

 

  

                                                           

 .( .4/103البيهقي )و ( ، 632، 631( )26، 3/25الترمذي )(1)
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 زكاة الحلي :  -

 اإلجماعات : 

  خذ قال النووي: "فكج الذهب والفضة من حل  وغيره إذا ُحبم ب حريم من م َّ

  (1)اس عماله أو كراه ه وجبت فيه الزكاة بال خال  ونقلوا فيه إجماع املسلمين"

  جوهرا أو أاقو ا ال ذهب فيه ابن عبد البر: "وأجمعوا أن ال زكاة    الحل  إذا كان قال

  (2)وال فضة إال أن أكون لل اارة"

 :األحادأث 

 -صلى هللا عليه وسلم  -أن امرأة أ ت النبي »عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:  -

غليل ان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذه؟  (3)ومعها ابنة لها و   أد ابنتها مسب ان 

قالت: ال، قال: أيسرك أن يسورك هللا بهما أوم القيامة بسوار من نار؟ قال: فخلعتهما، 

وقال     (4)رواه أبو داود « ، وقالت: هما هلل ورسوله-صلى هللا عليه وسلم  -فألقتهما إلى النبي 

املرام": وإسناده قوي، وصححه الحاكم من "الخالصة": وإسناده صحيح، وقال    "بلوغ 

 من حدأث عمرو بن شعيب   (5)حدأث عائشة وأخرجه الترمذي 

سواران من ذهب،  و   أأديهما -يه وسلم صلى هللا عل -أن امرأ ين أ يا رسول هللا »بلفظ: 

حبان أن  : أ-لى هللا عليه وسلم ص -فقال لهما: أ ؤدأان زكا ه؟ قال ا: ال، فقال لهما رسول هللا 

 يء.وقال الترمذي: ال أصي    الباا ش « يسوركما هللا بسوار من نار؟ قال ا: ال، قال: فأدأا زكا ه

 

رسول هللا! أكاز هو؟ قال:  أنها كانت  لبس أوضاحا من ذهب، فقالت: أا»وعن أم سلمة:  -

 .(6)رواه أبو داود والدارقطيي وصححه الحاكم « إن أدأت زكا ه فليس بباز

 

فرأى    أدي ف خات  -صلى هللا عليه وسلم  -دخج عل  رسول هللا »وعن عائشة قالت:  -

من ورح، فقال: ما هذا أا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أ زين لك بهن أا رسول هللا، قال: أ ؤدأن 

                                                           

 (.6/50(، وشرح السنة للبغوي )35(، ومرا ب اإلجماع )4/228(، وانلر: املغيي )6/35املجموع ) (1)

الهمام (، وف ح القدأر للبمال ابن 37(، ومرا ب اإلجماع )4/13(، واملحلى )4/224(، وانلر: املغيي )154، 3/153( االسرررررررررررر ذكار )2)

(2/166.) 

 املسبة محركة، واحدة املسك وه  أسورة من قرن أو عاج، فإذا كان من غير ذلك أضيفت إليه.« مسبة»قوله:  (3)

 .( .5/28النسائي )و ( ، 1563( )2/95أبو داود )(4)

 .(2/204( ، وأحمد )637( )3/29الترمذي )(5)

 .( .4/140( ، والبيهقي )23/281الطبراني    "الببير" )و ( ، 1/547( ، الحاكم )2/105( ، الدارقطيي )1564( )2/95أبو داود )(6)
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أخرجه أبو داود والدارقطيي « زكا هن؟ فقلت: ال، أو ما شاء هللا، قال: هو حسبك من النار

 صححه وقال    "ال لخيص": إسناده على شر  الصحيح.و  (1)والحاكم 

 

ال »من حدأث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أنها قالت:  (2)وقد أخرج الدارقطيي  -

 قال    "البدر املنير": وإسناده صحيح.« بأس بلبس الحل  إذا أعط  زكا ه

 

وعلينا  -صلى هللا عليه وسلم  -دخلت أنا وخالتي على النبي »وعن أسماء بنت أزيد قالت:  -

أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكا ه؟ قالت: فقلنا: ال، قال: أما  خافان أن يسوركما هللا 

 بإسناد حسن. (3)رواه أحمد « أسورة من نار أدأا زكا ه

  

                                                           

 .( .1/547( ، الحاكم )2/105( ، الدارقطيي )1565( )2/95أبو داود )(1)

 .( .2/107الدارقطيي )(2)

 .( .6/461أحمد )(3)
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 زكاة عروض التجارة

 اإلجماعات : 

  قررررال ابن املنررررذر: "وأجمعوا على أن    العرو  التي  رررردار لل اررررارة = الزكرررراة إذا حررررال

  (1)عليها الحول"

 "(2)قال ابن رشد: "وا فقوا على أن ال زكاة    العرو  التي لم أقصد بها ال اارة  

  :قاله بالزاي، وال خال  أنها ال  اب    عينه، « و   البز صررررررررررررردق ه"»...قال ابن قدامة

  (3)أنها  اب    قيم ه"وثبت 

 :  اآليات

﴾ ]املعارج:  - وم 
ُ
ۡعل  مَّ

ق   ۡم حع هِّ لِّ
ۡموعَٰ
ع
  ِّ َٰٓ أ

أنع ذِّ
َّ
ٱل  .[24﴿وع

-  
ُ
م﴾ ]ال وبة: ﴿خ يهِّ ِّ

 
ك زع
ُ
ُرُهۡم وع  ِّ

ه 
ع
ط
ُ
  
ٗ
ة
ع
ق دع ۡم صع هِّ لِّ

ۡموعَٰ
ع
ۡن أ  مِّ

ۡ
 [103ذ

 :  األحاديث

خذ الحب »قال له حين بعكه إلى اليمن:  -صلى هللا عليه وسلم  -عن معاذ أن رسول هللا  -

وقال  (4)أخرجه أبو داود « من الحب والشاة من الغنم والبعير من اإلبج والبقر من البقر

الحاكم: صحيح اإلسناد على شر  الشيخين إن صي سماع عطاء من معاذ فإني ال أ قنه. 

 "خالفيا ه": روا ه ثقات وقال عبد الحق: عطاء بن يسار لم أدرك معاذا.وقال البيهقي    

   الصدقة حين وفد  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه كلم رسول هللا »وعن أبيض بن حمال:  -

عليه فقال: أا رسول هللا! إنما زرعنا القطن وقد  بددت سبا ولم أبق فيهم إال قليج بمأرا 

على سبعين حلة من املعافر كج سنة فلم أزالوا  -عليه وسلم  صلى هللا -فصالي رسول هللا 

 .(5)أخرجه أبو داود « -صلى هللا عليه وسلم  -أؤدونها حتى قبض النبي 

 

صلى هللا  -من حدأث أبي ذر بأسانيد فيها مقال، قال رسول هللا  (6)وللدار قطيي والبيهقي  -

، قال « و   الغنم صدقتها، و   البز صدق ه   اإلبج صدقتها و   البقر صدقتها »: -عليه وسلم 

                                                           

(، 6/53(، وشررررررررررح السرررررررررنة للبغوي )6/47(، واملجموع )4/248(، املغيي )525للقاسرررررررررم بن سرررررررررالم ) (، وانلر: األموال48اإلجماع ) (1)

 (.45، 25/15وماموع الف اوى )

 (.7/55(، وشرح النووي على مسلم )4/13(، وانلر: املحلى )2/15بداأة املجتهد ) (2)

 (.37(، وانلر: مرا ب اإلجماع )4/249املغيي ) (3)
 ( 4/112( ، والبيهقي )2/99( ، والدارقطيي )1814( )1/580ابن ماجه )و ( ، 1/456( ، الحاكم )1599( )2/109أبو داود ) ( 4)

 ( .806( )1/277الطبراني    "الببير" )و ( ، 3028( )3/164أبو داود ) ( 5)
 ( .5/179وأحمد )( ، 2/428ابن أبي شيبة )و ( ، 4/147( ، البيهقي )102، 101، 2/100الدارقطيي ) ( 6)
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بإسنادأن صحيحين، وقال: هذان اإلسنادان صحيحان  (1)   "الخالصة": وأخرجه الحاكم 

 بف ح الباء والزاي كذا رواه وصرح بالزاي الدارقطيي.« والبز»على شر  الشيخين. 

