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وإحدى األركـان التـي ، ينّعد فريضة الزكاة من رضوريات الدُت
َبني  .  عليها اإلسالمُ

، وقد قرهنا اهللا تبارك وتعاىل بالصالة يف كثري من اآليات الـرشيفة
ُوأ يمو{: قوله تعاىل كام يف ِ

َ َ ا صالة وآتـوا ا ـز ةاَ ََ  ُ َ  ، ٨٣و ،٤٣: البقـرة( } 
: وقولــه تعــاىل .)١٣: ، املجادلــة٥٦: رالنــوو، ٧٧: النـساءو، ١١٠و
َوأقا وا ا صالة وآتوا ا ز ة{ ََ  ْ َ َ َ ُ َ : ّ ، احلـج١١و ، ٥: ، التوبة٢٧٧: البقرة( }َ

 . )٧٨و ، ٤٢
ً فـضال ^ وقد ذكرت النصوص الواردة عن النبي وأهل البيت

ًعظيام وثوابا جسيام هلا  اهللا ير يهـا  ـصاحبها ّنأ> : فقد ورد يف فـضلها، ًً
ا تـدفع ّهو ن> .< فيأ  بها يوم القيامة مثل جبل أحد، ير  ا رجل فصيلهكما

 وتز ـد   ، وتن  ا ـال،ّ وتهون ا ساب، وتمحو ا نب العظيم،ميتة ا سوء
 .<العمر

 .وزكاة األبدان. زكاة األموال: وهي عىل قسمني
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ة سـارية يف متـام األعيـان الزكويـة، ّلوجوب الزكـاة رشوط عامـ
 . ببعضهاّة ختتصّورشوط خاص

 :فهي كام ييل ،ة لوجوب الزكاةّأما الرشوط العام
 

 .فال جتب الزكاة عىل الصبي
 َّال يشرتط يف األعيـان الزكويـة التـي البـد مـن مـرور

ّبل يكفـي البلـوغ يف سـاعة تعلـق ، ل عليها البلوغ يف متام احلولاحلو
 .كام سيأيت، وهو دخول الشهر الثاين عرش، الزكاة
 

 كـان أم ادواريـاًطباقيـاإ ،عىل املجنونال جتب الزكاة ً .
ّ عروض اجلنون آنـا مـّال يرض نعم، بـل سـاعة ونحوهـا يف ثبـوت ، اً
 .الزكاة

 َّليس العقل رشطا يف ثبوت الزكاة إال يف حال  .ّالتعلـقً
ّفام يكون تعلق الزكاة به مرشوطا بميض ً ال يـشرتط فيـه ،  احلول عليـهّ

 .العقل يف متام احلول
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سـواء ، اإلغامء والسكر ال يمنعان عن وجوب الزكـاة
 .ّعلق أو يف أثناء احلولعرضا حال الت

 
، ق الزكـاة فـيام ال يعتـرب فيـه احلـولّويراد به امللك يف وقـت تعلـ

ويف طـول الـسنة فـيام يعتـرب فيـه احلـول كاألنعـام . ت األربعّكالغال
 .الثالثة

 قبضه ال زكاة عىل املال املوهوب واملقروض قبل. 
 العني املوقوفة إن كانت قد أوقفت لرصف نتاجها عىل

كام لو أوقف بـستان ، املوقوف عليهم دون أن يمتلكه املوقوف عليهم
 .فال زكاة يف نتاجها، لرصف ثامره عىل الفقراء المتالك الفقراء هلا

فللوقـف ، المـتالك املوقـوف علـيهمال وإن كانت قـد أوقفـت 
 : صورتان

ًكان الوقف خاصا ما لو :األوىل مما يعنـي ، كالوقف عىل األوالد، ّ
 واحـد مـنهم لـو ّفكـل، ملكية نفس املوقوف عليهم للعـني املوقوفـة

 .ّبلغت حصته النصاب كانت عليه الزكاة
ً ما لو كان الوقف عاما:الثانية  واحـد ّفكل، كالوقف عىل الفقراء، ّ

ّمنهم لو قبض قسام من النتاج وامتلكه حتى حان وقت تعل ّ ق الزكاة يف ً
 .ا لو ملكه بعد ذلك فال زكاة عليهّأم، ّتعلقت الزكاة به، ملكه
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 إذا كانت العني الزكوية بـام هلـا مـن النـصاب موجبـة
د ُعـلو أخرجـت منهـا الزكـاة مل ينه إ يف حني ّالستطاعة املالك للحج

 :فهنا حالتان، ًصاحبها مستطيعا
ّلق الزكاة هبا قبل حتقق االستطاعة أن يكون تع:األوىل فوجـوب ، ّ

 .ًوال يعترب صاحب هذه العني مستطيعا، ّالزكاة هنا مانع من وجوب احلج
ّ أن تكون االستطاعة متحققة قبل تعلق الزكاة:الثانية ّفهنا تعلـق ، ّ

 حينام وجب مل تكن الزكاة ّ؛ ألن احلجّالزكاة ال يمنع من وجوب احلج
 .قة بالعنيّمتعل

ًفا عىل رصف متام العني الزكوية ّه متوقّهذه احلالة لو كان حجويف 
فإن أبـدهلا إىل مـال غـري ، ّوجب عليه تبديلها بامل غري زكوي، ّللحج
سقطت ، ً فعالّ أو أنفقها عىل سفر احلج،ة حول الزكاةّ قبل متاميّزكوي

 ا لقدرتـهّإمـ،  عىل ما هو عليـهّا إذا أبقى املال الزكويّوأم. الزكاة عنه
فالزكـاة ، ًأو تفويتـا لالسـتطاعة، تـهّ بدون التحفظ عىل ماليّعىل احلج

ّتتعلق به حتى لو كان وقوع احلج ّ  .ّ يتوقف عىل رصف عني النصابّ
 

ّنا من الترصّويراد به أن يكون املالك متمك ف يف األعيان الزكويـة ً
ً عقال ورشعا،متى شاء وأراد ا إذا مل ّوأمـ، ده وسلطانهويكون حتت ي، ً

 .يكن كذلك فال زكاة فيه
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ّإن رشط التمكن من الترص ّ ف يف األعيان التي يـشرتط ّ
وهـذا . َّالبـد أن يكـون يف متـام احلـول، مرور احلول عليها كاألنعـام

ه ال يـشرتط ّت؛ فإنّوهي الغال، بخالف ما ال يشرتط فيه مرور احلول
ّكن من الترص التمافيه ت قبـل بـدو صـالحها ّفلو خرجت الغال، فّ

ّوتعلق الزكاة هبا من التمكن من التـرص ّ  ،َّثـم رجعـت بعـد ذلـك، فّ
 مل جتب عىل املالك خسارة الزكاة من ،نعم لو مل ترجع. وجبت تزكيتها

 .نفسه
 فّن من الترصّصور عدم التمك

 ّإن عدم التمكن من الترص ّ  :ف له صور ثالثّ
كالغائـب ، ّ عن الترصف يف املالّ أن يكون له عجز حقيقي:األوىل

واملحجور عىل ماله من قبل احلاكم الرشعي ، عن ماله واملرسوق ماله
 .ًوال إشكال يف كون ذلك مسقطا للزكاة، وهكذا، املبسوط اليد
ّ أن يكون عاجزا رشعا عـن التـرصف يف مالـه:الثانيـة ً وإن كـان ، ً

ّ تكوينا عىل الترصفًقادرا ّكام لو كان ماله متعلقـا حلـق غـريه املـانع ، ً ً ّ
ّرشعا من الترص  ما لو كان احلجر الـرشعي عـىل مالـه :ومثاله، ف فيهً

 ّفـال يوجـد عجـز واقعـي.  غري مبسوط اليـدّصدر عن حاكم رشعي
، فّ لعدم قدرة احلاكم عىل منعـه مـن التـرص؛فّ عن الترصّوخارجي

وكذا لو كانـت العـني حتـت الـرهن ، ًف رشعاّلترصه ممنوع من اولكنّ
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ّاملعجز عن الترصف فيها  الراهن أو حاكم الرشع مل ّعىل الرغم من أن، ِّ
ّتكن له سلطة متنعه خارجا عن الترص  .فً

ًوال إشكال يف كون ذلك مسقطا للزكاة أيضا ً. 
ّ أن يكون قد تعلق باملـه جمـر:الثالثة ، فّد حرمـة تكليفيـة للتـرصّ
 : نحوينوهذا عىل

ّ أن تكون احلرمة الرشعية قد تعلقت بالترص:ّالنحو األول كـام ، فّ
وافرتضـنا وجـوب طاعـة ، ف الولـد يف مالـهّلو هنى الوالد عن ترص

 .ًفه كان يؤذي الوالد إيذاء جيب اجتنابهّأو قلنا أن ترص، الوالد يف ذلك
قة بعمدة ّإذا كانت احلرمة متعل، ًوهذا أيضا يوجب سقوط الزكاة

 .فاتّلترصا
 بـسبب ّ لو وجب عليه رصف املال يف مرصف معـني:النحو الثاين

فحرمت عليه ، النذر أو إشباع املرشفني عىل اهلالك باجلوع ونحو ذلك
ليــة بــل باعتبــار مزامحتهــا ّفات ال بمعنــى احلرمــة األوّبــاقي التــرص

 .ف الذي وجب عليهّللترص
 .ّوهذا النحو ال يمنع من تعلق الزكاة باملال

ّإذا عرض عدم التمكن من الترصف بعد ميض ّ  احلول ّ
فـإن ، ن بعـد ذلـكّفيجب األداء إذا متك،  الوجوبّ فقد استقرًناّمتمك

ًا كان ضامنا وإال فالّكان مقرص ً. 
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يذهب املشهور من فقهائنا إىل وجوب الزكاة يف تسعة أشياء فقط، 

 : وهي
 .والبقر، واإلبل، الغنم: وهي،  األنعام الثالثة-١
 .ةّالذهب والفض: ن ومهاا النقد-٢
 .احلنطة والشعري والتمر والزبيب: وهي، ت األربعةّ الغال-٣
 

ًمضافا إىل ما مىض من الرشوط  -ّيشرتط يف تعلق الزكاة باألنعام 
 :هي،  رشوط أخرى-ةّالعام

 النصاب: ّالرشط األول
ًألنعـام إال إذا بلغـت مقـدارا  واحـد مـن اّال جتب الزكاة عىل أي َّ

 وعىل الرغم من كون النـصاب .لح عليه يف الفقه باسم النصابُصطا
ّرشطا عام ديث  حني احلنا ذكره إىللّجَّإال أننا أ، م األعيان الزكويةًا لتامً

ً قـسم مـن تلـك األعيـان نـصابا ّ لكـلّنأبنكتة عن الرشوط اخلاصة 
 .ّخيصه
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ًيف اإلبل اثنا عرش نصابا: 
 .وفيها شاة، ة مخس:ّاألول
 .وفيها شاتان، ة عرش:الثاين

 .وفيها ثالث شياه،  عرشة مخس:الثالث
 .وفيها أربع شياه،  عرشون:الرابع

 .وفيها مخس شياه،  وعرشونة مخس:اخلامس
ّويمكن أن تعد هذه  ًالنصب اخلمسة نصابا واحـدا بـأنَ يف :  يقـالً

 .ّكل مخس من اإلبل شاة إىل اخلمس والعرشين
وهـي األنثـى مـن ،  وفيها بنت خمـاض، وعرشونةّ ست:السادس

ّسمي، نيةاإلبل الداخلة يف السنة الثا ّت يف العرف الفقهـي بـذلك ألن ُ
 .ها حتملّأم

وهي األنثـى مـن اإلبـل ، وفيها بنت لبون:  وثالثونةّ ست:السابع
ها قـد تـضع وتـصبح ّ أمّيت بذلك ألنّوسم، الداخلة يف السنة الثالثة

 .ذات لبن
، وهي الداخلة يف السنة الرابعة، ةّقِوفيها ح:  وأربعونةّ ست:الثامن

 .مل عليهاُت أن حيّيت بذلك ألهنا استحقّسم
وهي التي دخلت يف الـسنة ، َوفيها جذعة: ونّ وستواحد :التاسع
ّيت بذلك ألن جذعها يشتد عادة يف هذه السنةّسم، اخلامسة ّ. 
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 .وفيها بنتا لبون:  وسبعونةّ ست:العارش
 .ّقتانِوفيها ح:  وتسعونواحد :احلادي عرش
ِ يف كـل مخـسني حاوفيه:  مائة وإحدى وعرشون:الثاين عرش ، ّقـةّ

 .ّويف كل أربعني بنت لبون
عىل  ّفهل تقسم اآلبال، قد يتساءل عن طريقة التقسيم

ّفتكون يف كل مخسني حقة، اخلمسني ّأو عىل األربعني فتكون يف كـل ، ّ
ّأو بالتلفيق فيكون عىل بعضها حقة وعـىل بعـضها ، أربعني بنت لبون

 ٌّفـأي ،ّر عدة أشكال للتلفيقّبنت لبون؟ وعىل تقدير التلفيق قد تتصو
 بع؟َّمنها يت

ّبال حتى ال ّ يتبع أوسع طريق شامل ألعداد اآل جيب أن:واجلواب
ّيبقى إال أقل  .ة عن الزكاةّوفتصبح تلك الزيادة معف، دة ممكنة زياَّ

 وعـرشون ىاحـدعىل هذا األساس فالنصاب األخري هو مائـة و
 ًفصاعدا؟

ًثم إن كان العدد مطابقا لألربعني  ألربعني   بحيث إذا حسب بـا-َّ
 وإذا ،نيّوالـست عمل عىل األربعـني كاملائـة -مل تكن زيادة وال نقيصة

 عمل عـىل اخلمـسني كاملائـة -مّباملعنى املتقد -ًكان مطابقا للخمسني 
ّوإن كان مطابقا لكل، واخلمسني ّ ختري املالك بني العـد ، منهام كاملائتنيً ّ

إن كـان و، باألربعني واخلمـسني وال تـرجيح ألحـدمها عـىل اآلخـر
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ّمطابقا هلام معا كاملائتني والست ً  نيينفيحسب مخـس، ًعمل عليهام معا، نيً
 .وأربع أربعينات

ة عن الزكاة أكثر مـن ّفق أن تكون الزيادة املعفوّ عىل هذا لن يتًبناء
 .تسعة أعداد من اإلبل؛ ألن الفاصل بني األربعني واخلمسني عرشة

أجـزأ عنهـا ابـن لبـون، نده بنت خماضإذا مل يكن ع ،
ّوسمي بـذلك ألن أمـ، وهو الذكر من اإلبل الداخل يف السنة الثالثة ّ ه ُ

وإذا مل يكـن عنـده بنـت خمـاض وال ابـن . قد تضع وتصبح ذات لبن
ّلبون ختري يف رشاء أهي  .ام شاءّ

ف دفــع الفــرض الثابــت يف النــصاب ّجيــوز للمكلــ
 أو ،مع دفع مـا بـه التفـاوت بالقيمـة،  نصابّبق أو الالحق لكلالسا

 .ن يعطى له الزكاةّأخذه كذلك مم
يف البقر نصابان: 
 يقصد ّوهذا مصطلح فقهي، ..ةوفيها تبيع أو تبيع:  ثالثون:ّاألول

 .ما دخل من البقر يف السنة الثانية: به
: وهـي يف املـصطلح الفقهـي، مـسنّةتعطى فيهـا :  أربعون:الثاين

 .البقرة التي دخلت يف السنة الثالثة
عـدها عـىل ثالثـني أو ّيتعـني، ّفيام زاد عىل مـا تقـدم ّ
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 ويراعـى -م نظريه يف نصاب اإلبلّكام تقد -أربعني أو بالتلفيق بينهام 
 . تستوعب أكثر عدد ممكنتيلاًدائام الصورة 
وإن طـابق ، ّني عـد هبـاّ كالـست-ال غري -ن طابق الثالثني ًفمثال إ

ّ عـد -كالـسبعني -وإن طابقهام ، ّ كالثامنني عد هبا- ال غري-األربعني 
ّوإن طابق كال منهام كاملائة والعرشين يتخـري العـد بـالثالثني ، ًهبام معا ّ ّ

 .واألربعني
ّبناء عىل هذا فيام بني األربعني والست ت عمـوم ًني يكون داخال حتـً

ومـا زاد عـىل النـصاب مـن ، وكذا ما دون الثالثني. العفو عن الزكاة
 .اآلحاد إىل التسعة

صبُيف الغنم مخسة ن: 
 .وفيها شاة،  أربعون:ّاألول
 .وفيها شاتان،  مائة وإحدى وعرشون:الثاين

 .وفيها ثالث شياه،  مئتان وواحد:الثالث
 .وفيها أربع شياه، واحد ثالثامئة و:الرابع

ٍففي كل مئة،  أربعامئة فام زاد:اخلامس  . بلغ ما بلغ،ٌ شاةّ
فال جيب ، ما بني النصابني يف اجلميع يعفى عن الزكاة

وكـذا ال يشء فـيام نقـص عـن ، فيه غري ما وجب بالنـصاب الـسابق
 .ّالنصاب األول
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ّكل ما تقدم مبني  وجوب الزكاة هو تلك املـوارد  عىل أن موضوعّ
 . التسعة وهو املشهور بني فقهائنا

ًأما عىل مبنانا من كون موضوع الزكاة هو املال؛ اسـتنادا إىل اآليـة 
ًخذ من أ وا ِهم صدقة{: الكريمة التي أوجبت الزكاة َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ) ١٠٣: التوبة( }ُ

ائـد إىل  يف جنس األموال، لكن حتديـد مواردهـا عًالزكاة ثابتةفتكون 
 األمر وما يلحظه يف زمنه من ظروف ورشوط وال خصوصية هلذه ّويل

ُالنصب، وقد وضع رسول اهللا الزكاة عىل تسعة أشياء، ووضعها أمري 
املؤمنني عىل اخليل العتاق والرباذين، وجاءت نصوص صحيحة مـن 

ة الذين بعده لتضع الزكاة عـىل أشـياء أخـرى، مـن قبيـل األرز ّاألئم
عدس والسمسم وغريها من األمور، وقد محلها املـشهور والدخن وال

ه مـن ّة، وقـد ذكرنـا يف حملـّعىل االستحباب، وذهب آخرون إىل التقي
ًبحوثنا الفقهية أن حتديد  موارد وجوب الزكاة ليس حكام إهليا ثابتا ال  ً ً

ّيتغري يف كل الظروف واألزمنـة، بـل إن  أصـلها ثابـت، ومـصاديقها ّ
 .)١( آخرّمتغرية من زمان إىل

 الفقهاء إىل عدم الفرق بـني أقـسام ذهب املشهور من
وال ، كام ال فرق يف الغنم بني املعـز والـضأن، اإلبل يف صدق العنوان

                                                                                       
ًينظر موارد وجوب الزكاة واخلالف يف حتديدها، تقريـرا ألبحـاث آيـة اهللا  )١(

 . وما بعد٩٠ص : الشيخ ميثاق العرس: ّاملحقق السيد كامل احليدري، بقلم
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وعىل هذا إن كان ، واجلاموس والبقر جنس واحد، بني الذكر واألنثى
وإذا ، بالعكس دفع الذكر عن األنثى ومجيع النصاب من اإلناث جيزي

وكـذا يف ، ه من الضأن جيزي دفع املعز عن الـضأن وبـالعكسّكان كل
 . اجلاموس والبقر

ّ النصب املذكورة مل توضع وتعني بمعـزل عـن ماليـّنأوالظاهر  ٍ ة ّ
ّنة ومقدرة يف تلك الفرتة الزمنية، ومن هنا مل تفرق النصوص بـني ّمعي ّ

ًريبـا، أمـا اآلن ومـع هذه األصناف؛ لعدم اختالف قيمتهـا املاليـة تق
إال بعـد   فال جيـوز ذلـك،ً كبرياًاختالفا اختالف مالية هذه األصناف

 .ّذان من مرجع تقليد املكلفاالستئ
 ال جيـوز لـدافع الزكـاة أن خيتـار الفـرد األدنـى مـن

ًفال جيزي إال ما كان وسـطا بالقيـاس ، ط بالقياس إىل ما يملكّاملتوس َّ
لكـن ، ًواختيار األجود وإن مل يكن واجبـا، أو كان أعىل وأجود، يهاإل

 .فيه زيادة خري
ها صحيحة أو سـليمة أو ّلو كانت األنعام الزكوية كل

أو مـن الـسليمة ، أو كانـت خمتلطـة مـن الـصحيحة واملريـضة، ّشابة
زكاة اختيـار املريـضة أو المل جيز لدافع ، ة واهلرمةّأو من الشاب، واملعيبة

ها مريضة أو معيبـة أو هرمـة جـاز ّنعم، لو كانت كل. املعيبة أو اهلرمة
 .اإلخراج منها
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 ُيف الشاة التي جتب يف نصب اإلبـل ًاألحوط استحبابا ُ
أو ، أن تكمل هلا سنة وتدخل يف الثانية إن كانت مـن الـضأن، والغنم

 .تدخل يف الثالثة إن كانت من املعزتكمل هلا سنتان و
ّلتي تعلقت هبا ّيتخري املالك بني دفع الزكاة من العني ا

د الزكاة والعني الزكوية يف اجلنس كالشاة من الـشياه ّالزكاة حينام تتح
 .بال فيها بنت لبون بل جيوز رشاء فرد آخرآ من ،أو بنت لبون

وكـذلك جيـوز التلفيـق بـني دفـع ، ة النقديـةكام جيوز دفع القيمـ
 .البعض من العني والباقي بالنقد

ّاملدار عىل القيمة وقت دفع الزكـاة ال وقـت التعلـق ،
واألفضل مراعاة أعىل القيمتني إذا كان الدفع يف غري البلد الذي كـان 

 .النصاب فيه
ّشرتك بني مجاعـة إذا بلـغ نـصيب كـل واحـد املال امل

وإذا بلـغ نـصيب ، ّوجبت الزكاة عىل كل واحد منهم، منهم النصاب
بعضهم النصاب دون بعض وجبت الزكاة عىل مـن بلـغ نـصيبه دون 

مل جتـب الزكـاة ،  واحد منهم النصابّوإذا مل يبلغ نصيب أي، رشيكه
 .وإن بلغ املجموع النصاب

ًكأربعني شاة مثال- للنصاب ال أزيد ًإذا كان مالكا - 
 . ذلك النـصاب سنة من غريّأخرج زكاته كلفإن  ،فحال عليه أحوال
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حينئـذ عـن النـصاب، ولـو  لعدم نقـصانهّالزكاة يف كل سنة رت ّتكر
 لنقـصانه ٌ زكاة سـنة واحـدةّ مل جتب إال،ًأخرجها منه أو مل خيرج أصال

 . عن النصابحينئذ
 -كأن كان عنده مخـسون شـاة -و كان عنده أزيد من النصاب ول
 وجبت عليه الزكـاة بمقـدار مـا ، زكاهتاّ مل يؤدت عليه سنني وهوّومر

 .السنني، إىل أن ينقص عن النصابتلك مىض من 
 مْوَّالس: الرشط الثاين

 :ّصدق السوم عىل األنعام الثالثة مرتبط بتوفر أمرين
ملراعي لرتعى مـن احلـشيش والكـأل  مرسلة يف ا أن تكون:ّاألول

  .ونحومها من الثروات الطبيعية
 يف خلق الفـرص  جهد يبذله صاحبهاّ أن ال يكون هناك أي:الثاين

ا إذا ّوهتيئة العلف هلا، فإذا كانت كذلك فهي سائمة وفيها زكـاة، وأمـ
  . معلوفةهيقام صاحبها بتهيئة العلف هلا فأعلفها وأطعمها منه ف

 ال فرق يف هتيئة العلف بني أن يقوم صـاحبها بإحيـاء
املرعــى باألشــجار واحلــشيش والكــأل ونحوهــا، بقــصد أن يعلفهــا 

،  وبني أن جيمع العلف بقطع احلشيش والكأل ونحومها،ويطعمها منه
 فـإذا صـدق ذلـك .ه أعلفهـا وأطعمهـاّعىل كال التقديرين يصدق أنف

 .صدق أهنا معلوفة
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 الذي هو رشط يف وجوب الزكاة  -السوم ال فرق يف
 كـام إذا كـان ، بني أن يكون باختيار املالـك طـوال الـسنة-يف األنعام

 ولكنه ترك ذلك وأرسلها إىل ، ويطعمهاًبإمكانه أن يعلف أغنامه مثال
عن  أو يكون بغري اختياره، كام إذا كان هناك عائق ،مرعاها طيلة السنة

 أو غاصـب ، أو ظامل منع عـن ذلـك طـوال فـرتة احلـول،أن يطعمها
 .ىرعامل املالك إىل إرساهلا إىل ّ واضطر،غصب العلف
هل يقدح يف صـدق كوهنـا سـائمة يف متـام : قد يسأل

 ًاحلول علفها قليال كيوم أو يومني أم ال؟
والعـربة ، ع فـرتة احلـول هذا املقدار ال يقدح يف جمموّنإ :اجلواب