 

« أأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع -صلى هللا عليه وسلم  -كان النبي »وعن سمرة قال:  -

 بإسناد فيه مقال، وقال عبد الغيي: مقارا. وحسنه غيره. (2)رواه أبو داود والدارقطيي 

  

                                                           
 ( .1432، 1431( )1/545الحاكم ) ( 1)
 ( .1432، 1431( )1/545الحاكم ) ( 2)
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 زكاة الفطر

 اإلجماعات : 

 " (1)قال ابن املنذر: "وأجمعوا على أن صدقة الفطر فر  

  :وأجمعوا على أن صدقة الفطر  اب على املرء إذا أمبنه أداؤها = عن نفسه وقال"

  (2)األطفال الذأن ال أموال لهم"وأوالده 

 "(3)وقال: "وأجمعوا أن على املرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر  

 "(4)وقال: "وأجمعوا على أن ال صدقة على الذمي    عبده املسلم  

 (5)املرأة قبج أن  نبح  خرج الزكاة للفطر عن نفسها" وقال: "وأجمعوا على أن  

  له مولود بعد أوم الفطر= ولد  ُمن قال ابن عبد البر: "ولم أخ لف قوله]مالك[: أن

  (6)أنه ال ألزمه فيه ش يء. وهذا إجماع منه ومن ساتر العلماء"

 اهما أقج من قال ابن املنذر: "وأجمعوا على أن الشعير وال مر ال أازذ من كج واحد م

 (7)صاع"

 

 اآلأات : 

﴾ ]األعلى:  - ىَٰ
َّ
ل صع

ع
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ع
ل
ۡ
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ُ
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ع
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ُ
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ع
 أ
ُمونع عِّ

ۡ
 [89ط

 :  األحادأث

 : من  اب عليهم زكاة الفطر -

زكاة الفطر من رمضان  -صلى هللا عليه وسلم  -فر  رسول هللا »عن ابن عمر قال:  -

صاعا من  مر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر واألنثى والصغير والببير من 

 .(8)رواه الجماعة إال ابن ماجه « املسلمين، وأمر بها أن  ؤدى قبج خروج الناس إلى الصالة

                                                           

 (.6/104(، واملجموع )4/281(، واملغيي )3/265(، وانلر: االس ذكار )46اإلجماع ) (1)

 (.1/220(، واإلفصاح )6/141(، واملجموع )3/263(، وانلر: االس ذكار )47( اإلجماع )2)

 (.304، 4/303(، واملغيي )17/137(، وال مهيد )0/68(، وانلر: األم )47) ( اإلجماع3)

 (.6/140(، واملجموع )285، 4/284(، وانلر: املغيي )47( اإلجماع )4)

 (.47( اإلجماع )5)

 (.6/139(، واملجموع )4/317(، واملغيي )47(، وانلر: اإلجماع البن املنذر: )14/327ال مهيد ) (6)

 (.7/60(، وشرح النووي على مسلم )4/135(، وال مهيد )3/268(، وانلر: االس ذكار )48)اإلجماع  (7)
( ، الترمذي 5/48( ، النسررائي )1612، 1611( )2/112( ، أبو داود )984( )2/677( ، مسررلم )1433، 1432( )2/547البخاري ) ( 8)
 ( .1826( )1/584ابن ماجه )و ( ، 137، 2/66( ، أحمد )676( )3/61)
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بعث منادأا  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي »ن أبيه عن جده: وعن عمرو بن شعيب ع

أنادي    فااج مبة: أال أن صدقة الفطر واجبة على كج مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير 

 (1)رواه الترمذي « مدان من البر»و   نسخة: « أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام

 وقال: حدأث حسن غريب.

  خراجها :إل وقت أفضج  -

« بها أن  ؤدى قبج خروج الناس إلى الصالة ملسو هيلع هللا ىلص وأمر ...»ما جاء    حدأث ابن عمر قال:  -

 .(2)رواه الجماعة إال ابن ماجه 

 إخراجها بعد صالة العيد : -

زكاة الفطر طهرة للصاتم  -صلى هللا عليه وسلم  -فر  رسول هللا »وعن ابن عباس قال:  -

من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين فمن أداها قبج الصالة ف ي زكاة مقبولة، ومن أداها 

،  (3)رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطيي وصححه « بعد الصالة ف ي صدقة من الصدقات

قال الحاكم: صحيح على شر  البخاري وهو كما قال ال كما رد صاحب  قال    "الخالصة":

 "اإلمام" و"اإلملام" عليه.

 

 مقدار ما أاب    زكاة الفطر : -

أو صاعا من شعير أو  (4)كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام »وعن أبي سعيد قال:  -

 ، (6)م فق عليه « ، أو صاعا من زبيب (5)صاعا من  مر أو صاعا من أقط 

صاعا من  -صلى هللا عليه وسلم  -كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول هللا »و   رواأة: 

طعام أو صاعا من  مر أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل 

تعدل صاعا  (7)كذلك حتى قدم علينا معاوية املدأنة فقال: إني ألرى مدأن من سمراء الشام 

                                                           

 (2/141الدارقطيي )و ( ، 674( )3/60الترمذي ) ( 1)
( ، الترمذي 5/48( ، النسررائي )1612، 1611( )2/112( ، أبو داود )984( )2/677( ، مسررلم )1433، 1432( )2/547البخاري ) ( 2)
 ( .1826( )1/584ابن ماجه )و ( ، 137، 2/66( ، أحمد )676( )3/61)

 .( .1/568( ، الحاكم )2/138( ، الدارقطيي )1827( )1/585ماجه )( ، ابن 1609( )2/111أبو داود )(3)

وكان طعامنا الشررررررررررررعير »الطعام قيج هو البر وقيج أعم منه ملا أخرجه البخاري من حدأث أبي سررررررررررررعيد قال: « من طعام»قوله:  (4)

 « .والزبيب واألقط وال مر

 زبد.بف ح الهمزة وكسر القا  هو لبن أابس غير مازوع ال« األقط» (5)
 ( .985( )2/678( ، مسلم )1435( )2/548البخاري ) ( 6)

 . ه  بف ح السين وسكون امليم مع املد القمح الشامي« من سمراء الشام»قوله:  (7)
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رواه الجماعة « من  مر فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه
 ، ولم أذكر ابن ماجه ال خيير.« الخ ...فال أزال»غير أن البخاري لم أذكر كالم أبي سعيد  (1)

 

صدقة  -صلى هللا عليه وسلم  -فر  رسول هللا »وللنسائي من حدأث أبي سعيد قال:  -

وللدارقطيي  (2)« الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من  مر أو صاعا من أقط
إال صاعا من دقيق أو  -صلى هللا عليه وسلم  -ما أخرجنا على عهد النبي »من حدأكه قال:  (3)

أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من  (4)صاعا من  مر أو صاعا من سلت 

 الدقيق    "سننه" وقال: هو وهم من ابن عيينة. (5)وذكر أبو داود « أقط

 

حا م: سألت أبي عن هذا  من حدأث ابن عباس قال ابن أبي (6)وقد روى ذلك ابن خزيمة  -

 الحدأث فقال: منبر، ابن سيرأن لم يسمع من ابن عباس.

صلى هللا عليه وسلم  -فر  رسول هللا »عن الحسن مرسال:  (7)وأخرج أبو داود والنسائي  -

 .«هذه الصدقة صاعا من  مر أو من شعير أو نصف صاع من قمح -

 

 .«نصف صاع بر»عن عل  مرفوعا بلفظ:  (8)وأخرج سفيان الكوري    "جامعه"  -

 مقدار الصاع النبوي :  -

قلت ملالك بن أنس أبا عبد هللا، كم قدر صاع النبي »عن إسحاح بن سليمان الرازي قال: 

قلت: أبا عبد هللا  (9)قال: خمسة أرطال وثلث بالعراق  أنا حزر ه  -صلى هللا عليه وسلم  -

خالفت شي  القوم! قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة أقول: ثمانية أرطال، فغضب غضبا 

اتنا أا فالن هات صاع جدك، أا فالن هات صاع عمك، أا فالن هات شدأدا ثم قال لجلس

صاع جد ك، فاج معت آصع فقال: ما  حفلون    هذا؟ فقال: هذا حدثيي أبي عن أبيه أنه 

وقال: هذا حدثيي أبي عن أخيه أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -كان أؤدي بهذا الصاع إلى النبي 

                                                           
( 5/51( ، النسررررائي )673( )3/59( ، الترمذي )1616( )2/113( ، أبو داود )985( )2/678( ، مسررررلم )1437( )2/548البخاري ) ( 1)

 ( .3/23( ، أحمد )1829( )1/585ه )، ابن ماج
 ( .2511( )5/51النسائي ) ( 2)
 ( .33( )2/146الدارقطيي ) ( 3)

 بضم السين املهملة وسكون الالم بعدها مكناة فوقية نوع من الشعير.« السلت» (4)
 ( .1618( )2/113أبو داود ) ( 5)
 ( .2415( )4/88ابن خزيمة ) ( 6)
 ( .5/50( ، النسائي )1622)( 2/114أبو داود ) ( 7)
 ( موقوفا.2/152الدارقطيي ) ( 8)

 بالحاء املهملة بعدها زاي ثم راء أي قدر ه.« حزر ه»قوله:  (9)
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وقال اآلخر: حدثيي أبي عن أمه أنها  -ى هللا عليه وسلم صل -كان أؤدي بهذا الصاع إلى النبي 

فقال مالك: أنا حزرت هذه فوجد ها  -صلى هللا عليه وسلم  -أدت بهذا الصاع إلى النبي 

 بإسناد جيد. (1)رواه الدارقطيي والبيهقي « خمسة أرطال وثلكا

  

                                                           

 .( .171-4/170( ، البيهقي )2/151الدارقطيي )(1)
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 باب إخراج الزكاة

 :  اإلجماعات

  (1)الزكاة أحد أركان اإلسالم، وفر  من فروضه"قال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أن. 

 "بإجماع 
ل
 .(2)قال الخطابي: "من أنبر فر  الزكاة    هذا الزمان كان كافرا

 "(3)قال القاض ي عيا : "وأجمعوا على ق ال املم نع عن أداء الزكاة. 