 .فيه بالصدق العريف
سـواء كانـت ، ابتداء حول الصغار من حني والدهتـا

لو علفت قبل احلـول مل جتـب فيهـا ، نعم. هاهتا سوائم أو معلوفاتّأم
 .الزكاة

 أن ال تكون عوامل: الرشط الثالث
ويـراد ، ون عوامـل أن ال تكـُطْاملشهور بني الفقهاء املتأخرين رش

وال حلمل األثقال للنقـل مـن مكـان إىل ، ّبه أن ال تعد للركوب عليها
ًومن الواضح أن هذا التحميل كان متعارفا يف اإلبل والبقر، آخر أما ، ّ

 .الشاة فال معنى لفرضها عاملة
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فتجب ، َّإال أن مقتىض االحتياط الوجويب عدم اعتبار هذا الرشط
وإن استعملت يف السقي واحلرث أو احلمل أو الزكاة يف اإلبل والبقر 

 يـصدق عليهـا أهنـا ٍّا لو كان استعامهلا مـن القلـة بحـدّوأم. غري ذلك
 .وجبت فيها الزكاة بال إشكال، فارغة وليست بعوامل

 مرور احلول عليها: الرشط الرابع
، ق الزكاة باألنعام مرور احلول عليها يف ملك املالكّيشرتط يف تعل
،  طيلة احلول-ّذين تقدم بياهناملال - النصاب والسوم واجدة لرشطي

الدخول يف الشهر الثاين : أي، ًويكفي فيه بزوغ اثني عرش هالال عليها
فبزوغ هالل شـهر ، ًفمثال لو ملك النصاب يف أثناء شهر رجب. عرش

وعليه فال ،  الوجوبّرجب من السنة الثانية يثبت عليه الزكاة ويستقر
، نعـم. ائط قبل انتهاء الشهر األخري مـن احلـولد بعض الرشْ فقّيرض

ّيعد الشهر الثاين عرش من احلول األول ويكون ابتـداء احلـول الثـاين ، ّ
 .بعد إمتامه

ت بعض رشوط زكاة األنعام يف أثنـاء احلـول ّلو اختل
، وال جتب عليه الزكاة،  بطل احلول،قبل الدخول يف الشهر الثاين عرش

ّأو مل يتمكن من الترص، كام لو نقصت عن النصاب أو أبـدهلا ، ف فيهـاّ
ّبغري جنسها وإن كان ما بد ًل إليه زكويا أيضاُ ً. 

 قد يتـساءل أن التبـديل لـو كـان بقـصد الفـرار عـن
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 فهل تسقط الزكاة أم ال؟، الزكاة
 فـرق بـني أن بـال، ً التبديل مطلقا يوجب سقوط الزكاة:اجلواب

ال ينبغي للمؤمن أن يفعـل ، نعم. يكون بقصد الفرار من الزكاة أم ال
ّ ما يفوته من اخلري أعم مما حيصل عليهّذلك؛ ألن ّ. 

رجل : ×أليب عبد اهللا الصادق: قلت: عن عمر بن زيد قال>* 
ًفاشرتى به أرضا أو دارا، ّفر بامله من الزكاة  ال: ؟ قـالءعليه فيه يشأ، ً

 اهللا أن ّوما منع نفسه من فضله أ    ا منع من حـق> :× قالَّثم <...
 .)١(<ي ون فيه

، ّأنه فـر هبـا مـن الزكـاة: قلت: عن زرارة قال>:  آخرّويف نص* 
 .)٢(<ما أدخل   نفسه أعظم  ا منع من ز تها: ×قال

 لو وهب ما يملك يف أثناء احلول مع رشط إرجاعهـا
 .ً بعد ذلك فرارا من الزكاة وجبت عليه الزكاةإليه

َّثم ملك يف أثناء احلـول ، ًل احلول نصاباّلو ملك يف أو
فهنـا ، ًعددا آخر من نفس اجلنس بنتاج أو رشاء أو إرث أو غري ذلـك

                                                                                       
، ّ من أبواب زكاة الذهب والفـضة١١الباب ، كتاب الزكاة، وسائل الشيعة )١(

 .١٥٩ص، ٩ج، ١١٧٤١، احلديث
احلـديث ، ّ مـن أبـواب زكـاة الـذهب والفـضة١٢الباب : املصدر السابق )٢(

 .١٦٤ص، ٩ج، ١١٧٤٩
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 :ة فروضّعد
ل الـسنة وكانـت ّ هـذه الزيـادة كانـت يف أوّ أن يفرض أن:ّاألول

فملـك يف ، ّكام لو كان عنده يف أول حمرم أربعـون شـاة، ار العفوبمقد
أو كان عنده مخس مـن اإلبـل فملـك ، ل رجب مخسني شاة أخرىّأو

 .ًثالثا
َّم إال شاة ّفال يدفع يف شهر حمر، وحكمه أنه ال أثر للملك املذكور

ّثم يبدأ يف أو، واحدة  .ل السنة الثانية بحول جديدَّ
كـام إذا ، ً ذه الزيـادة تكـون نـصابا مـستقالن ه أن يفرض أ:الثاين

 .ًفولدت يف أثناء احلول مخسا أخرى، كانت عنده مخس من اإلبل
فالنـصاب ،  نـصاب حـول بـانفرادهّأن يكون لكـل: وحكم هذا

ّاألول تنجز زكاته يف آخر سنته ز زكاته يف ّوهكذا النصاب الثاين تتنج، ّ
 .ّ يف أثناء احلول األولألنه بدأ، آخر سنته يف أثناء احلول الثاين

لكانت ، ل السنةّ هذه الزيادة لو كانت يف أوّ أن يفرض أن:الثالث
كام إذا كانت عنـده ثالثـون مـن ، قد نقلت النصاب إىل نصاب جديد

وقـد مـىض أن األربعـني هـو . ًاويف أثناء احلـول ولـدت عـرش، البقر
 .النصاب الثاين للبقر

احلـول ّزكـى يف هنايـة ّأن النـصاب األول ي، وحكم هذا الفـرض
ّا عنها إىل حني زمان تزكية النصاب األولّووالزيادة تبقى معف، ّاألول ً ،
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 .وبعد ذلك يلحظ اجلميع كنصاب واحد للحول الثاين
ّففي املثال الذي ذكرناه لو أدى زكاة النصاب األول من خارج ما  ّ

بـت وج، كان يملكها من األبقار فبقي أربعون إىل هناية احلـول الثـاين
 ّوهكـذا لـو فرضـنا أن. زكاة النصاب الثاين عند هنايـة احلـول الثـاين

ّفحتى لو أدى زكـاة النـصاب األول مـن ، الزيادة كانت إحدى عرشة ّ
 األربعـون إىل ّفلـو اسـتمر، داخل األبقار اململوكة بقي عنده أربعون

 .وجبت زكاة النصاب الثاين، هناية احلول الثاين
 الزيـادة كانـت تـصلح ألن ّلو فرض أنّونفس ما تقدم جيري فيام 

ًتكون نصابا مستقال ، ّوتصلح لنقل النصاب األول إىل نصاب جديد، ً
ًكام لو كـان عنـده عـرشون مـن اإلبـل ويف أثنـاء سـنتها زادت سـتا ّ ،

  لـوّكـام أن الـست، ًوهي تـصلح نـصابا، فالزيادة مشتملة عىل مخس
،  إىل نـصاب جديـدنتقل العددا، ةّكانت أضيفت إىل العرشين أو الست

 . والعرشونّوهو الست
 

 عبـارة عـن الـذهب ^كان النقد الـرائج يف عـرص املعـصومني
وقد وضعت الرشيعة عليهام الزكاة مرشوطة برشوط ثالثـة ، والفضة

 :إضافة عىل الرشوط العامة املتقدمة
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 النصاب: ّالرشط األول
ل ار ثالثـة أربـاع املثقـا والـدين-ًوهو يف الذهب عرشون دينـارا 

ّ زاد عىل هـذا املبلـغ كـان عـىل كـل  وفيه نصف دينار، فإن-الصرييف
 ،العـرش وهـي ربـع  زكـاة- وهي ثالثة مثاقيل صريفية -أربعة دينار 

 .من النصاب:         يأ
ّ ما يقل عن أربعة دنانري يكون معفوّوكل ولو مل يبلـغ ، ًا عن الزكاةّ

 .فكله يعفى عن الزكاة، ًاراّكل الذهب مقدار عرشين دين
وفيها ،  فال زكاة فيام نقص عنها،ة فهو مائتا درهمّأما نصاب الفض

َّثم ال جيب يف الزائد عليها ، من النصاب          أي بنسبة، مخسة دراهم
ًحتى يبلغ أربعني درمها ام زاد ّوهكـذا كلـ، فيجب فيها درهم واحـد، ّ

 . عنه كام يف الذهبّمعفووما بينهام ، ًأربعون درمها وجب درهم
 أن يصدق عليهام الدينار والدرهم: الرشط الثاين

ًا قوكـان ذلـك اسـتطرا، املعاملةة ّمنقوشني بسكبمعنى أن يكونا 
ًلكونه نقدا رائجا يف السوق ، بحيث يصدق عليهام الدنانري والدراهم، ً

 . والرتاب من املعدننيُدون غريها كالسبائك واحليل
 ولاحل: الرشط الثالث

 أحـد عـرش ّوهـو مـيض، األنعامّوهو باملعنى الذي تقدم يف زكاة 
 فقـد الـرشائط بعـد ّفال يرض، خول يف الشهر الثاين عرشَّثم الد، ًشهرا
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ًنعم، البد من حتقق الرشوط مجيعا يف متام األحـد عـرش . الدخول فيه َّ
 .فّ فال جتب الزكاة بفقدها وإن كان بفعل املكل،ًشهرا

ا غـري ّمـإة املعاملـة ّة املسكوكان بسكّن الذهب والفضا كاّ مل:ٌتنبيه
والنقد الـرائج عبـارة عـن ، ندر وجودمها ياّمإموجودين بيد الناس و

ف عنـد مـسائل ّفـال نتوقـ، األوراق االعتبارية املألوفة يف هذا الزمان
 .الزكاة يف النقدين

ّنعم، يبقى الكالم يف تعلق الزكـاة بـاألوراق النقديـة الرائجـة يف 
ة، نرجـو اهللا ّ رسالة مـستقلّوهو بحث يستحقّننا أو عدم تعلقها؟ ماز

 .نجازهاق إلّأن نوف
 

ويشرتط يف وجوب الزكاة ، وهي احلنطة والشعري والتمر والزبيب
ّ مضافا إىل الرشوط العام،فيها  : رشطان،ّة املتقدمةً

 النصاب: ّالرشط األول
 - الكيلـو املتعـارف يف زماننـا بحـسب-ّوهو عبارة عام يقـارب 

 .ًثامنامئة وثامنية وأربعني كيلو غراما
 ًأن يكون مالكا هلا وهي قائمة عىل أصوهلا: الرشط الثاين

ّوهذا غري رشط امللك الذي تقدم يف الرشوط العامـ فلـو ملـك ، ةّ
ت بعد انقطاعهـا عـن أصـوهلا بـرشاء أو غـريه وبلغـت ّإحدى الغال
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، وهـو امللـك، ّ رغم ثبوت الـرشط العـاممل جيب عليه يشء، النصاب
سواء كـان ، ام جتب عليه الزكاة لو ملكها يف حني ارتباطها بأصوهلاّوإن

ة ّأو بعنـوان  حـص، أو بـرشائه للـثامر، ذلك بـسبب ملـك األصـول
 . شكل آخرّأو بأي، املزارعة

ت ّ وقت تعلـق الزكـاة بـالغالّاملشهور بني الفقهاء أن
،  يف احلنطـة والـشعريّأي عند اشـتداد احلـب، هو وقت بدو الصالح

ًوعند انعقـاده حـرصما يف ، صفرار يف ثمر النخيلمحرار واالوعند اال ْ ِ
ه حنطـة أو ّ وقته هو ما إذا صدق عليـه أنـّ املختار أنّلكن، ثمر الكرم

 .شعري أو متر أو عنب
 :وتظهر الثمرة بني القولني يف موارد كثرية منها

 قبـل البلـوغ إىل ّبَف املالك بعد بدو الصالح وانعقاد احلّ ترصيف
بعد  َّه عىل املشهور ال جيوز إالّفإن،  التسمية بتلك األسامء املذكورةّحد

وعـىل املختـار ، ق الوجـوبّاخلرص والتخمني وضامن الزكـاة لتحقـ
 .ّجيوز ذلك قبل حتقق تلك العناوين

ه ّفإنـ،  قبل صدق تلك العناوينًوأيضا فيام إذا نقله املالك إىل غريه
قـت ّ الزكـاة تعلّعىل املشهور جتب الزكاة عىل الناقل؛ إذ املفـروض أن

ق ّوعىل املختار تكون الزكاة واجبة عىل من انتقل إليه لتحق، قبل النقل
 .صدق العناوين املذكورة يف ملكه
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 وقبـل ّوكذلك لو مات املالك بعد بدو الـصالح وانعقـاد احلـب
ث فتؤخذ ِّفعىل املشهور تكون الزكاة عىل املور،  التسميةّحدالبلوغ إىل 

ّإذا بلغ نـصيب كـل واحـد ، من تركته، وعىل املختار جتب عىل الورثة
 . وإال فعىل من بلغ نصيبه النصاب، منهم النصاب

 ما بعد بدو الصالح ُ املالك أو عقل املجنونُّوهكذا إذا بلغ الصبي
ّفإنه عىل املشهور ال تتعلق ،  التسميةّحد وقبل البلوغ إىل ّوانعقاد احلب

 .ّوعىل املختار تتعلق، الزكاة هبام
املدار يف قدر النـصاب بلـوغ املـذكورات ّاملشهور أن 

ّفإذا كانت الغلة التـي ، بعد جفافها ويبسها يف وقت وجوب اإلخراج
لكنهـا ال تبلغـه و، ّيصدق عليها أحد العناوين املذكورة بحد النصاب

 . جلفافها مل جتب الزكاة فيهاحينذاك
ت كاحلنطـة ّلكن املختار هو التفصيل بـني العنـب وبـاقي الغـال

ّفإن زمان تعلق الزكاة يف العنـب غـري زمـان اعتبـار ، والشعري والتمر َّ
ّألن زمان التعلق فيـه هـو زمـان صـدق العنبيـة عليـه، النصاب فيه ّ ،

وهـذا بخالفـه يف ، ن صـدق الزبيبيـةوزمان اعتبار النصاب هـو زمـا
 زمان التعلق فيها هو زمان اعتبار ّفالظاهر أن، احلنطة والشعري والتمر

ّت حـال التعلـق بقـدر ّوعىل هذا فـإذا كانـت تلـك الغـال. النصاب
 . ووجبت الزكاةّمل يرض، النصاب وإذا يبست نقصت عنه
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ن ثمـر ّب عىل ذلك أنه ال تتعلق الزكاة بام يؤكل ويرصف مـّويرتت
ًالنخل حال كونه خالال أو رطبـا وإن كـان يبلـغ النـصاب لـو بقـي ، ً

فيجب إخراج ، ًا ما يؤكل ويرصف من ثمر الكرم عنباّوأم، ًوصار مترا
ّزكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيبا لبلغ حد  . النصابً

ت بـاختالف الفـروض ّخيتلف مقدار الزكاة يف الغال
 :تيةاآل

 أن يكون سقي الـزرع واألشـجار والنخيـل مـن :ّالفرض األول
  التـي ال -كاملاء اجلاري من خالل العيون أو األهنـار ، خالل الطبيعة

 أو بامء املطر النازل -ف سقيها هبا عىل بذل جهد وعمل ونحومهاّيتوق
ونحـو ، من السامء أو املاء الناضب يف األرض بامتصاص عروقها منه

فهنـا جيـب إخـراج ،  حيتاج إىل أي عالج أو مؤونـة زائـدةذلك مما ال
 .زكاة% ١٠عرشها أي 

 أن يكــون ســقيها مــن خــالل اآلالت كاملكــائن :الفــرض الثــاين
َّات والدالء والناعور ونحوها من العجالت التـي البـد مـن ّواملضخ

 .زكاة% ٥ُفهنا جيب إخراج نصف العرش أي ، بذل اجلهد والعمل فيها
ومـن ًحينـا بيعـة أن يكون سقيها من خـالل الط :الفرض الثالث

فهنا إن غلب أحـدمها ، ً األخرى حينا آخرخالل املكائن والعالجات
ًعىل اآلخر بشكل يستند السقي إىل أحد األمرين  بحد يصدق عرفا أنه  ّ
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ّفلو كـان األول ، فذاك هو املقياس يف األمر،  باآلخرّسقي به وال يعتد
، منهـا زكـاة% ١٠وجوب إخـراج : يأ، ّأحلق حكمه بالفرض األول

منهـا % ٥وجـوب إخـراج : أي، ولو كان الثاين أحلق بالفرض الثـاين
 .زكاة

أن يكون سقيها باألمرين عـىل نحـو االشـرتاك ،  :الفرض الرابع
بأن ال يزيد أحدمها عىل اآلخر، أو كانت الزيادة عىل نحو ال يسقط هبا 

ت ّزكاة يف نصف الغالتكون ال ا الفرضاآلخر عن االعتبار ، ففي هذ
ًعرشا  أي جيـب إخـراج مـا جممـوع، ويف النصف اآلخر نصف عرش، ُ

 %.٧‚٥ثالثة أرباع العرش
ــد ــصيل املتق ــدار يف التف ــسألة ّامل عــىل ) ٣٧(م يف امل

فام بلـغ ، فإذا كان النخل أو الكرم حني غرسه يسقى بعالج، األصول
ولـو ، ُمـر العـرشث يف الوجـب،  عن العالجاستغنى سقيه، أوان الثامر

 .ُكان بالعكس وجب نصف العرش
 عن بعالجاألمطار املعتادة يف السنة ال خترج ما يسقى 

، فيجب حينئذ السقي بعالج عن ىحكمه، إال إذا كثرت بحيث يستغن
رش، أو كانت بحيث توجب صدق االشـرتاك يف الـسقي، فيجـب ُالع
ّكام تقدم يف املسألة، وزيعالت ّ )٣٧(. 

وجـب إخـراج ، ّة عن النصاب املتقـدمّلو زادت الغل
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 .هامنًالزكاة من الزيادة أيضا؛ لعدم وجود نصاب آخر يعفى ما بي
ى ّفلـو زكـ، ّت بتكرر السننيّر الزكاة يف الغالّال تتكر
  وكـان -َّثم احتفظ بالباقي ، تّ واحدة أخرى من الغالّاحلنطة أو أي

 .مل جتب عليه زكاة أخرى،  سنني عديدة-بمقدار النصاب
 ــاكن ــزرع يف أم ــل وال ــت األشــجار والنخي إذا كان

ًإال أهنـا كانـت مجيعـا لعـام ، ًمتباعدة وتفاوتت يف إدراك الثامر زمانـا َّ
فـإذا بلـغ املجمـوع ،  اآلخـرها مـع بعـضّوجب ضم بعـضها، ٍواحد

َّوجب إخراج الزكاة منه؛ ألن املعيار إنام هو ببلوغ ثمرة سنة ، النصاب
مـا ، دةّسواء كانت يف زمن واحد أم يف أزمنـة متعـد، واحدة النصاب

 .دام يصدق عليها أهنا ثمرة عام واحد
فاملقياس ،  الواحدتني يف العامّإذا كان الشجر يثمر مر

ّوإن مل يكـن يف كـل مـر، يف النصاب جممـوع مـا يف الـسنة ّة فيـه حـد ّ
 .النصاب

كـام يف املزارعـة   -ة ّذا اشرتك اثنـان أو أكثـر يف غلـإ
، ّ مل يكن يف وجوب الزكاة بلوغ جمموع احلاصل حد النصاب-وغريها

 . النصابّغ نصيبه حد وجوب إخراج الزكاة بمن بلّبل خيتص
 قد يتساءل عن حكم ما يأخذه احلـاكم مـن صـاحب

  النصاب أم ال؟ّت حدّة، هل يستثنى من بلوغ الغالّالغل
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 :ر عىل نحوينّتصوُ ما يأخذه احلاكم يمكن أن يّنإ :واجلواب
ّوهنــا تزكــى ،  أن يكــون أجــرة عــىل األرض التــي تــزرع:ّاألول

ّبالشكل الذي تقدم من غري اسـتثناء هـذه األجـرة مـن حـد ت ّالغال ّ
 .النصاب
 أن يكون بعنوان املزارعة فهو يدفع إىل الزارع لألرض عىل :الثاين

وهنا ال زكاة عىل الزارع ، ة من الزرع واآلخر للزارعّأن تكون له حص
ّإال يف حص  .ّته لو بلغت حد النصابَّ

الفقهاء استثناء املـؤن التـي حيتـاج إليهـا املشهور بني 
ّالزرع والثمرة من أجرة الفالح واحلـارث والـساقي والعـامل الـذين 

ــك ــستأجرهم للــزرع ونحــو ذل ــار َّولكــن، ي  األوىل واألفــضل اعتب
 .النصاب قبل االستثناء

 املؤن املرصوفة عىل مثل القطـع واحلمـل والتجفيـف
ج عـن ذلـك وله املخر، ل مؤونتهاّ ال جيب عىل املالك حتمونحو ذلك

ها أو احلاكم الرشعي وهي عىل الساق أو عـىل ّ يسلمها إىل مستحقبأن
 . توزيعها عىل الزكاة وصاحب املال عىل وفق النسبةّفيصح، الشجر

 وقت وجوب إخراج الزكاة هو حني تـصفية احلنطـة
بن واجتـذاذ التمـر واقتطـاف الزبيـب عـىل النحـو والشعري مـن التـ

ّجيوز للاملك إخراجها قبل ذلك بعد تعلقها بالغلة، نعم. املتعارف ّ. 
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جيوز للاملك عزل الزكاة من العني أو من مـال آخـر ،
، َّويكون أمانة يف يده ال يضمنه إال مـع التفـريط، ّفيتعني املعزول زكاة

وال ، ّ مـن دون غـرض صـحيح وأهـمّ مع وجود املستحقأو التأخري
 .جيوز للاملك إبداهلا بعد العزل

ة الواحـدة مـن حيـث اجلـودة ّإذا اختلفت أنواع الغل
ُفاألوىل لزوما أن يدفع ما تكون قيمته قيمة العرش أو نصف ، والرداءة ً

ًدا والباقي ّع النصاب جيًفمثال لو كان رب، ُالعرش من جمموع األصناف
، فال يكفي إخراج الزكاة بتاممهـا مـن ذلـك الربـع، أجود وأعىل قيمة

ّفضال عـام إذا كـان بعـضه رديئـا والـبعض اآلخـر جيـ ً ّ وإن كـان ، ًداً
 .ّاألفضل واألوىل دفع الكل من األجود أو قيمته

ب جيوز للساعي من قبـل احلـاكم الـرشعي أن يطالـ
أي إذا صـدق عليهـا أهنـا حنطـة أو  -ّاملالك بالزكاة من حني التعلق 

 فإذا طلب ذلك منه وجب عىل املالـك القبـول -شعري أو متر أو زبيب
وتعيينهـا وتـسليمها إىل الـساعي أو إىل ، ة الزكـاةّوالقيام بإفراز حص

 .الفقراء
بعد تعلق الوجوب ّجيوز للاملك أن يعني الزكاة بنفسه ّ

من دون طلب احلاكم الرشعي؛ إذ ال جيب  عليه أن حيافظ عىل الزكاة 
، بل له تسليمها إىل احلاكم الـرشعي أو إىل الفقـراء، إىل وقت التصفية
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 .وليس هلام االمتناع عن ذلك
بل جيوز دفع ، ت من عينهاّال جيب إخراج زكاة الغال
نعـم، إذا أراد أن يـدفع بنحـو . ًنقود املتعارفة يف زماننا أيضاقيمتها بال

ّ إال بموافقـة صـاحب احلـقّفإنـه ال يـصح، ّآخر غري مـا تقـدم أي - َّ
 .مرجع تقليده أو بإذن -الفقري



 
 
 

 

 

 
 الفقراء واملساكني •
 العاملون عليها •
 ّاملؤلفة قلوهبم •
 الرقاب •
 الغارمون •
  اهللاسبيل •
 ابن السبيل •





 
 
 
 

ُإ مـا ا ـصدقات {:  للزكـاةّقال تعاىل يف بيـان أصـناف املـستحقني  َ َ َ  ِ
ــاب  ــو هم و  ا رق ــة قل ــا وا مؤلف ــا ل  عليه ــساك  والع ــراء وا م ِ ِلفق ِ

َ َ ِ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُ ُ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ْْ َ ِ َ َ ِ ُ

ًوالغارم  و  س يل ا  وابن ا س يل فر ضة َ
ِ ِ ِ ِ
َ
ِ ِِ ِ ْ ِ َ َ َِ  َ َ ِ َ ٌ من ا  وا  عليم حكـيمْ ٌِ َِ ِ َ ُ   َ ِ ْ{ 