  ررراة وأن من أقرلإلمررررام قررررال ابن عبررررد البر: "ال خال  بين العلمرررراء أن  املطررررالبررررة بررررالزكر

  (4)بوجوبها عليه أو قامت عليه بها بينة كان لإلمام أخذها منه"

  قال ابن املنذر: "وأجمعوا على أن الزكاة كانت  دفع لرسررررررول هللا  ،ولرسررررررله وعماله

مر بدفعها إليه"
ع
  (5)وإلى من أ

 "(6)قال البغوي: "وا فقوا على أنه ال أاوز إخراجها قبج كمال النصاا 

 األحادأث :

خرج على الفور :  -
ُ
  

العصر فأسرع ودخج  -صلى هللا عليه وسلم  -صلى النبي »عن عقبة بن الحارث قال:  -

البيت فلم ألبث أن خرج فقلت: أو قيج له: فقال كنت خلفت    البيت  برا من الصدقة 

 .«فأمرت بقسم ه: » (8)و   رواأة له  (7)رواه البخاري « فبرهت أن أبي ه فقسم ه

 

ما خالطت الصدقة »أقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن عائشة قالت: سمعت رسول هللا  -

أكون قد »وزاد قال:  (9)رواه الشافع  والبخاري     اريخه والحميدي « ماال قط إال أهلب ه

 .«وجب عليك    مالك صدقة فال  خرجها فيهلك الحرام الحالل

 

                                                           

 (.4/3(، واملحلى )5/584(، وانلر:  فسير الطبري )1/195اإلفصاح ) (1)

 (.5/492(، وشرح السنة )3/217وانلر: االس ذكار )(، ۲/۸)معالم السان ( 2)

 (.5/308(، وانلر: املجموع )1/243إكمال املعلم ) (3)

 (.6/165(، واملجموع )4/94(، وانلر: املغيي )3/217االس ذكار ) (4)

رررار )48( اإلجمرررراع )5) وماموع الف رررراوى (، 275(، ومخ صررررررررررررر الف رررراوى املصررررررررررررريررررة )6/165(، واملجموع )3/217(، وانلر: االسرررررررررررر ررررذكر

(25/81.) 

 (.6/146(، واملجموع )4/80(، وانلر: املغيي )6/32شرح السنة ) (6)
 ( .1363( )2/519البخاري ) ( 7)
 (.4/7( ، وأحمد )3/84( ، وهذه الرواأة عند النسائي )1163، 813( )408، 1/291البخاري ) ( 8)
( 2/10( ، وهو    "مسرررند الشرررهاا" )237( )1/115( ، الحميدي )1/180) ( ، البخاري    "ال اري "1/99الشرررافع     "مسرررنده" ) ( 9)
(781. ) 
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 منع الزكاة :  -

ما من صاحب كاز ال أؤدي »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أبي هريرة قال: قال رسول هللا 

زكا ه إال أحفى هللا عليه    نار جهنم، فياعج صفاتح أكوى بها جنباه وجبه ه، حتى أحبم هللا 

بين عباده    أوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم أرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، 

كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما  (1)ا من صاحب إبج ال أؤدي زكا ها، إال بطح له بقاع قرقر وم

مض ى عليه أخراها ردت عليه أوالها، حتى أحبم هللا بين عباده    أوم كان مقداره خمسين 

الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم ال أؤدي زكا ها إال  ألف سنة، ثم أرى سبيله إما إلى

وال  (2)له بقاع قرقر كأوفر ما كانت، ف طأه بأظالفها و نطحه بقرونها ليس فيها عقصا  بطح

، كلما مض ى عليه أخراها ردت عليه أوالها، حتى أحبم هللا بين عباده    أوم كان  (3)جلحا 

مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم أرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قالوا: 

رسول هللا؟ قال: الخيج    نواصيها الخير أو قال: الخيج معقود    نواصيها الخير  فالخيج أا

إلى أوم القيامة، ثالثة ه : لرجج أجر، ولرجج ستر، ولرجج وزر، فأما التي ه  له أجر: فالرجج 

أ خذها    سبيج هللا، وةعدها له فال يغيب شيئا    بطونها إال ك ب هللا له أجرا، ولو دعاها    

ج فأكلت من ش يء إال ك ب هللا له أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكج قطرة يغيبها    مر 

أو شرفين ك ب هللا  (5)شرفا  (4)بطونها أجر، حتى ذكر األجر    أبوالها وأروائها، ولو اس نت 

له بكج خطوة  خطوها أجرا، وأما الذي ه  له ستر فالرجج أ خذها  برما و امال وال أنس ى 

 (6)حق ظهورها وبطونها    عسرها وةسرها، وأما التي ه  عليه وزر فالذي أ خذها أشرا وبطرا 

؟ قال: ما أنزل ورياء الناس، فذلك الذي ه  عليه وزر، قالوا: فالحمر أا رسول هللا (7)وبذخا 

ومن يعمج  عل  فيها ش يء، إال هذه اآلأة الجامعة الفاذة: ))فمن يعمج مكقال ذرة خيرا أره

ما من صاحب : » (9)و   لفظ ملسلم  (8)ومسلم  رواه أحمد[ « 8-7مكقال ذرة شرا أره(( ]الزلزلة:

أذكرا الفصج األول  ماها ذكر الخيج والحمر ولم (10)وأخرج البخاري و"املوطأ" « ذهب وال فضة

                                                           

 . األملس« القرقر»القاع املكان املس وي من األر  الواسع « قاع قرقر»قوله:  (1)

 . الشاة املل وية القرنين وإنما ذكرها ألن العقصاء ال  ؤلم بنطحها كما  ؤلم غير العقصاء« العقصاء» (2)

 الشاة التي ال قرن لها، والللف للشاة كالحافر للفرس، والوزر اإلثم والكقج.« الجلحاء» (3)

 االستنان الجري. (4)

 الشو  واملدى.« والشر » (5)

 بف ح املوحدة والطاء املهملة هو الطغيان عند الحق.« والبطر»األشر بف ح الهمزة املرح واللجاج، « أشرا وبطرا»قوله:  (6)

 بف ح املوحدة والذال املعجمة بعدها خاء معجمة ال طاول والفخر وقيج األشر البطر. «والبذخ» (7)

 .( .987( )2/682( ، مسلم )383، 2/262أحمد )(8)

 .( .987( )2/680مسلم )(9)

 .( .958( )2/444( ، مالك    "املوطأ" )3446، 2705، 2242( )1332، 3/1050، 2/835البخاري )(10)
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 أتي اإلبج على صاحبها خير ما كانت إذا » -صلى هللا عليه وسلم  -قال النبي  (1)وأخرج البخاري 

لم يعط فيها حقها  طأه بأظالفها، وكذا  نطحه بقرونها، قال: ومن حقها أن  حلب على املاء، 

، فيقول: أا محمد!  (2)قال: وال أأتي أحدكم أوم القيامة بشاة أحملها على رقب ه لها يعار 

من أ اه هللا ماال، فلم أؤد زكا ه : » (3)و   أخرى للبخاري « فأقول: ال أملك شيئا، فقد بلغت

ثم أقول:  (6) طوقه أوم القيامة، ثم أؤخذ بلهزم يه  (5)له زبيب ان  (4)مكج له ماله شجاع أقرع 

آ اهم هللا من فضله هو خيرا لهم أنا مالك أنا كازك، ثم  ال: ))وال أحسبن الذأن أبخلون بما 

 .[ «180بج هو شر لهم(( ]آل عمران:

وكان أبو ببر، وكفر من  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا  و   رسول هللا »وعن أبي هريرة قال:  -

صلى هللا عليه  -كفر من العرا، فقال عمر ألبي ببر: كيف  قا ج الناس وقد قال رسول هللا 

: أمرت أن أقا ج الناس حتى أقولوا ال إله إال هللا، فمن قالها فقد عصم ميي ماله -وسلم 

إال بحقه وحسابه على هللا تعالى؟ فقال أبو ببر: وهللا ألقا لن من فرح بين الصالة  ونفسه

صلى هللا  -والزكاة، فإن الزكاة حق املال، وهللا لو منعوني عناقا كانوا أؤدونها إلى رسول هللا 

لقا لتهم على منعها، قال عمر: فوهللا ما هو إال أن رأأت أن هللا شرح صدر أبي  -عليه وسلم 

عقاال كانوا : » (8)، و   رواأة  (7)أخرجه الجماعة إال ابن ماجه « ببر للق ال، فعرفت أنه الحق

 .«أؤدونه

أمرت أن أقا ج »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن عبد هللا بن عمر قال: قال رسول هللا  -

ا الزكاة، الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن محمدا رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤ و 

 .(9)م فق عليه « فإن فعلوا ذلك عصموا ميي دماءهم وأموالهم إال بحقها، وحسابهم على هللا

 

                                                           

 .( .1337)( 2/508البخاري )(1)

 صوت الشاة.« اليعار» (2)

 .( .4289، 1338( )4/1663، 2/508البخاري )(3)

 . الشجاع الحية واألقرع صف ه بطول العمر؛ ألن من طال عمره  مزح شعر رأسه فهو أخبث وأشد شرا« شجاع أقرع» (4)

هما الزبد ان    الشرررررررررررردقين أقال  كلم فالن حتى زبدت شررررررررررررفاه أي خرج الزبد عليها ومنه الحية ذو الزبد ين وقيج هما « زبيب ان» (5)

 النب  ان السوداوان فوح عينيه.