 ملـا ورد يف ؛ الزكـاةياد من الصدقات يف اآليـة هـر وامل.)٦٠: التوبة(
َخذ من أ وا ِهم صدقة  طهرهم وتز يهم بها{: ذيل قوله تعاىل ِ ِ ِْ ْ ْ َ ُ َُ ُ ُْ  َُ ً َ َ َ َ َ ْ ِ : التوبة( }ْ

 :حيث جاء يف ) ١٠٣
 نزلـت :× و عبـد اهللاقال أب>: ان قالنصحيحة عبد اهللا بن س *

َخـذ مـن أ ـوا ِهم صـدقة  طهـرهم وتـز يهم بهـا{آية الزكاة  ِ ِ ِْ ْ ْ َ ُ َُ ُ ُْ  َُ ً َ َ َ َ َ ْ ِ يف شـهر  }ْ
إن اهللا تبـارك  ، مناديه فنـادى يف النـاس’رمضان، فأمر رسول اهللا

 .)١(<وتعا  قد فرض علي م ا ز ة كما فرض علي م ا صالة
 :ة، وهي ثامنيةف الزكاْوقد أشارت اآلية إىل موارد رص

                                                                                       
 ،كتاب الزكـاة، أبـواب مـا ١١٣٨٧ ، احلديث ٩ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(

  .١: جتب فيه ، باب وجوهبا، احلديث



 كتاب الزكاة .............................................................................................................٤٦

 
ّاختلفت كلامت األعالم يف الفقري واملسكني، وأهنام صنف واحـد 

، عـىل أقـوال كثـرية ال ام صنفني، فام هو املراد منهاأو صنفان، وإذا كان
ّنتهي أكثرها إىل حجة بينة، وقد ذكر املفرسون يف املقام أني ّ ّ ّ: 

ّ أي املتـصف بـالفقر، وهـو عـدم امـتالك هةّ صفة مشب:الفقري  •
 .لرضورية من املالالشخص ما يرفع به حوائجه احليوية وا

ْإن {:  قال تعاىل؛ واإلمكانات، وهو امليسور يف املالّيويقابله الغن ِ
َي ن غنيا أو فق ا فا  أو  بهما ِ ِ

َ َ َْ َْ َُ  ًُ ِ  ِ َ ْ  ). ١٣٥: النساء( }َ
ّبه املسكنة والذلـة مـضافة إىل ّوهو الذي حلت : وأما املسكني  •

ّفقدان املال، وذلك إنام يكون بأن يصل فقره إىل حـد ي لجئـه ذلـك إىل ّ
ًالرضاعة واملذلة، فال جيد بدا من أن ي ّ ّ ماء وجهه ويسأل كل كـريم ذلبّ

 .ّولئيم من شدة الفقر
ة والضعف، فكام ّعىل هذا يكون الفرق بني الفقري واملسكني بالشد

، واجلامع بني الفقر واملـسكنة لفقراكذلك ف متفاوتة، ّأن للغنى مراتب
االحتيــاج العــريف، وهــو خيتلــف بــاختالف األشــخاص واألزمــان 
ّواحلاالت واحلوادث، فال يمكن ضبط االحتياج بحد معني إال بنحـو  ّ

 .اإلمجال
 : يف بعض النصوص أشارة إىل ذلكّولعل
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قري أنه سأله عن الف> ‘صحيحة حممد بن مسلم عن أحدمها   *
 الـذي هـو أجهـد – وا سك ، ا ي ال  سأل: الفق : واملسكني؟ فقال

 .)١(<ي  سألا : -منه
ّبناء عىل ما تقدم، فإن ّ  لنـسبة الفقري واملسكني وإن كانـا بحـسب اً

ّأعم وأخص، فكل مسكني من جهة احلاجة املالية فقـري، وال عكـس،  ّ ّ
رة الوصـفني يف  ملكـان مغـاي؛ّغري أن العرف يرامها صـنفني متقـابلني

ٍمغـن – عـىل هـذا املعنـى -ّنفسهام، فال يرد أن ذكر الفقري    عـن ذكـرُ
ّاملسكني، ملكان أعميته، وذلك أن املسكنة هي وصف الذلة، كالزمانـة  ّ ّ
ّوالعرج والعمى، وإن كان بعض مصاديقه هناية الذلة مـن جهـة فقـد 

 .املال
ّمما تقـدم يتـضح معنـى مـا ذكـره بعـضهم، مـن أن لفـظ ا ّ لفقـري ّ

ّواملسكني إذا اجتمعا عرب كل منهام عن  ّ، وإذا افرتقـا عـربا عـن معنـىّ
أي إذا اجتمعا افرتقا، وإذا افرتقا اجتمعـا، وكـذلك مـا  .ًمعنى واحد

ًذكره اآلخرون من أن املسكني أسوأ حاال من الفقري ّ. 
ّإال أنه من الواضح انه ال فائدة وال ثمرة فقهية ترتتـب عـىل هـذا  ّ ّّ

ّعد أن بينت اآلية والرواية واإلمجاع، أن كال مـنهام يـستحق البحث، ب ً ّ ّ

                                                                                       
  .١١٨٥٧ ، احلديث ٢١٠ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(
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 عىل مبنى وجـوب البـسط عـىل بنينا اللهم إال إذا .الزكاة حلاجته إليها
ًهذه األصناف مجيعا، أو وقع أحدمها أو كالمهـا يف مـورد الوقـف أو 

ّالوصية أو النذر، فيصح فرض الثمرة حينئذ ّ. 
الفقري واملسكني عرفا عـىل الـذي ال يوجـد لـه يطلق ً

ّوضع معييش مستقر ولو كحرفة أو صناعة أو عمـل أو قـدرة تكفيـه 
 . سنتهقابلهام، فإنه يملك مؤونة ما يّيملؤونته ومؤونة عياله، والغن

 سواء كانت عىل شكل نقود أو أجناس أو أمالك –ّما بالفعل إ  •
  هـو مال يقوم ربحـه بمؤونتـهّ ويتحقق ذلك بأن يكون له–أو أعامل 
 .وعياله
ّأو بالقوة، بأن يكون له حرفـة أو صـنعة حيـصل مـن خالهلـا   •

 .مقدار املؤونة
ّواملراد من مؤونة السنة، هو ما يكون كافيا لسد حاجاته املعاشـية  ً

 خـري مـصداق لـذلك هـو أن ّولعـل. له وملن يعيله بنحو من األنحاء
 .ًدنى مراتب الغنى عرفاًيكون قادرا عىل أن يعيش بمستوى أ

ّ وعليه فكل من مل يكن واجدا ملا يكفي لسد ً  حاجاته بالنحو الذي ّ
ّيسدها احلد األدنـى مـن األغنيـاء يف ذلـك املجتمـع بحـسب النظـر 

 .العريف، فهو مورد ومرصف للزكاة
لو كان قادرا عـىل التكـس ّ لكـن  ب وتـأمني معيـشته،ً
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ذن يف إ ذلك، كام لو كان يف بالد املهجر ومل حيصل عىل يوجد مانع عن
 ًخذ الزكاة، وكـذا لـو كـان قـادرا عـىلأالعمل بشكل قانوين، جاز له 

 .ًا مثالهتالًفاقدا آلكان لصنعة واملهنة، ولكنه ا
 لو كان له رأس مال ال يكفي ربحه ملؤونة سنته، جاز

آالهتا بمؤونته، ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم ًخذ الزكاة إمتاماأله 
عها بمؤونته، لكن ال يكفيه احلاصل يأو صاحب دار ونحوها، يقوم ر

 .ها وتكميل املؤونة من الزكاةَءَّمنها، فإن له إبقا
بحـسب حالـه امدار السكنى واملركب املحتـاج إلـيه 

.الزكاةأخذ رسي، ال يمنع من الشخيص واأل 

يه طلب العلم، فمنعه ذلك طالب العلم لو وجب عل
ًب، أصبح مصداقا للفقري، وجاز له أخذ الزكـاة مـن سـهم ّسمن التك

الفقراء، ويف غري هذه الصورة ال جيوز له الزكاة من سهم الفقراء، نعم 
 املعـارف قد جيوز أن يدفع له من سهم سبيل اهللا تعاىل لـو كـان خيـدم

.الدينية من خالل طلبه للعلم  

 ًذال خـذ الزكـاة إذا مل يكـن الـزوج بـاأجيوز للزوجة
ً غـري حرجـي، أمـا إذا كـان منفقـا ٍهوجبلنفقتها ومل تقدر عىل إجباره 

 ال حـرج فيـه، فـال هوجبعليها أو كانت قادرة عىل استحصال نفقتها 
.جيوز هلا أخذ الزكاة 
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 ن إبه عومـل بـه، وذلم صدقه أو كُن عإّاملدعي للفقر
جهل ذلك مل جيز إعطاؤه إال إذا حصل الوثـوق بفقـره، إال إذا كانـت 

طمئنـان إلعطـاء ولـو مل حيـصل االا، فيجوز فقرحالته السابقة هي ال
.الستصحاب عدم الغنى ؛بفقره 

حتسابه من الزكـاة، اه دين عىل الفقري، جاز إذا كان ل
ًحيا كان أم  ه، نـيَفي بدت ال يكون له تركة أننعم يشرتط يف امليت . ًاتّيمّ

ا لكونـه ّمـإاملال عىل وجه ال يمكن استيفاؤه، وإال مل جيز، إال إذا تلف 
ًا لكون متلفه معدما فقريا أو ظاملا ال يمكـن إجبـاره ّمإغري مضمون و ً ً

ًعىل ذلك، وكذا إذا امتنـع الورثـة مـن الوفـاء، جهـال أو عـصيانا  ومل ً
.يمكن إجبارهم عىل الوفاء أو إقناعهم به 

 وىف ن ترصف الزكاة يف مصلحة الفقري، كام إذاأجيوز 
.هبا دينه، وان مل يعلم بذلك 

ع إليه هو من الزكـاة، وَّال جيب إعالم الفقري بأن املدف
.نه هديةأّبل يكفي اإلعطاء ولو عىل نحو يتخيل الفقري  

 

ّاجلباة الذين يعينهم اإلمام أو نائبـه، للقيـام بتحـصيلها مـن وهم
.نيّها عىل املستحقّيقسممن َّأهلها، وحفظها، ثم تأديتها إىل  

ّليس ملا يعطى العامل حد مشخص، وإن ّّ ام حتديده بيـد ُ
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.حاكم الرشع حسب ما يرى من املصلحة 

 ًما يأخذه العامل من الزكاة يعترب أجرا له عـىل عملـه
.ًن كان غنياإلذا تعطى له و ال صدقة، 

 

: املؤلفة قلوهبم، وهذا العنوان يشمل:ني للزكاةّ املستحقأصنافمن  

ّ أو كف رشهإسالمهُالذي يرجى  الكافر ّ. 
 نظـريه أو نـصحه إسالم أو إيامنهة ّته قوّعطيبُ الذي يرجى واملسلم

 .ّ رشه ونحو ذلك ّللجهاد أو يف الدفع عن املسلمني أو كف
 .ن كانوا أغنياءإوهؤالء يعطون و

 هذا السهم هل سـقط ّ أن:اختلف فقهاء املذاهب اإلسالميةوقد
ّرش اإلسالم وأعز اهللا دينه بقوانتومل يبق له موضوع بعد أن  ة املسلمنيّ

اف منـه عـىل ُ مـادام عـىل وجـه األرض مـن خيـٍ بـاقهّنأ موكثرهتم، أ
.اإلسالم واملسلمني 

ومـن عـد ادام عىل وجه األرض من مل يسلم بمٍنه باقأوالصحيح 
ب مـع بقـاء ّ يـسقط املـسبال معنى ألنإذ اإلسالم واملسلمني،وئينا

.تهّ مع بقاء علل ويرتفع املعلو،سببه 

 الظــاهر عــدم واليــة مالــك الزكــاة عــىل الــرصف
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ن شؤون احلاكم الـرشعي ـك مـع، وإنام ذلـالث والرابـني الثـللصنف
  والتقليداالجتهاد من مباحث -<٦>سألة رشنا إىل تعريفه يف املأ وقد -

 .من الفتواى الفقهية
 

هنا للداللة عىل أن الزكـاة < يف>، وجاءت  العبيداملراد من الرقاب
ال تعطى هلم، وإنام تبذل يف سبيل حتريرهم وفكاك رقاهبم، وهذا مـن 

ًا، ومل يبـق ً شيئا فشيئّسائل التي فتحها اإلسالم إللغاء ظاهرة الرقوال
 .ً الزكاة إال نادراهاليوم موضوع هلذا الصنف الذي ترصف في

 
إن كـانوا وال يقـدرون عـىل أدائهـا، وتهم الديون بوهم الذين رك

ّ كل ما اشتغلت بـه الذمـة ولـو :ينَّ لقوت سنتهم، واملراد بالدنيكمال
 .حوهاًا لزوجته أو غرامة ملا أتلفه أو الضامنات ونركان مه

ًما هي نكتة جعل هذا العنوان صنفا مستقال يف مقابـل : وقد يقال ً
 الفقري؟

ًن للفقـري مـصطلحا أ عـىل مـا اشـتهر مـن ًواضح بناء: واجلواب
 فقد يكون الشخص -مّقوت سنته كام تقد وهو من ال يملك -ًرشعيا 

ّلو فعل حتـول بـه إىل  ديونه منه، لكنه ًمالكا لقوت سنته وبإمكانه أداء
ى دينـه َّلة الفقر، لعدم امتالكه عندئذ لقوت سنته، فيجـوز أن يـؤدحا
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ى هو دينه بقوت سنته، أن يعطى عندئذ من ّمن الزكاة، كام جيوز لو أد
 .سهم الفقراء

ه الفقري العـريف ـراد بـًأما بناء عىل من يرى أن عنوان الفقري، إنام ي
 كـام - ّ وهو الذي ليس له وضع معييش مـستقر- كام هو ليس ببعيد-

 أي -ن يظهــر الفــرق بــني هــذين العنــواننيأً فأيــضا يمكــن -م ّتقــد
عطـاء الزكـاة للفقـري إ لكن مـع االلتفـات إىل أن -الغارمني والفقراء

 :نحاء التاليةيمكن أن يكون بأحد األ
 .بمؤونة السنة ّإعطاء املال للفقري للرصف، وهذا حمدد: ّاألول
كتفـاء أي بنحـو يوصـله إىل اال - لإلغنـاء إعطاء املال إياه: الثاين

 - ًن يعيش دوما عىل ذاك املال وعـىل أرباحـهأ بحيث يستطيع ،الذايت
 .ًفيسقط عنه عنوان الفقري عرفا

ه يـفبقاؤه عىل ما يملكه الفقري من رأس املال الذي ال تكإ: الثالث
ّ من الزكاة، بتكفل نقـص الـربح، هّأرباحه ملؤونة سنته، فيكمل مرصف

ة أخرى إىل إعطاء املال ّ يرجع مرهّة، ألنقدار مؤونة السنّّوهذا حيدد بم
 . الذايتءللرصف دون إعطائه لالكتفا

 يلـرف الفعــملصاطى الغارم ـحينام يع: ولـك نقـح ذلـضّتاإذا   
اه بـسبب ّ فهنا ال جيوز إعطاؤه إي-الك لقوت سنتهمه ّنأ واملفروض -

 دينه، وإال أرجعه إىل  بل يعطى ليرصفه يف أداء- لعدم وجوده -الفقر 
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 .احلاكم الرشعي
 ى من خـالل الزكـاة َّ الذي يؤد-يشرتط يف الدين- 

 . أو رسف أو ترف ونحوهامعصيةأن ال يكون قد رصف يف 
 ‘معتربة احلسني بن علوان، عن جعفر بن حممد عن أبيه  ففي *

ًأن عليا ه ّ صدقة وا ز ة دينهم  يعطى ا ستدينون من ا>: يقولكان  ×ّ
 .)١(<...ما بلغ إذا استدانوا من غ   ف

ّحيـث فـرس × ي عـن العـاملّوكذلك ما ورد يف مرسل القمـ *
  نفقوهـا   طاعـة اهللا مـنأقوم قـد وقعـت علـيهم ديـون >هنم أالغارمني 

ــام إ غــ   ــ  عــنهم و أ اف، فيجــب   اإلم ــم ّفكن يق ــال ه ــن م م
 .)٢(<...ا صدقات

صطالحية، وإنـام املـراد منهـا  من الطاعة هنا، الطاعة االوال يراد
.ًمطلق ما كانت يف مقابل املعصية، فيشمل الرصف يف املباحات أيضا  

ن مـن ّدين صاحب عمـل وكـسب، يـتمكإذا كان امل
 ال جيـوز ،ان بـذلكّي وريض الـد-ً ولـو تـدرجيا - الـدين خالله أداء

ان يطلبون منه التعجيل بـاألداء، ّيكاة، نعم لو كان الدعطاء من الزاإل
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.ن من القضاء، جيوز اإلعطاء من سهم الغارمنيّومل يتمك 

 ،لو كان الغارم ممن جتب نفقته عـىل صـاحب الزكـاة
.عطاؤها لنفقتهإجاز له إعطاؤه منها لوفاء دينه، وإن مل جيز  

 ة ّ يكـون بعـدأنوفاء دين الغارم مـن الزكـاة يمكـن
ّ من قـصد الفقـري أو وليـه أو ّمتليك الزكاة للفقري، والبد:  منها؛أنحاء

ن مل يعلم بأنه زكاة ومل يقـصده، بـل أخـذه إملا يأخذه وك ّوكيله التمل
ّأما لو مل يقصد التملـك فـال يـتم. ّ عن ذلك أو ختيل كونه هديةًغافال ّ 

ُ سابقا وقد أرجع إليـه، نه ملك الفقريأ كام لو دفع إليه عىل هذا النحو، ً
ًوكذا لو قصد متلكه برشط أن ال يكون زكاة ملتفتا لذلك ّ. 

ُأن يعطى دائن الغارم الزكاة بعنـوان وفـاء دينـه، فيـسقط :ومنها
.ن مل يعلم الغارم بذلكإبذلك دينه، و 

 فيجوز للـدائن ما لو كان عىل الغارم دين ملن عليه الزكاة،: ومنها
 . حيسب ماله من الدين زكاة عىل الغارم، فيسقط بذلك الدينأن

 
 عمـل ّيقصد به سبيل مصلحة اإلسالم وتشييد أركانه، وهو كـل

يعود عائدته إىل اإلسالم واملسلمني وحتفـظ بـه مـصلحة الـدين،  ّعام
 ّل التي يعمومن أظهر مصاديقه اجلهاد يف سبيل،ويلحق به سائر األعام

 .ا كإصالح الطرق وبناء اجلرس واملعابرعهنف
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وينبغي أن يكـون ذلـك حتـت إدارة وواليـة املراجـع الدينيـة ال 
 .غريهم

ن كـان يـشمل إن ما ذكر من التفسري لـسبيل اهللا وإ: لكن قد يقال
سات ّة من قبيل املساجد واحلـسينيات واملراكـز واملؤسـّاملصالح العام
ي إىل تقوية وترويج املعارف الدينيـة، لكنـه ال ّؤدا مما يالدينية ونحوه

 .ة للناسّيشمل مثل بناء السدود والطرق ونحومها مما يف املنفعة العام
ّة بقيادة املؤمنني يعد من أفضل ّ حتقيق املصالح العامّنإ: واجلواب

 .اإلسالم واملسلمنيتقوية شوكة طرق 
شاريع ختـصاص هـذا العنـوان باملـا الـصحيح ّأنضح ّوهبذا يتـ

داخلها كـام هـو  وال ي،ة، وبه يمتاز عن سائر املصارفّواملصالح العام
 .واضح
 

ت نفقته يف الغربة، بحيث ال يقدر عىل الذهاب إىل دوهو الذي نف
 .يه لذلكفبلده، فيدفع له من الزكاة ما يك

بيل رشطانيشرتط يف جواز إعطاء الزكاة البن الس: 

ع ً ال يكون قادرا عىل االستغناء عن ذلك باستدانة أو بيـأن:ّاألول
 :كام يف ’ لقوله؛ماله الذي يمتلكه يف بلده من دون حرج

ّال  ل   أن يأخـذها وهـو يقـدر   أن ي ـف>: صحيحة زرارة * ّ 
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 .)١(<نفسها عنها
 حلاقـه يفإة احـتامل ّ لقـو؛أن ال يكون سفره سـفر معـصية: الثاين

 .-مّ كام تقد-فرض املعصية بالغارم الذي كان دينه يف املعصية 
ابن السبيل هو الذي انقطع يف سـفره بـسبب ّ أنّتبني 

عكس ذلك، أي أن السفر بفقدانه لنفقة الرجوع، لكن قد يكون األمر 
القة كون لفقدان املال عينقطاعه عن ماله، من دون أن اًيكون سببا يف 

ّبتحريه يف السبيل، كام هو احلال فيام يقع يف زماننا من اضـطرار بعـض 
ًاملؤمنني إىل ترك أوطـاهنم هربـا مـن احلكومـات الظاملـة احلاكمـة يف 
بالدهم، مع فرض أهنم عجزوا عن نقل بعـض أمـواهلم إىل املهجـر، 

فهل يصدق عليهم ابن السبيل أم ال؟ 

 هـم مـن  بـلبن السبيل،ال يصدق عىل هؤالء عنوان ا:واجلواب
 .مةّ هلم األخذ من سهم الفقراء بالرشوط املتقدّ ويصح،الفقراء

                                                                                       
  .١١٩١٢ ، احلديث ٢٣٣ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(





 

 

 

 

 

 

 اإليامن  •
 ًأن ال يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة عىل اإلثم  •
 ّأن ال يكون ممن جتب نفقته عىل املزكي  •
 ًأن ال يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غري اهلاشمي  •

 





 

 
نه جيب أن تتوافر فيمن يعطى الزكاة جمموعة من أذكر الفقهاء 

 .الرشوط 
 اإليامن: ّالرشط األول. 

ة ّواألئم ’ األكرمّواملقصود به اإليامن باهللا تعاىل وبالنبي
وعليه فال يعطى للكافر بجميع أقسامه، وال ملن ، ^ثني عرشاال

ة عىل ّواألخبار الدال. من فرق املسلمني ّيعتقد خالف ما هو احلق
 :ّذلك، كثرية قد تبلغ حد التواتر، من قبيل

: قال: × بن سعد االشعري عن الرضاسامعيل إصحيحة  *
ال، وال ز ة : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن ال يعرف؟ قال>

 .)١(<الفطرة
كتبت إليه أسأله هل جيوز أن أدفع >:  بن بالل قالّحيحة عيل ص*

ال تعط ا صدقة : كاة املال والصدقة إىل حمتاج غري أصحايب؟ فكتبز
 .)٢(<وا ز ة إال ألصحابك
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ه يمكن الذهاب إىل التفصيل بني حالتني يف هذا ّنإ :قد يقال: ٌتنبيه
 :الرشط

ضعفاء و  ^ فيام لو كان أتباع مدرسة أهل البيت:احلالة األوىل
إليه الزكوات واخلراج  كانت جتبى لذيمن مرافق بيت املال احمرومني 

 والعرص ّمويه كان األمر كذلك يف العرص األّواألموال، كام لعل
حيان، ففي مثل هذه الظروف والرشوط العبايس يف كثري من األ

  املصلحة تقتيض أن يأمر األئمةّجتامعية، ال إشكال أنالسياسية واال
وهذا . ها لغريهمئباختصاص الزكاة بفقراء الشيعة وعدم إعطا ^

ّما أكده وأرص عليه أئم ّ  .يف تلك األزمنة ^ة أهل البيتّ
 ّقـليف األّمـا لـو فـرض قيـام احلكومـة احلقـة، أو :احلالة الثانيـة

عىل أسـاس ّاوي بني الناس، وال تفرق بينهم تساحلكومة العادلة التي 
 -َّاملذهب والدين، فهنا البد من اجتامع الزكوات عند إمـام املـسلمني 

ّن يقسمها يف كلأ وله -ّ أن يترصف فيها إال بإذنه للاملكّوال حيق  مـن ّ
ن مل يكونـوا مـن أتبـاع مدرسـة أهـل إيكون حتت لوائـه وطاعتـه، و

 الـرضائب ّ وذلك ألننـا نعتقـد أن الزكـاة هـي مـن أهـم.^البيت
 }مـن أ ـوال صـدقةخذ مـن { ’اإلسالمية التي كان يأخذها النبي

 .ويضعها يف مواضعها
 وكـان - وهـو األصـل فيهـا-م املسمني وبعده كانت تعطى إلما



 ٦٣ ..........................................................................................للزكاة املستحقني أوصاف

 

ة أهـل ّوإنـام أجـاز أئمـ.  إلـيهمبـىام يطالبون هبـا وجتّاخللفاء واحلك
تقسيمها من قبل من عليه الزكاة بنفـسه يف تلـك العـصور  ^البيت

التي كانت حيكم فيها خلفاء اجلور، وكان أتباعهم حمرومني من موارد 
م يف فقراء الـشيعة دون بيت املال، ولذا أمروا شيعتهم برصف زكواهت

 .غريهم
  :ه يمكن استفادة هذا التفصيل منّولعل

، × حيحة زرارة وحممد بن مسلم أهنام قـاال أليب عبـد اهللا ص*
ِإ مـا ا ـصدقات  ِلفقـراء وا مـساك  {: أرأيت قول اهللا تبـارك وتعـاىل ِِ َ َ َ َْ َْ َِ َ ُ ُ  َ  

ُوالعا ل  عليها وا مؤلفة قلـو ه ُ ُ ُ ِ َِ  َ َ َ َُ ْ َْ َْ َ َ ِم و  ا رقـاب والغـارم  و  سـ يل ا  ِ  ِ ِ َ
ِ ِ َِ َ ََ ِ َ ْ

ِ
َ  ْ

ِوابن ا س يل فر ضة من ا   ْ ِ ً َ
ِ ِ
َ
ِ ِ  ْ ِ  ن كان ال يعرف؟إُّكل هؤالء يعطى وأ }َ
ّن اإلمام يعطي هؤالء مجيعا ألهنم يقرون له بالطاعةإ: فقال ً ُ. 