  علمان نا ئان    اللحيين  حت األذنين وقيج مضغ ان  حتهما.« واللهزم ان» (6)

( ، الترمررذي 7/78، 6، 6/5، 5/14( ، النسررررررررررررررائي )1556( )2/93( ، أبو داود )20( )1/51( ، مسررررررررررررلم )1388( )2/529البخرراري )(7)

 .( .2/528، 47، 1/19( ، أحمد )2607( )5/3)

 .( .7/77( النسائي )20( )1/51( ، مسلم )6855( )6/2657البخاري )(8)
 . (22(: )39/  1ومسلم )، ( 25(: )14/  1البخاري ) ( 9)
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: -صلى هللا عليه وسلم  -من حدأث أبي هريرة عن النبي  (1)والنسائي  و   الصحيحين -

فعلوا أمرت أن أقا ج الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا، ويؤمنوا بي، وبما جئت به، فإذا »

 .«ذلك عصموا ميي دماءهم وأموالهم إال بحقها، وحسابهم على هللا

 

قال: من  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »وعن بهز بن حبيم عن أبيه عن جده:  -

مؤ ارا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله »و   رواأة: « أعط  الزكاة مؤ ارا

رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصحي « ل محمد ماها ش يءعزمة من عزمات ربنا ليس آل

، وقال أحيى بن معين: إسناده صحيح إذا كان من دون بهز  (2)إسناده وأخرجه أحمد البيهقي 

ثقة. وقال أحمد: إسناده صالي، وقال صاحب "البدر املنير" بعد ذكر الحدأث: ال أعلم له 

قاله النووي، وقال الحاكم: صحيح اإلسناد، وال أعلم علة غير بهز، والجمهور على ثوثيقه كما 

  خالفا بين أكثر األتمة    عدالة بهز بن حبيم.

 :براءة را املال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور  -

 

: إذا أدأت الزكاة إلى رسولك -صلى هللا عليه وسلم  -أن رجال قال لرسول هللا »عن أنس:  -

فقد برتت ماها إلى هللا ورسوله، قال: نعم، إذا أدأتها إلى رسول  فقد برتت ماها إلى هللا ورسوله، 

 وسبت عنه    "ال لخيص". (3)مخ صر ألحمد « فلك أجرها وإثمها على من بدلها

إنها س كون بعدي أثرة »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -مسعود: أن رسول هللا وعن ابن  -

وأمور  نبرونها، قالوا: أا رسول هللا! فما  أمرنا؟ قال:  ؤدون الحق الذي عليبم وتسألون هللا 

  (4)م فق عليه « الذي لبم

ال: أرأأت ورجج يسأله: فق -صلى هللا عليه وسلم  -سمعت النبي »وعن واتج بن حجر قال:  -

إن كان علينا أمراء أمنعونا حقنا وةسألون حقهم فقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما 

 .(5)رواه مسلم والترمذي وصححه « حملوا وعليبم ما حمل م

 

                                                           
 . (21(: )38/  1ومسلم )، ( 2946(: )48/  4البخاري ) ( 1)

ابن خزيمرة و ( ، 4/105( ، البيهقي )4، 5/2( ، أحمرد )1/554( ، الحراكم )25، 16-5/15( ، النسرررررررررررررائي )1575( )2/101أبو داود )(2)

(4/18( )2266. ). 
 ( .3/136أحمد ) ( 3)

 ( .433، 428، 1/384أحمد )( ، 1843( )3/1472( ، مسلم )3408( )3/1318البخاري ) ( 4)
 ( .2199( )4/488( ، الترمذي )1846( )1775، 3/1474مسلم ) ( 5)
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سيأ يبم ركب مبغضون فإذا أ وكم »من حدأث جابر بن ع يك مرفوعا:  (1)وألبي داود  -

فألنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن  أبغون فإن عدلوافرحبوا بهم وخلوا بياهم وبين ما 

 «. مام زكا بم رضاهم

 

قلنا: أا رسول هللا! إن قوما من أصحاا الصدقة »وعن بشير بن الخصاصية قال:  -

رواه أبو داود وسبت عنه « يع دون علينا فنب م من أموالنا بقدر ما يع دون علينا، فقال: ال

 .(2)ناده وأخرجه عبد الرزاح هو واملنذري وال بأس بإس

  

  يتيم :زكاة مال ال -

خطب الناس  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي »عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:  -

أخرجه الترمذي « فقال: أال من ول  أتيما له مال فلي ار فيه، وال أتركه حتى  أكله الصدقة

 وإسناده ضعيف. (3)والدارقطيي 

 .(4)وله شاهد مرسج عند الشافع   -

 شامج له.« خذها من أغنيائهم وضعها    فقرائهم: » (5)وحدأث معاذ  -

 

  قول ما ورد : -

إذا أعطي م »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أبي هريرة قال: قال رسول هللا  -أ( دافعها : 

 (6)رواه ابن ماجه « الزكاة فال  نسوا ثوابها أن  قولوا: اللهم اجعلها مغنما وال  اعلها مغرما

 بإسناد ضعيف.

 

صلى هللا عليه  -من حدأث واتج بن حجر قال: قال رسول هللا  (7)وللنسائي  -ا( آخذها : 

 .«   رجج بعث بناقه حسنة    الزكاة اللهم بارك فيه و   إبله»: -وسلم 

 

                                                           
 ( .1588( )2/105أبو داود ) ( 1)
 ( .4/15( ، عبد الرزاح )1586( )2/105أبو داود ) ( 2)
 ( .1/298الطبراني    "األوسط" )و ( ، 110، 2/109( ، الدارقطيي )641( )3/32الترمذي ) ( 3)
 ( .1/92الشافع  ) ( 4)
 . (19: ) (37/  1)، ومسلم  (1395: ) (104/  2)البخاري  ( 5)
 ( .1797( : )3/16ابن ماجه ) ( 6)
 ( .5/30النسائي ) ( 7)
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إذا أ اه قوم  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »وعن عبد هللا بن أبي أو ى قال:  -

« بصدقتهم قال: اللهم صج عليهم، فأ اه أبو أو ى بصدق ه فقال: اللهم صج على آل أبي أو ى

 .[ «103ام كال لقوله تعالى: ))وصج عليهم(( ]ال وبة:وه   (1)م فق عليه 

 

 مكان إخراج الزكاة :  -

فأخذ الصدقة  -صلى هللا عليه وسلم  -قدم علينا مصدح النبي »عن أبي جحيفة قال:  -

 (2)رواه الترمذي « من أغنياتنا فاعلها    فقراتنا فبنت غالما أتيما فأعطاني ماها قلوصا

 وحسنه.

 

أنه اس عمج على الصدقة فلما رجع قيج له أأن املال قال: أو »وعن عمران بن حصين:  -

 -صلى هللا عليه وسلم  -للمال أرسل يي؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول هللا 

وسبت عنه أبو داود واملنذري و    (3)رواه أبو داود وابن ماجه « ووضعناه حيث كنا نضعه

 عطاء وهو صدوح، وبقية اإلسناد رجال الصحيح.إسناده إبراهيم بن 

ملا بعكه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي »وعن معاذ:  -

 .(4)م فق عليه « وضعها    فقرائهم

 

فيه دليج على جواز صر  الزكاة    غير بلدها وله شواهد  (5)وحدأث أبيض بن حمال  -

 دأث.محلها شروح الح

 

 تعجيج الزكاة : -

   تعجيج  -صلى هللا عليه وسلم  -أن العباس بن عبد املطلب سأل النبي »عن عل :  -

 (7)الترمذي  ، و   رواأة (6)رواه الخمسة إال النسائي « صدق ه قبج أن  حج فرخص له    ذلك

وقال: « قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام األول  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي : »

                                                           
، 4/353( ، أحمد )1078( )2/756( ، مسررررررررررلم )5998، 5973، 3933، 1426( )2339، 5/2333، 4/1529، 2/544البخاري ) ( 1)

 ( .1796( )1/572( ، وابن ماجه )5/31( ، والنسائي )1590( )2/106داود ) وأبو( ، 383، 381، 355، 354
 ( .22/109( ، والطبراني    "الببير" )2379، 2362( )74، 4/66ابن خزيمة )و ( ، 649( )3/40الترمذي ) ( 2)
 ( .1811( )1/579( ، ابن ماجه )1625( )2/115أبو داود ) ( 3)
 ( .19( : )37/  1( ، ومسلم )1395)( : 104/  2البخاري ) ( 4)
 . (3028: ) (127/  3)أبو داود  ( 5)
 ( .1/104( ، أحمد )1795( )1/572( ، ابن ماجه )678( )3/63( ، الترمذي )1624( )2/115أبو داود ) ( 6)
 ( .679( )3/63الترمذي ) ( 7)
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وقد اخ لف  (1)حسن صحيح، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح اإلسناد. والدارقطيي والبيهقي 

من حدأث عل :  (2)   إسناده ورجي أبو داود والدارقطيي إرساله وشهد له ما أخرجه البيهقي 

ورجاله « قال: إنا كنا اح انا فأسلفنا العباس صدقة عامين -صلى هللا عليه وسلم  -بي أن الن»

 ثقات إال أن فيه انقطاع.

 

عمر على الصدقة فقيج:  -صلى هللا عليه وسلم  -بعث رسول هللا »وعن أبي هريرة قال:  -

 -فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -منع ابن جميج وخالد بن الوليد وعباس عم النبي 

: ما أنقم ابن جميج إال أنه كان فقيرا فأغناه هللا، وأما خالد فإنبم -صلى هللا عليه وسلم 

   سبيج هللا، وأما العباس فهو عل  ومكلها  (3)خالدا فقد اح بس أدرعه وأع اده  للمون 

والبخاري  (4)رواه أحمد ومسلم « معها، ثم قال: أا عمر! أما شعرت إن عم الرجج صنو أبيه
ف ي عل  صدقة ومكلها »وليس فيه ذكر عمر وال ما قيج له    العباس، و   رواأة للبخاري:  (5)

 .«معها

 

  

                                                           
 ( .4/111( ، البيهقي )2/123( ، الدارقطيي )3/375الحاكم ) ( 1)
 ( .4/111البيهقي ) ( 2)

 جمع ع اد بف ح العين املهملة بعدها فوقية وبعد األلف دال مهملة آلة الحرا من سالح ودواا وغيرها.« أع اده»قوله:  (3)
 ( .5/33( ، والنسائي )2/115داود ) وأبو( ، 983( )2/676( ، مسلم )2/322أحمد ) ( 4)
 ( .1399( )2/534البخاري ) ( 5)



 عبدالعزيز الدغيثر –  األدلة واإلجماعات في مسائل الزكاة

 

39 

أهل الزكاة باب  

  اإلجماعات :

  الدأن عن امليت، والعطية    كفنه، وبنيان قضاء قال القاسم بن سالم: "فأما

املساجد، واح فار األنهار، وما أشبه ذلك من أنواع البر، فإن سفيان وأهج العراح وغيرهم 

الكمانية...وقد من العلماء أامعون على أن ذلك ال أازذ من الزكاة؛ ألنه ليس من األصنا  

  (1)أجمعت العلماء أن ال يعط  من الزكاة    دأن ميت"

  قال ابن عبد البر: "وأجمعوا على أنه ال أؤدى من الزكاة دأن ميت وال أبفن ماها وال

  (2)مصحف وال يعط  لذمي وال مسلم غيي"ماها أبيى ماها مسجد وال يشترى 

  ال أااوز بها الكمانية األصنا  التي سفى قال ابن  يمية: "وقد ا فق املسلمون على أنه

  (3)هللا تعالى"

  قال ابن قدامة: "ال نعلم بين أهج العلم خالفا    أن زكاة األموال ال تعط  لكافر وال

  (4)ململوك"

  ملن عمج عليها وإن كان  حج قال ابن عبد البر: "وقد أجمع العلماء على أن الصدقة

 (5)غنيا"

 ماء أن العامج عليها ال يس حق ثماها وإنما له بقدر عمال ه فدل وقال: "وقد أجمع العل

  (6)مقسومة على األصنا  بالسوية"ذلك على أنها ليست 

  ،وقال ابن املنذر: "وأجمعوا على أن الرجج ال يعطي زوج ه من الزكاة؛ ألن نفقتها عليه

  (7)غنية بغناه"وه  

  إلى: الوالدأن، والولد    الحال التي ُأابر وقال: "وأجمعوا على أن الزكاة ال أاوز دفعها

  (8)الدافع إليهم على النفقة عليهم"

 :  اآليات

                                                           

 (.725)األموال  (1)

 (3/213( االس ذكار )2)

 (.11/668(، وماموع الف اوى )409( مخ صر الف اوى املصرية )3)

 (2/49(، وانلر: بدائع الصنائع )4/106املغيي ) (4)

(، وماهاج السرررنة النبوية البن 2/704(، وانلر: الشررررح الببير لشرررمس الدأن ابن قدامة )5/101(، وال مهيد )3/206( االسررر ذكار )5)

 (.6/251ة ) يمي

 (.211، 3/207( االس ذكار )6)

 (.4/100(، وانلر: املغيي )49اإلجماع ) (7)

 (.48اإلجماع ) (8)
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 األحادأث : 

 أصنا  املس حقين للزكاة :  -

 [60(( الخ ]ال وبة: ...قوله تعالى: ))إنما الصدقات للفقراء -

 

فبايع ه فأ اه  -صلى هللا عليه وسلم  -أ يت النبي »عن زياد بن الحارث الصدائي قال:  -

رجج فقال: أعطيي من الصدقة، فقال رسول هللا: إن هللا لم أر  بحبم نبي وال غيره    

رواه أبو « الصدقات حتى أحبم فيها، فازأها ثمانية أجزاء فإن كنت من  لك األجزاء أعطي ك

 إسناده اإلفريقي.و    (1)داود 

 

 ( الفقير واملسبين : 1-2

ليس املسبين الذي  رده »: -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا  -

ال مرة وال مر ان وال اللقمة واللقم ان إنما املسبين الذي أ عفف اقرأوا إن شئ م ))ال يسألون 

ليس املسبين الذي أطو  على الناس  رده اللقمة »و   لفظ: [ « 273الناس إلحافا(( ]البقرة:

لقم ان وال مرة وال مر ان ولبن املسبين الذي ال أاد غيى يغنيه وال أفطن به في صدح وال

 .(2)م فق عليهما « عليه وال أقوم فيسأل الناس

 

                                                           
( ، 2/17( ، والطحرررررراوي    "شرررررررررررررح معرررررراني اآلثررررررار" )4/173( ، والبيهقي )2/137الرررررردارقطيي )و ( ، 1630( )2/117أبو داود ) ( 1)

 ( .5/262والطبراني    "الببير" )
( ، وباللفظ 505، 457، 2/395( ، أحمد )1039( )2/719( ، مسررررررررررررلم )1406( )4/1651، 2/537األول: عند البخاري )باللفظ  ( 2)

 ( .393، 316، 2/260( ، أحمد )1039( )2/719( ، مسلم )1409( )2/538الكاني: البخاري )
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املسألة ال  حج إال لكالثة: لذي فقر »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أنس عن النبي  -

 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه« موجع (3)، أو لذي دم  (2)، أو لذي غرم مفلع  (1)مدقع 

 .(4)والترمذي وحسنه 

 

إن املسألة »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن قبيصة بن مخارح الهالل  قال: قال رسول هللا  -

ال  حج إال ألحد ثالثة: رجج  حمج حمالة فحلت له املسألة، حتى أقضيها ثم أمسك، ورجج 

ملسألة، حتى أصيب قواما من عيش، ورجج أصاب ه أصاب ه جاتحة اج احت ماله فحلت له ا

أصابت فالنا فاقة فحلت له املسألة،  فاقة، حتى أقول ثالثة من ذوي الحجا من قومه: قد

رواه « حتى أصيب قواما من عيش، فما سواهن من املسألة أا قبيصة سحت أأكلها سح ا

 .(5)مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان 

 

 العاملون عليها واملؤلفة قلوبهم (3-4

ال  حج الصدقة لغيي إال »: -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبي سعيد قال: قال رسول هللا  -

لخمسة: لعامج عليها أو رجج اشتراها بماله أو غارم أو غاز    سبيج هللا أو مسبين  صدح 

لحاكم وأعج باإلرسال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ا« عليه ماها فأهداها لغيي

 .(7)، قال    "ال لخيص": وقد صححه جماعة  (6)والرفع من الكقة زيادة مقبولة 

 

اس عمليي عمر على الصدقة فلما »وعن بسر بن سعيد أن ابن السعدي املالكي قال:  -

فرغت ماها وأدأتها إليه أمر ل  بعمالة فقلت: إنما عملت هلل، فقال: خذ ما أعطيت فإني عملت 

صلى  -فعمليي فقلت مكج قولك، فقال ل  رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -على عهد النبي 

 .(8)م فق عليه « : إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكج و صدح-م هللا عليه وسل

                                                           

لصررررق صرررراحبه بالدقعاء وه  األر  ال نبات بضررررم امليم وسرررركون الدال املهملة وكسررررر القا  هو الفقر الشرررردأد امل« مدقع»قوله:  (1)

 فيها.

 بضم امليم وسكون الفاء وكسر اللاء املعجمة فعين مهملة هو الشدأد الشنيع الذي جاوز الحد.« واملفلع» (2)

 هو الذي أ حمج دأة لغيره.« أو لذي دم»قوله:  (3)
 ( .2198( )2/740( ، ابن ماجه )1641)( 2/120( ، أبو داود )126، 3/114جزء من حدأث طويج عند أحمد ) ( 4)
النسرررائي و ( ، 3396( )8/190( ، ابن حبان )2361( )4/65( ، ابن خزيمة )1640( )2/120( ، أبو داود )1044( )2/722مسرررلم ) ( 5)
 ( .5/60( ، وأحمد )5/89)

(: 407/  1)،، الحرررراكم  (1841: ) (49/  3)، وابن مرررراجرررره  (1635( برقم: )38/  2)، وأبو داود  (11440: ) (2353/  5)أحمررررد  (6)

(1485) . 
 . (237/  3ال لخيص الحبير     خريج أحادأث الرافع  الببير: ) ( 7)
 ( .1/52( ، أحمد )1045( )2/723مسلم ) ( 8)
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أنه والفضج بن عباس »وعن عبد املطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد املطلب بن هاشم:  -

قال: ثم  كلم أحدنا فقال: أا رسول هللا! جئنا  -صلى هللا عليه وسلم  -انطلقا إلى رسول هللا 

يب ما أصيب الناس من املنفعة ونؤدي إليك ما أؤدي ل ؤمرنا على هذه الصدقات فنص

مخ صر « الناس، فقال: إن الصدقة ال  نبغ  ملحمد وال آلل محمد وإنما ه  أوساخ الناس

 .«ال  حج ملحمد وال آلل محمد: » (2)و   لفظ لهما  (1)ألحمد ومسلم 

 

إن الخازن املسلم األمين »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أبي موس ى قال: قال رسول هللا  -

الذي يعطي ما أمر به كامال موفرا طيبة نفسه حتى أدفعه إلى الذي أمر له به أحد 

 .(3)م فق عليه « امل صدقين

 

سالم إال لم أبن يسأل شيئا على اإل  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »وعن أنس:  -

أعطاه فأ اه رجج فسأله فأمر له بش يء ككير بين جبلين من شاء الصدقة قال: فرجع إلى قومه 

بإسناد  (4)رواه أحمد « فقال: أا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من ال أخش ى الفاقة

 صحيح.