  كانوا ال يعرفون؟فإن: قلت: قال زرارة
ُيعطى من يعرف دون من ال يعرف  م يوجد  ـا يا زرارة،  و  ن : فقال

ا ا ـوم ّفأمـ. ُ وضع، و نما يعطى من ال يعرف ل غب   ا ين في بت عليه
فمن وجدت من هـؤالء ا ـسلم  . فال تعطها أنت وأصحابك إال من يعرف

 .ًفا فأعطه دون ا اسر 
 .ّوا ا  خاص ،ّ م ا رقاب فة قلو هم وسهمّسهم ا ؤل: َّثم قال
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  مل يوجدوا؟فإن: قلت: قال
  .ال ت ون فر ضة فرضها اهللا عزوجل وال يوجد  ا أهل: قال

  مل تسعهم الصدقات؟فإن: قلت: قال
 اهللا فرض  لفقراء   مال األغنياء ما  سعهم، و و علـم ّإن: فقال: قال

ّأن ذ ك ال  سعهم  زادهم، إنهم  م يؤتـوا مـن قبـل فر ـضة اهللا عـز ، ّوجـل ُ
ّمن منع من منعهم حق أوتواول ن   ا اس أناهللا  م، فلو ا فرض ّهم، ال  مْ

 .)١(<  ش     حقوقهم   نوا ّأدوا
 ؛ التفصيل الذي أرشنا إليـه بوضـوحّحيث يستفاد من هذا النص

 إمـام يعطـيهم الثامنيـة األصـناف أشار إىل أن أن بعد ×ألن اإلمام
الفقـراء  سـهم شمليـ من الزكاة وإن كانوا ال يعرفون، وهو املسلمني

فأمـا ا ـوم فـال تعطهـا أنـت > : قـال×نهًأيضا كام هو واضح، نجد أ
   .<وأصحابك إال من يعرف

ــال ــد يق ــة أهــل ن ت إ:إذن ق ــاع مدرس ــاء الزكــاة ألتب ــد إعط قيي
ّة دون غريهم، مل يكن حكام صادرا لكلّخاص ^البيت ً  بـل ، زمـانً

يف  ^ بيـتبتلك الظروف التي كان يعيشها شيعة أهل ال ّهو خمتص
 .تلك األزمان من الضيق والفقر واحلرمان
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 ٦٥ ..........................................................................................للزكاة املستحقني أوصاف

 

 آخـر ّ يف نـص×ننا نجد أن اإلمام الصادقأوالشاهد عىل ذلك 
 جيـب علـيهم هّ أصحاب الزكاة من شيعته إىل أنّواضح الداللة، يوجه

سبب ما هم فيه من الفقـر بتتنوا  يفأنًتقوية البنية املالية هلم، خوفا من 
 .واحلرمان

: ×قلـت أليب عبـد اهللا>:  بـن أيب يعفـور قـاليف خرب عبـد اهللا
 علت فداك ما تقول يف الزكاة؟ ملن هي؟ُج

 .  ألصحابك: فقال
  فضل عنهم؟فإن: قلت: قال
 .أعد عليهمف: قال
   فضل عنهم؟فإن: قلت: قال
 .فأعد عليهم: قال
  فضل عنهم؟فإن: قلت: قال
 .فأعد عليهم: قال
  فضل عنهم؟فإن: قلت: قال
  .)١( <...ليهمأعد عف: قال

ّهذا مضافا إىل ما ورد يف ذيل الصحيحة املتقد  ×أشارمة، حيث ً
. يـسعهم اهللا فرض جلميع فقراء املسلمني يف أموال األغنياء مـا أن إىل
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ًمجيعا من أتباع مدرسـة ليسوا  عرص ّ املسلمني يف كلّومن الواضح أن
 . عىل مذاهب خمتلفةهمبل ، ^أهل البيت
ّثم إن ّ، هل كان خيص الزكوات يف عـرص ×املؤمنني  اإلمام أمريَّ

ه كان يعطي اجلميـع، ومل يثبـت ّأن أمّ وحمبيه، شيعتهخالفته بخصوص 
بـل يف بعـض . طكان يعطي اآلخرين بعنـوان املؤلفـة قلـوهبم فقـّأنه 

، شيخ مكفـوف كبـري يـسألبـّ عىل ذلك، حيث مـر ّالنصوص ما يدل
 ما هذا؟ ×فقال 

 .اين يا أمري املؤمنني، نرص:قالوا
ّاستعملتموه ح  إذا ك  وعجـز منعتمـوه؟ >: ×فقال أمري املؤمنني

  .)١(<انفقوا عليه من بيت ا ال

منحـازة ّومن الواضح أن الزكوات من أهم موارد بيت املال، وكوهنـا 
 .عن سائر وجوه بيت املال ال يمكن االلتزام به

مام َّلتزام بأن إبمقتىض ظاهر الصحيحة ال بأس باال ف،كانوكيف 
 -ً بل لكل مـواطن وإن مل يكـن مـسلام -  مسلمّاملسلمني يعطي لكل

 .يكون حتت لوائه وحكمه وإن مل يكن ممن يعرف
ام هـو مـن سـهم ّواحتامل أن يكون إعطاء اإلمام ملن ال يعرف إنـ
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ّوإنام يعطـ> وإن كان قد يومهه عبارةفة قلوهبم، ّاملؤل ى مـن ال يعـرف ُ
ّنه بعيـد جـدأ إال <لريغب يف الدين فيثبت عليه  أ ـل هـؤالء >ًا، لقولـه ّ

يف الـشمول جلميـع األصــناف فإنـه ظــاهر  <ن  ن ال يعـرفُيعطـى و 
 .الثامنية بمن فيهم الفقراء

 إعطـاء غـري أتبـاع -مةّ بالرشوط املتقد-جيوز للوايل 
از ّحتى لـو مل نقـل بجـو، فة قلوهبمّمدرسة أهل البيت، من سهم املؤل

 .إعطائهم من سهم الفقراء
ًإعانـة أن ال يكون ممن يكون الدفع إليه :  الثاينالرشط

  .ًعىل اإلثم وإغراء بالقبيح
ً، خـصوصا إذا كـان يف املعايصها ملن يرصفها يف ؤفال جيوز إعطا

كـان منعـه منهـا دفعها له تشجيع عىل املعصية، بل جيب منعها منه إذا 
.ًيا له عن املنكرهن 

 يف أخــذ - بــاملعنى املــصطلح-ال تــشرتط العدالــة 
 إعطاءهم أنًاق، خصوصا إذا علم ّها إىل الفسؤبل جيوز إعطا. الزكاة

.املعايص عن ارتكابيردعهممنها قد  

 األرجح دفع الزكاة إىل األفضل فاألفضل واألحـوج
، ّفـاملهم ّزاحم اجلهات واالعتبارات، يالحظ األهـمتج، ومع واألحف

.والظروفبحسب اختالف الرشوط 
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ن جتـب نفقتـه عـىل ّأن ال يكـون ممـ: الـرشط الثالـث
 ال جيوز أن يعطـي الزكـاة لولـده أو زوجتـه أو :ً، فمثالاملعطي للزكاة

  .أبويه
 جيوز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة حلاجة ال جتب عـىل

ها، كام إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو كـان علـيهام ديـن ؤاملنفق أدا
.جيب قضاؤه 

 جيوز إعطاء الزكاة لـواجبي النفقـة للتوسـعة علـيهم
ا بالنسبة إىل ًزائدا عىل األمور الالزمة هلم، لكن يف احلدود املسموح هب

.غري من جتب نفقته عليه 

 ن كـان إللزوجة دفع زكاهتا لزوجهـا الفقـري، وجيوز
.ينفق عليها وعىل أوالدها منهاالزوج س 

 إذا مل ينفق الـزوج عـىل زوجتـه، لكـن كـان بإمكـان
ة أو غريهـا مـن الطـرق ها من خالل املحاكم الرشعيّ حقأخذالزوجة 

.القانونية املتعارفة، ال جيوز هلا أخذ الزكاة 

مني نفقـات مـن وجبـت عليـه أّإذا مل يـتمكن مـن تـ
مني نفقات زوجته وأطفاله، أو أمكنـه ذلـك أًنفقتهم، مثال مل يستطع ت

 .ًولكنه كان ممتنعا عن ذلك، جيوز لآلخرين دفع الزكاة هلم
 ًإذا احتاج بعض من جتب نفقته عليه كاالبن مثال، إىل
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احلوزويـة، ومل  غريها، إلكـامل دراسـته اجلامعيـة أو الكتب الدينية أو
يها، جاز له أن يشرتهيا من الزكاة أو تكن من األمور التي جتب النفقة ف

.يدفع له من الزكاة ليشرتهيا 

يـل ، جـاز للمع كعوائل األيتـام،ًعاّإذا عال بأحد ترب
ًحيتـاج إليـه عرفـا، دفع الزكاة إليه، لإلنفاق أو التوسعة باملقدار الذي 

من غري فرق بني القريب الذي ال جتـب نفقتـه عليـه كـاألخ وأوالده 
ي، ومن غـري فـرق بـني كونـه ّ واخلال وأوالدهم، وبني األجنبّوالعم

.ًد مثال وعدم ذلكًوارثا له لعدم الول 

أن ال يكون هاشميا إذا كانـت الزكـاة :الرشط الرابع ً
، من دون فرق بني سهم الفقراء واملساكني وغريمهـا من غري اهلاشمي

.ّمن سائر السهام حتى سهم سبيل اهللا تعاىل  

ألب، وال أثر سب إىل هاشم باتهو الذي ين: اهلاشمي
.ّنتساب إليه باألملال 

 جيوز للهاشمي أن يأخذ زكاة اهلاشمي، من دون فرق
.ًبني السهام أيضا 

 جيوز دفـع الـصدقات املندوبـة إىل اهلاشـمي، وكـذا
 ّارات ورد املظـامل وجمهـول املالـك واللقطـةّالصدقات الواجبة كالكف

ّور الصدقة واملوىص به للفقراء، وإنام املحرم زكـاة املـال وزكـاة ومنذ



 كتاب الزكاة .............................................................................................................٧٠

.الفطرة 

ة إذا كانت ّجيوز استفادة اهلاشميني من األوقاف العام
ًمن الزكاة، مثل املساجد واملدارس والكتب ونحو ذلك مما خرج فعال 

َّملك ماال بالزكاة، ثم دعا عن كونه زكاة، كام جيوز هلم تلبية دعوة فقري  ً
.ًهاشميا إىل مائدة طعام صنعت من ذاك املال 

 ّيثبت كون الشخص هاشميا، بالعلم وبالبينـة، وكـذا ً
ّإذا اشتهر كونه هاشميا يف أهل قريته أو حمل ته من زمان ليس بالقريب، ً

ّرد الدعوى مـن دون طمئنان، وال يكفي جمالكام يثبت بالشياع املفيد ل
 .ذلك



 
 
 
 
 
 

 

 ّنية الزكاة  •
ّاملتصدي لتوزيع الزكاة عىل املستحقني  • ّ 

 
 





 
 
 

 
  ال إشكال يف وجوب قصد القربة واإلخالص هللا

ًتعاىل يف دفع الزكاة، بمعنى أن يعطي الزكاة امتثاال ألمر اهللا تعاىل 
.اعة لهوط 

 ته من ّ ذمألو دفع الزكاة بال قصد القربة، فهل ترب
ذلك أم ال؟ 

ّاملشهور بني األعالم أنه حكم تعب:اجلواب ة إال ّ الذمأدي ال تربّ
ّإال أنه ليس من البعيد أنه حكم توصبقصد القربة،  ّ يل ال يشرتط فيه ّ