 

مه أتي بمال أو بش يء فقس -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »وعن عمرو بن تغلب:  -

فأعطاه رجاال و رك رجاال فبلغه أن الذي  رك ع بوا فحمد هللا وأثيى عليه، ثم قال: أما بعد 

فوهللا إني ألعطي الرجج وأدع الرجج والذي أدع أحب إل  من الذي أعطي ولبن أعطي أقواما 

ير ماهم ملا أرى    قلوبهم من الجزع والهلع وأكج أقواما إلى ما جعج هللا    قلوبهم من الغيى والخ

« حمر النعم -صلى هللا عليه وسلم  -عمرو بن تغلب، فوهللا ما أحب أن ل  بكلمة رسول هللا 

 .(5)رواه أحمد والبخاري 

 

 : حبم هداأا العمال وما زاد على رزقهم  -

                                                           
 ( .1072( )753-2/752( ، مسلم )4/166أحمد ) ( 1)
 ( .4/166( ، أحمد )1702( )2/754مسلم ) ( 2)
 ( .4/394( ، أحمد )1023( )2/710( ، مسلم )2194، 2141، 1371( )815، 2/789، 2/521البخاري ) ( 3)
 ( .2312( )4/1806مسلم )و ( ، 284، 259، 175، 3/108أحمد ) ( 4)
 ( .881( )1/312( ، البخاري )5/69أحمد ) ( 5)
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رجال من األزد  -صلى هللا عليه وسلم  -اس عمج رسول هللا »عن أبي حميد الساعدي قال:  -

أقال له ابن الل بية على الصدقة فلما قدم قال هذا لبم وهذا أهدي إل  قال فقام رسول هللا 

فحمد هللا وأثيى عليه ثم قال: أما بعد فإني أس عمج الرجج منبم على  -صلى هللا عليه وسلم  -

مج مما والني هللا فيأتي فيقول هذا لبم وهذا هدأة أهدأت إل  أفال جلس    بيت أبيه أو الع

أمه حتى  أ يه هدأ ه إن كان صادقا، وهللا ال أأخذ أحد منبم شيئا بغير حقه إال لقي هللا 

أو بقرة لها خوار أو  (1)بحمله أوم القيامة فال أعرفن أحدا منبم لقي هللا أحمج بعيرا له رغاء 

أخرجه البخاري ومسلم « شاة  يعر ثم رفع أدأه حتى رئي بيا  إبطيه أقول: اللهم هج بلغت؟

 .(2)وأبو داود 

 

من اس عملناه على عمج فرزقناه منه »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن بريدة عن النبي  -

 وسبت عنه واملنذري ورجاله ثقات. (3)رواه أبو داود « رزقا فما أخذ بعد فهو غلول 

 

من »أقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن عدي بن عمير البندي قال: سمعت النبي  -

اس عملناه منبم على عمج فب منا مخيطا فما فوقه كان غلوال أأتي به أوم القيامة، قال: 

فقام إليه رجج أسود من األنصار كأني أنلر إليه، فقال: أا رسول هللا! أقبج عيي عملك، فقال: 

 ك  قول كذا وكذا، قال: وأنا أقوله أال من اس عملناه على عمج فليجئ ومالك؟ قال: سمع

 .(4)أخرجه مسلم وأبو داود « بقليله وككيره فما أوتي منه أخذ وما ن ي عنه ان  ى

  

 حبم من طلب العمالة :  -

إنا وهللا ال نول  هذا العمج أحدا »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أبي موس ى أن النبي  -

 .(5)م فق عليه « سأله أو حرص عليه

 

 الرقاا والغارمون  (5-6

                                                           

 لإلبج كاليعار للشاة.« الرغاء» (1)

 ( .2946( )3/134( ، أبو داود )1832( )3/1463( ، مسلم )6578، 6260، 2457( )2559، 6/2446، 2/917البخاري ) ( 2)
 ( .2369( )4/70( ، وابن خزيمة )1/563الحاكم )و ( ، 2943( )3/134أبو داود ) ( 3)
 ( .3581( )3/300( ، أبو داود )1833( )3/1465مسلم ) ( 4)
 ( .1733( )3/1456( ، مسلم )6730( )6/2614البخاري ) ( 5)
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أن هللا لم أر  بحبم نبي وال غيره    »حدأث زياد بن الحارث الصدائي وفيه:     –

رواه « فإن كنت من  لك األجزاء أعطي ك أجزاءالصدقات حتى حبم فيها هو، فازأها ثمانية 

  (1) أبو داود بإسناد فيه اإلفريقي

 

 .«ال بأس أن يع ق الرجج من زكاة ماله»عن ابن عباس أنه قال:  (2)وروى أحمد والبخاري  -

 

فقال: دليي على عمج أقربيي  -صلى هللا عليه وسلم  -جاء رجج إلى النبي »وعن البراء قال:  -

من الجنة ويبعدني من النار؟ فقال: أع ق النسمة وفك الرقبة قال: أا رسول هللا! أو ليسا 

رواه أحمد « واحدا؟ قال: ال، ع ق النسمة أن  فرد بع قها، وفك الرقبة أن تعين    ثماها

 و   "مامع الزواتد": رجاله ثقات. (3)قطيي والدار 

 

ثالثة كلهم حق على هللا عونهم: »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أبي هريرة: أن النبي  -

رواه الخمسة إال أبا داود « الغازي    سبيج هللا، واملكا ب الذي أريد األداء والناكح امل عفف
 وقال الترمذي: حسن صحيح. (4)

 

إن املسألة ال  حج إال لكالثة: لذي فقر »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي وعن أنس:  -

والترمذي  رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه« مدقع، أو لذي غرم مفلع، أو لذي دم موجع

 .(5)وحسنه 

 

ال  حج الصدقة لغيي إال لخمسة: لعامج عليها أو رجج اشتراها »و   حدأث أبي سعيد:  -

رواه أحمد « رم أو غاز    سبيج هللا، أو مسبين  صدح عليه ماها فأهدى ماها لغييبماله أو غا

 .(6)وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم 

 

                                                           
 . (1630: ) (35/  2)أبو داود  ( 1)
 ( .1784( باا قول هللا و   الرقاا، ووصله أبو عبيد    ك اا األموال )2/534علقه البخاري ) ( 2)
 ( .10/272( ، والبيهقي )2/236( ، والحاكم )2/98ابن حبان )و ( ، 2/135( ، الدارقطيي )4/299أحمد ) ( 3)
ابن حبرررران و ( ، 437، 2/251( ، أحمررررد )2518( )2/841، ابن مرررراجرررره ) (1655( )4/184( ، الترمررررذي )61، 6/15النسرررررررررررررررائي ) ( 4)
 ( .2/174( ، والحاكم )4030( )9/339)
:  ( 504/  2)، والترمررررذي  (2198: ) ( 316/  3)، وابن مرررراجرررره  (1641: ) (40/  2)، وأبو داود  (12149: ) (2522/  5)أحمررررد  ( 5)
(1218) . 
(: 407/  1( ،، الحرررراكم )1841( : )49/  3( ، وابن مررراجررره )1635( برقم: )38/  2وأبو داود )( ، 11440( : )2353/  5أحمررررد ) ( 6)
(1485. ) 
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صلى هللا  - حملت حمالة فأ يت رسول هللا »و   حدأث قبيصة بن مخارح الهالل  قال:  -

أسأله فيها فقال: أقم بنا حتى  أ ينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: أا قبيصة!  -عليه وسلم 

إن املسألة ال  حج إال ألحد ثالثة: رجج  حمج حمالة فحلت له املسألة حتى أصيبها ثم أمسك، 

اب ه جاتحة اج احت ماله فحلت له املسألة حتى أصيب قواما من عيش أو قال ورجج أص

سداد من عيش ورجج أصاب ه فاقة حتى أقول ثالثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت 

فالنا فاقة فحلت له املسألة حتى أصيب قواما من عيش أو قال سدادا فما سواهن من 

 .(1)رواه مسلم « املسألة أا قبيصة سحت

 

 سبيج هللا وابن السبيج ما ورد    مصر ( 7-8

لعامج عليها أو رجج اشتراها  ال  حج الصدقة لغيي إال لخمسة:»حدأث أبي سعيد:  و   –

رواه أبو « بماله، أو غارم، أو غاز    سبيج هللا، أو مسبين  صدح عليه ماها فأهدى ماها لغيي

   سبيج هللا وابن السبيج، أو جار فقير ال  حج الصدقة لغيي إال : » (3)و   لفظ  (2)داود 

 «.أ صدح عليه فيهدى لك أو أدعوك

 

على إبج من الصدقة  -صلى هللا عليه وسلم  -حملنا النبي »وعن ابن الس الخزاع  قال:  -

قال الحافظ: ورجاله ثقات إال  (4)رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم والبخاري تعليقا « إلى الحج

 سحاح.أن فيه عنعنة ابن إ

 

أن زوجها جعج ببرا    سبيج هللا وأنها أرادت العمرة فسألت »وعن أم معقج األسدأة:  -

فذكرت له فأمره أن يعطيها، وقال  -صلى هللا عليه وسلم  -زوجها الببر فأب ، فأ ت النبي 

وألبي داود  (5)رواه أحمد « : الحج والعمرة    سبيج هللا-صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 نحوه بإسناد ضعيف  (6)والنسائي والترمذي وابن ماجه 

حجة الوداع وكان  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت ملا حج النبي »عن أم معقج:  (7)وألبي داود 

صلى  -لنا جمج فاعله أبو معقج    سبيج هللا وأصابنا مر  وهلك أبو معقج وخرج النبي 

                                                           
 .  (1044: ) ( 97/  3)مسلم  ( 1)
 . (1635: ) ( 38/  2)أبو داود  ( 2)
 ( .1/281( ، وعبد بن حميد    "مسنده" )7/22( ، والبيهقي )1637( )2/199عند أبي داود ) ( 3)
 ( .2/534( ، البخاري تعليقا )1/612( ، الحاكم )2377( )4/73( ، ابن خزيمة )4/221)أحمد  ( 4)
 ( .6/405أحمد ) ( 5)
 ( 2993( )2/996( ، ابن ماجه )939( )3/276( ، الترمذي )4227( )2/472( ، النسائي    الببرى )1988( )2/204أبو داود ) ( 6)
 ( .1989( )2/204أبو داود ) ( 7)
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فقال: أا أم معقج ما منعك أن  خرر ؟ فقالت: كان جئ ه  فلما فرغ من حجه -هللا عليه وسلم 

لنا جمج نحج عليه فأوص ى به أبو معقج    سبيج هللا، قال: فهال خرجت عليه، فإن الحج من 

 و   إسناده ابن إسحاح.« سبيج هللا

 

الحج  -صلى هللا عليه وسلم  -أراد رسول هللا »وله شاهد صحيح عن ابن عباس قال:  -

فقال: ما عندي ما أحجك  -صلى هللا عليه وسلم  -ا: أحججيي مع رسول هللا فقالت امرأة لزوجه

عليه فقالت: أحججيي على جملك فالن، قال: ذلك حبس    سبيج هللا عز وجج، فأت  رسول 

فقال: إن امرأتي  قرأ عليك السالم ورحمة هللا، وإنها سأل يي الحج  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

أحجك عليه، قالت: أحججيي على جملك فالن، فقلت: ذلك حبس  معك فقلت ما عندي ما

رواه أبو داود وابن خزيمة «    سبيج هللا، فقال: أما إنك لو أحججتها عليه لكان    سبيج هللا

 .(1)   "صحيحه" 

 ال أازذ دفع الزكاة إليه : من  -

 :  اإلجماعات

  قال القرطبي: "وال خال  بين علماء املسلمين أن الصدقة املفروضة ال  حج للنبي 

 (2)وال لبيي هاشم وال ملواليهم"

  (3)والعطية حالل لبيي هاشم وبيي املطلب ومواليهم"قال ابن حزم: " وا فقوا أن الهبة  

  ،الرقبى: فكج والعمرى، و وقال: "وأما الهبة، والهدأة، والعطية، واإلباحة، واملنحة

هذا كله ال خال  فيه حاش دخول بيي املطلب  -ذلك حالل لبيي هاشم، واملطلب ومواليهم 

  (4)فيهم، وحاش دخول املوال  فيهم، وحاش جواز صدقة ال طوع لهم، فإن قوما أجازوها لهم"

 

 :  األحادأث

 ( الهاشميون : 1

                                                           
( ، والطبراني    "الببير" 6/164( ، والبيهقي )1/658الحرررراكم )و ( ، 3077( )4/361( ، ابن خزيمررررة )1990( )2/205أبو داود ) ( 1)
(12/207. ) 

 (.4/109(، واملغيي )3/91(، وال مهيد )96(، وانلر: مرا ب اإلجماع )8/191 فسير القرطبي ) (2)

 (.96( مرا ب اإلجماع )3)

 (.4/113وانلر: املغيي )(، 8/124املحلى ) (4)
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أخذ الحسن بن عل   مرة من الصدقة فاعلها    فيه فقال رسول »عن أبي هريرة قال:  -

،  (1)م فق عليه « : ك  ك  ارم بها أما علمت إنا ال نأكج الصدقة-صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 .«إنا ال  حج لنا الصدقة: » (2)وملسلم 

إن الصدقة ال »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن عبد املطلب بن ربيعة قال: قال رسول هللا  -

رواه « وإنها ال  حج ملحمد وال آلل محمد»و   رواأة: «  نبغ  آلل محمد إنما ه  أوساخ الناس

 .(3)مسلم 

 

م صلى هللا عليه وسل -مشيت أنا وعكمان بن عفان إلى النبي »وعن جبير بن مطعم قال:  -

فقلنا: أا رسول هللا! أعطيت بيي املطلب من خمس خيبر و رك نا، ونحن وهم بمازلة واحدة،  -

 .(4)رواه البخاري « : إنما بنو امللطب وبنو هاشم واحد-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 

 

 ليهم : ا( مو 2

 -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أبي رافع مولى رسول هللا  -

بعث رجال على الصدقة من بيي مخزوم فقال ألبي رافع اصحبيي فإنك  صيب منا قال: ال حتى 

فأسأله فأ اه فسأله فقال: إن الصدقة ال  حج لنا وأن مولى  -صلى هللا عليه وسلم  -آتي النبي 

رواه الخمسة إال ابن ماجه وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان « لقوم من أنفسهما
(5). 

 

بعث إلى نسيبة بشاة فأرسلت إلى عائشة ماها، فقال »وعن أم عطية واسمها نسيبة قالت:  -

أرسلت به نسيبة من  لك  : هج عندكم من ش يء قالت: ال، إال ما-صلى هللا عليه وسلم  -النبي 

قالت: بعث إل  رسول »و   أخرى: « التي بعكت إليها من الصدقة، قال: إنها بلغت محلهاالشاة 

إلى  مام الحدأث « بشاة من الصدقة فبعكت إلى عائشة ماها بش يء -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 .(6)م فق عليه 

 

                                                           
 ( .2/409( ، أحمد )1069( )2/751( ، مسلم )2907، 1420( )3/1118، 2/542البخاري ) ( 1)
 ( .476، 2/444( ، أحمد )1069( )2/751مسلم ) ( 2)
 . (1072: ) (118/  3)مسلم  ( 3)
 ( .3989، 3311، 2971( )1545، 1290، 3/1142البخاري ) ( 4)
( 2344( )4/57( ، ابن خزيمة )390، 6/10( ، أحمد )657( )3/46( ، الترمذي )5/107( ، النسررررررررائي )1650( )2/122)أبو داود  ( 5)

 ( .3293( )8/88، ابن حبان )
 ( .1076( )2/756( ، مسلم )1377( )2/524البخاري ) ( 6)
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دخج عليها فقال: هج  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »وعن جويرية بنت الحارث:  -

من طعام قالت: ال وهللا إال علم من شاة أعطيتها موالتي من الصدقة، قال: قربيه فقد بلغت 

 .(1)رواه أحمد ومسلم « محلها

 

o  من الزكاة  الغييإعطاء : 

ال  حج الصدقة لغيي إال »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أبي سعيد قال: قال رسول هللا  -

لخمسة: لعامج عليها، أو رجج اشتراها بماله، أو غارم أو غاز    سبيج هللا، أو مسبين  صدح 

، وقال ابن الجوزي: رجال  (2)رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه « عليه ماها فأهدى ماها لغيي

 ه ثقات، ان  ى وصححه الحاكم وأعج باإلرسال.إسناد

 

ال  حج الصدقة »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن عبد هللا بن عمر قال: قال رسول هللا  -

 .(3)رواه الخمسة إال ابن ماجه والنسائي وحسنه الترمذي « لغيي إال لذي مرة سوي 

 

 مد الحدأكان.وصححه وألح (4)وهو لهما من حدأث أبي هريرة وأخرجه الحاكم  -

 

نَّ دفع الزكاة إلى غيي إجزاء  -
ُ
ا : ظ  فقيرل

صلى هللا عليه وسلم  -وعن عبد هللا بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أ يا النبي  -

إن شئ ما أعطي بما، وال »يسأالنه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، رآهما جلدأن، فقال:  -

، وقال أحمد: هذا  (5)رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي « حظ فيها لغيي، وال قوي مبتسب

 إسناد و   رواأة: ما أجوده من حدأث. أجود

 

 حبم املسألة : -

 اإلجماعات : 

                                                           
 ( .1073( )2/754( ، مسلم )430، 6/429أحمد ) ( 1)
( 71، 4/69ابن خزيمررررة )و ( ، 1/566( ، الحرررراكم )1841( )1/590( ، ابن مرررراجرررره )1636( )2/119( ، أبو داود )3/56أحمررررد ) ( 2)
 ( .2/121( ، والدارقطيي )2374، 2368)
 ( من حدأث عبد هللا بن عمرو.192، 2/164( ، أحمد )652( )3/42( ، الترمذي )1643( )2/118أبو داود ) ( 3)
 ( .2/389( ، أحمد )1/565( ، الحاكم )5/99( ، النسائي )1839( )1/589ابن ماجه ) ( 4)
( ، وعبرررد الرزاح 7/14( ، والبيهقي )2/119الررردارقطيي )و ( ، 5/99( ، النسرررررررررررررررائي )1633( )2/118( ، أبو داود )4/224أحمرررد ) ( 5)
 ( .3/137( ، والطبراني    "األوسط" )2/424( ، وابن أبي شيبة )4/109)
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  قوي على البسب أو غيى االمن  حمج قال ابن حزم: "وا فقوا أن املسألة حرام على كج

  (1)حمالة أو سأل سلطانا ما ال بد منه"

  قال النووي: :وا فق العلماء عليه إذا لم  بن ضرورة واخ لف أصحابنا    مسألة

البسب على وجهين: أصحهما أنها حرام للاهر األحادأث، والكاني حالل مع القادر على 

ألي    السؤال وال أؤذي املسؤول فإن فقد أحد البراهة بكالث شرو : أن ال أذل نفسه وال 

  (2)هذه الشرو  ف ي حرام باال فاح"

 

  األحادأث :

للساتج حق، وإن جاء »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن الحسن بن عل  قال: قال رسول هللا  -

 بإسناد ضعيف. (3)رواه أحمد وأبو داود « على فرس

 

من سأل وله قيمة أوقية »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أبي سعيد قال: قال رسول هللا  -

ورجال إسناده  عنه أبو داود واملنذري  وسبت (4)رواه أحمد وأبو داود والنسائي « فقد ألحف

 ثقات.

 

من سأل وعنده ما »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن سهج بن الحنللية عن رسول هللا  -

« يغنيه فإنما يس بثر من جمر جهنم، قالوا: أا رسول هللا! وما يغنيه؟ قال: ما يغدأه أو يعشيه

 .(5)ه رواه أحمد وأبو داود بدون  خيير وابن حبان وصحح

 

من سأل وله ما »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا  -

   وجهه، قالوا: أا رسول هللا! وما غناه؟  (7)أو كدوشا  (6)يغنيه جاءت أوم القيامة خدوشا 

                                                           

 (.155مرا ب اإلجماع ) (1)

 (.7/127النووي على مسلم )شرح  (2)
( ، والطبراني    "الببير" 6784( )12/154يعلى ) وأبو( ، 2/353ابن أبي شررريبة )و ( ، 1665( )2/126( ، أبو داود )1/201أحمد ) ( 3)
 ( .8/416( ، والبخاري    "ال اري " )285( )1/191( ، والقضاع     "مسند الشهاا" )3/130)
( ، 2/118( ، والررردارقطيي )2447( )4/100ابن خزيمرررة )و ( ، 5/98( ، النسررررررررررررررائي )1628( )2/116( ، أبو داود )9، 3/7أحمرررد ) ( 4)

 ( .2/20والطحاوي    "شرح معاني اآلثار" )
 ( .6/96( ، والطبراني    "الببير" )3394، 545( )8/187، 2/302ابن حبان )و ( ، 1629( )2/117( ، أبو داود )4/180أحمد ) ( 5)

 بضم الخاء املعجمة جمع خدش وهو خمش الوجه بلفر أو حدأد أو نحوهما.« خدوشا»قوله:  (6)

 بضم الكا  والدال املهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كدش وهو الخدش.« وكدوش (7)
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من أو قيمتها »وقال:  (1)رواه الخمسة وأبو داود « قال: خمسون درهما أو حسابها من الذهب

 وابن ماجه والترمذي وحسنه.« الذهب

 

إن املسألة كد أبد بها الرجج »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن سمرة قال: قال رسول هللا  -

رواه أبو داود والنسائي والترمذي « وجهه إال أن يسأل الرجج سلطانا أو    أمر ال بد منه

 .«كدوح»، وقال أبو داود:  (2)وصححه وابن حبان    "صحيحه" 

 

أحدكم  ألن يغدو»أقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول هللا  -

فيح طب على ظهره في صدح منه وةس غيي به عن الناس خير له من أن يسأل رجال أعطاه 

 .(3)م فق عليه « أو منع

 

من سأل الناس أموالهم  بثرا فإنما يسأل »: -صلى هللا عليه وسلم  -النبي  وعن أبي هريرة -

 .(4)رواه مسلم « جمرا فليس قج أو ليس بثر

 

ال  زال املسألة بأحدكم حتى ألق  »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن ابن عمر قال: قال النبي  -

ال أزال الرجج يسأل الناس : » (6)، و   رواأة لهما  (5)م فق عليه « هللا وليس    وجهه مزعة لحم

 .«حتى أأتي أوم القيامة ليس    وجهه مزعة لحم

 

من عر  عليه من هذا »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن عاتذ بن عمرو عن النبي  -

الرزح ش يء من غير مسألة وال إشرا  فلي وسع به    رزقه وإن كان غنيا فليوجهه إلى من هو 

 ، قال املنذري: وإسناد أحمد جيد قوي. (7)رواه أحمد والطبراني والبيهقي « أحوج إليه منه

 

                                                           
، 1/388( ، أحمرررد )1840( )1/589( ، ابن مررراجررره )650( )3/40( ، الترمرررذي )5/97( ، النسرررررررررررررررائي )1626( )2/116أبو داود ) ( 1)

 ( .9/138يعلى ) وأبو( ، 1/565الحاكم )و ( ، 466، 441
( ، 3397، 3386( )190، 8/181( ، ابن حبرررران )681( )3/65( ، الترمررررذي )5/100( ، النسررررررررررررررررائي )1639( )2/119أبو داود ) ( 2)
 ( .19، 5/10أحمد )و 
 ( .257، 2/243( ، أحمد )1042( )2/721( ، مسلم )1968، 1401( )730، 2/535البخاري ) ( 3)

 ( .2/231( ، وأحمد )1838( )1/589ابن ماجه )و ( ، 1041( )2/720مسلم ) ( 4)
 ( .88، 2/15أحمد )و ( ، 1040( )2/720مسلم ) ( 5)

 ( .1040( )2/720مسلم )( ، 1405( )2/536البخاري ) ( 6)
 ( .18/19( ، الطبراني )5/65أحمد ) ( 7)
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من »أقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -عدي الجنهي قال: سمعت رسول هللا  وعن خالد بن -

بلغه معرو  عن أخيه من غير مسألة وال إشرا  نفس فليقبله وال أرده فإنما هو رزح ساقه 

الزواتد": ورجال أحمد  رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني    "الببير"، قال    "مامع« هللا إليه

ري: رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان    "صحيحه" والحاكم رجال الصحيح وقال املنذ

 .(1)وقال: صحيح اإلسناد 

 

يعطي العطاء فأقول أعطه من  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »وعن عمر قال:  -

هو أفقر ميي إليه، فقال: خذه إذا جاءك من هذا املال ش يء وأنت غير مشر  وال ساتج فخذه 

 .«خذه ف موله و صدح به: » (3)و   لفظ ملسلم  ، (2)م فق عليه « وماال فال  تبعه نفسك

 

 :  السؤال باهلل -

ملعون من يسأل »أقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أبي موس ى األشعري أنه سمع النبي  -

ورجاله رجال الصحيح إال  (5)رواه الطبراني «  (4)بوجه هللا ثم منع ساتله ما لم يسأل هجرا 

 شيخه أحيى بن عمر بن صالي وهو ثقة وفيه كالم.

 

ال يسأل بوجه هللا »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا  -

 وغيره وال بأس بإسناده. (6)رواه أبو داود « إال الجنة

 

من اس عاذ باهلل فأعيذوه »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن ابن عمر قال: قال رسول هللا  -

فكافئوه، فإن لم  ادوا  ه ومن صنع إليبم معروفاومن سأل باهلل فأعطوه ومن دعاكم فأجيبو 

رواه أبو داود والنسائي وابن حبان    « ما  كافئوه فادعوا له حتى  روا أنبم قد كافأ موه

 .(7)"صحيحه"، والحاكم وقال: صحيح اإلسناد على شر  الشيخين 

 

                                                           
( ، 3404( )196-8/195( ، ابن حبرررررران )248، 4/196( ، الطبراني    "الببير" )925( )2/226( ، أبو يعلى )4/220أحمررررررد ) ( 1)

 ( .2/71الحاكم )
 ( .1/40د )( ، أحم1045( )2/723( ، مسلم )6744، 1404( )6/2620، 2/536البخاري ) ( 2)
 ( .1/17( ، وه  عند أحمد )1045( )2/723مسلم ) ( 3)

 بضم الهاء وسكون الجيم أي ما لم يسأل أمرا قبيحا ال أليق، ويح مج أنه أراد ما لم يسأل سؤاال ببالم قبيح.« هجرا»قوله:  (4)
 ( .3/103"املجمع" ) ( 5)
 ( .1671( )2/127أبو داود ) ( 6)
 ( .2/73( ، الحاكم )3408( )8/199( ، ابن حبان )5/82( ، النسائي )5109( )4/328أبو داود ) ( 7)
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لناس؟ رجج أال أخبركم بشر ا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن ابن عباس أن النبي  -

رواه الترمذي وقال: حدأث حسن غريب والنسائي وابن حبان    « يعط  يسأل باهلل وال

 .(1)"صحيحه" 

 

                                                           
 ( .605، 604( )368، 2/367( ، ابن حبان )5/83( ، النسائي )1652( )4/182الترمذي ) ( 1)