ً كان آثام وعاصيا برتكه قصد ّوإنته من املال، ّذلك، بل يسقط ما يف ذم ً
.القربة يف ذلك 

 مال ّنعم مقتىض االحتياط االستحبايب اإلعادة، فيام لو فرض أن
ًالزكاة قد رصف يف مورده، أما لو كان باقيا وموجودا لدى احلاكم أو  ً

ّالفقيه، فيكفي قصد القربة من املكلف بقاء، وإن مل يكن قد حتق ق منه ً
.ًحدوثا 
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ال تتميز ّة، ألهنا عنوان قصديّجيب تعيني الزكاة بالني ّ
 يعطيه من املال كام يمكن أن يكون زكاة، اممثيالهتا إال بالقصد، فمن 

ّة أو غري ذلك، فال يتعني ّكذلك يمكن أن يكون هبة أو صدقة مستحب
القصدية ّللزكاة إال نية هذا العنوان، كام هو احلال يف مجيع العناوين 

 مما ال متييز بينها إال -األخرى، رشعية كانت كأقسام الصلوات 
. أو عرفية كعنوان التعظيم-بالقصد 

 
 ،لو هّأنمن احلقوق األساسية الثابتة للحاكم الرشعي 

رة، وجب عىل ّطالب بجمع الزكوات لرصفها عىل مصارفها املقر
ّمقلديه االستجابة لذلك، فلو خالف املكلف فلم يدفعها إليه ورصفها  ّ

.أ ذمتههو يف مصارفها، ال جيزيه ذلك وال ترب 

نعم لو مل يـر احلـاكم الـرشعي املـصلحة يف طلبهـا، لعـدم كونـه 
ف إيـصاهلا بنفـسه إىل ّ سبب آخـر، جـاز للمكلـّ أو ألياليدمبسوط 
.مصارفها 

 مقصودنا من احلاكم ّنأ:  االجتهاد والتقليدم يف مباحثّتقد: ٌتنبيه
ًهو املجتهد املطلق، وأعني به من يكون قادرا عىل االستنباط الرشعي، 

 ال خصوص - العقائدية منها والعملية-الدينية يف مجيع املعارف
 .األحكام العملية املصطلح عليها يف احلوزات العلمية بالفقه



 ٧٥ ..............................................................................................الزكاة أحكام متفرقات

 

 التي -ملطلق سائر الرشوط األخرى رت يف املجتهد اّفإذا توف
ف تقليده، وكانت له الوالية ّ جاز للمكل-)١(رشنا إليها هناكأ

الرشعية، كوالية القضاء وإقامة احلدود واستيفاء احلقوق، وكذا 
 ّ إذا مل يكن هلم ويل-رعاية شؤون القارصين من أيتام وغريهم 

ٍا متول ة التي ليس هلّ وكذلك رعاية شؤون األوقاف العام-ّخاص
 .ةّ وغريها من الشؤون العام- الواقفّ بنصّخاص

 لرصف الزكاة هو احلاكم الرشعي، ّلو كان املتويل 
عمل بام يراه من املصلحة، من رصفها يف نفس بلد الزكاة أو نقلها إىل 

.بلد آخر 

 ة املالك ّئت ذملو قبض احلاكم الرشعي الزكاة، بر
.ن تلفت بعد ذلك، بتفريط أو بدونهإو 

ف تأخري دفع الزكاة، إال إذا عزهلا عن ّال جيوز للمكل
ّماله، فيجوز له عندئذ أن يؤخ ًر الدفع، حفظا للقدرة عىل استجابة من ٍ

 من ًقد يأتيه يف املستقبل ويطالبه بالزكاة، أو حفظا للقدرة عىل معونة
ًحيب أن يعينهم بالزكاة، وهم غري متواجدين لديه حاال، أو نحو ذلك  ّ

.من األغراض العقالئية 

                                                                                       
  .٢٠ و ص ١٩ ص ٦ و ٥الفتاوى الفقهية، املسألة  )١(
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 ّمن استطاع أن يوصل الزكاة إىل مستحقها، إذا قرص
ّا إذا مل يقرص وتلف، ّوتلف املال ضمن، وجيب عليه دفع عوضها، وأم

.مل جيب عليه يشء 

  جيوز للاملك نقل الزكاة من بلد إىل غريه مع عدم
ً فيه، بل مع وجوده فيه أيضا طلبا لألفضل، ومؤونة ّوجود املستحق ً

. بال تفريط فال ضامن عليهتالنقل عىل الزكاة، ولو تلف 

 ،جيوز للاملك عزل الزكاة من العني أو من مال آخر
ّ، بل مع وجوده أيضا، فيتعني املعزول زكاة، ويكون ّتحقمع عدم املس ً

أمانة يف يده، ال يضمنه إال مع التفريط أو مع التأخري مع وجود 
  .<٩٨>م يف املسألة ّ كام تقد،، ومل يكن هناك غرض عقالئيّاملستحق

 إذا حصل نامء يف ما عزله للزكاة، كام لو عزل شاة
.ًسب النامء من مال الزكاة أيضاحيفولدت،  

ّلقت به، جاز له الترصف إذا عزل الزكاة من مال تع ّ
 .ّال آخر، جاز له الترصف يف مجيع املالة املال، وإن عزله من مّقيبيف 

  ،ّال تصح املتاجرة بنفس املال الذي عزله للزكاة
.ملال الزكاةن مرجع تقليده، ويكون نفعها ع إذّوتصح م 

  ّإذا ترصف املالك يف املال الزكوي بالنقل بالبيع
:فهنا صورتان. ونحوه، من غري إذن احلاكم الرشعي 
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ّفيام لو كان الترصف املذكور يف متام النصاب، هنا نفذ :األوىل
ع من غري العني ّ أداها البائنّقيت الزكاة متعلقة بالعني، فإالبيع وب

كان للمشرتي ّالزكوية سلمت العني للمشرتي، وإن أداها من العني 
ّ مل يؤدها وإن -ً الذي سيأيت احلديث عنه الحقا-ّخيار تبعض الصفقة 

 املشرتي ًللمشرتي، كان ضامنا هلا ووجب عىلالعني  ّالبائع وسلم
 البائع سقطت عنه، ّن أداهاّ أداها رجع عىل البائع، وإ فإنًأداؤها أيضا،

 .ها وجب عىل البائع أداؤهاّن عىص املشرتي ومل يؤدإو
بحيث يقرص عن  ّالترصف ببعض النصاب،فيام لو كان : الثاين

مقدار الزكاة، فهنا ينفذ البيع، وجيب أداء الزكاة من الباقي أو من عني 
 .أخرى

 ة بعد عزهلا، إال بإذن ال جيوز للاملك إبدال الزكا
.احلاكم الرشعي 

 ّال جيوز تقديم دفع الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم
ت الوجوب، فإذا جاء وقت ًأن يعطى الفقري قرضا قبل وقجيوز 

.حتسبه زكاة برشط بقائه عىل صفة االستحقاقالزكاة، ا 

 لزكاة خطأ فأعطاها، مل يملكها اإذا اعتقد وجوب
خذ، وكان عليه إرجاعها مع بقاء عينها، وضامهنا مع تلفها، إال أن اآل

ّقد غرر به من قبل الدافع، كام إذا يكون  . أهنا هدية وليست زكاةأومههُ 
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 ًجيوز دفع القيمة بدال عن الزكاة من النقود ونحوها
واملدار . لية كاألوراق النقدية املتعارفة يف عصورناّمما يتمحض يف املا

فيها عىل القيمة وقت الدفع ومكانه، ال وقت وجوب الزكاة وال 
.مكان وجود النصاب 

 - ولو من نفـسه-جيوز للاملك عزل الزكاة ورشاء املتاع هبا وكذا
بل وكذلك جيوز أن يكون من . نفع للفقريأَّثم دفعه، إذا كان يرى أهنا 

ًفع أيضا كسكنى الدار مثالناامل ً. 

 ّيصالح من وجبت عليه الزكاة بأقل أن ليس  للفقري
مما هي عليه، أو بحسب ما هو أرخص من الزكاة بدهلا، أو أن يأخذها 

 . َّمن املالك ثم هيبها له
  ّجيأخذ الزكاة للذهاب إىل احلجيوز للفقري أن 

والزيارة وماشابه ذلك، لكن إذا كان قد أخذ بمقدار مؤونة سنته من 
.الزكاة، فال خيلو أخذه من الزكاة للزيارة وغريها من إشكال 

من األعيان الزكوية كالغنم والبقر ّإذا اخذ املستحق 
واإلبل ونحوها التي أعطيت له بعنوان الزكاة بمقدار حاجته، 

ّ، وتوفرت  بلغت مقدار النصابذه رشوط الزكاة بأنجتمع فيام أخفا
.اقي الرشوط، وجب عليه دفع زكاهتافيها ب 

  ،جيوز للاملك التوكيل يف عزل الزكاة ويف أدائها
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ّوالبد من نية الوكيل حينئذ بأن ّ يقصد العنوان املوكل فيه وامتثال أمر ّ
كام جيوز التوكيل يف اإليصال إىل الفقري مع تعيينه . ّاملوكل وتقريبه به

ّ حينئذ من نية املالك عند دفع العني للوكيل، ّمن قبل املالك، والبد
ًوال جيب نية الوكيل أصال ّ. 

ًوكذا جيوز للفقري أن يوكل شخصا يف أن يقبض عنه الزكاة، وتربأ  ّ
.ة املالك بالدفع إىل الوكيلّذم 

كان ظاهر ًل شخصا يف دفع زكاة ماله، فإنّلو وك 
ّخذ منها حتى لو كان ا لآلخرين، فال جيوز للوكيل أن يأعبارته دفعه

ًا، لكن إذا كان ظاهر عبارته عاما، جاز للوكيل األخذ منها، ّمستحق ًّ
.ًبالنحو الذي يعطى لآلخرين عرفا 

الزكاة، ودفع ل جتب فيه لو اشرتك شخصان يف ما
ّحدمها مقدار زكاته، ثم قسم املال بينهام، جاز له الترصف يف نصيبه أ ّ َّ

ّحتى لو مل يدفع اآلخر حصته من الزكاة ّ. 

ارات املوت، جتب املبادرة ألداء الزكاة عند ظهور أم
.شهاد ونحوهّأو التوثق عليها باإل 

  ،جتب الوصية بأداء ما عليه من احلقوق الرشعية
. احلقوق الواجبةوسائركالزكاة واخلمس،  

  الزكاة أكثر من مؤونة السنة، نمال يعطى الفقري 
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ًحتى ولو كان دفعة واحدة، فضال  ّدها، وال حد له من طرف ّن تعدعّ
.ّالقلة 

اة املعزولة أو النصاب شخص، فإنلو أتلف الزك 
كان مع عدم التأخري املوجب للضامن، فالضامن عىل شخص املتلف 

ن كان مع التأخري املوجب للضامن، فكالمها ضامن، إدون املالك، و
.ّوللحاكم الرشعي الرجوع عىل أهيام شاء 

 نية، والصدقة األفضل إعطاء الزكاة الواجبة عال
ًاملندوبة خفية ورسا ّ.  

 إياه، بيعهيكره ملن دفع الزكاة للفقري أن يطلب منه ّ
 - بعد حتديد القيمة- أن يبيع ما أخذه من الزكاة ّلكن لو أراد املستحق

 .فالدافع للزكاة أوىل من غريه برشائها



 

 

 

 

 

 

 

 ةفيمن جتب زكاة الفطر  •
 يف جنس زكاة الفطرة وقدرها  •
 وقت إخراج زكاة الفطرة ومرصفها  •





 

 
 

جتب زكاة الفطرة كام جتب زكاة املال بإمجاع علامء مدرسة أهل 
 .ّبل بإمجاع علامء املسلمني إال من شذ منهم، ^البيت

 :  عىل وجوهبا مستفيضة، منهاةّوالنصوص الدال
روا اهللا فاذك>:  يوم الفطر، فقال×خطب أمري املؤمنني •

 م، ّة ن يّ فطرت م فإنها سنّوأدوايذكر م، وادعوه  ستجب ل م، 
 .)١(< مّوفر ضة واجبة من ر 

اإلمام ما ورد يف صحيحة هشام بن احلكم عن  •
نزلت ا ز ة ول س  لناس >:  قال- يف حديث- ×الصادق

 .)٢(<أ وال، و نما  نت الفطرة
 : النصوص من أهم فوائدها، ما أشارت إليه مجلة منّولعل
 × أمري املؤمننيّأن ^الصادق عن آبائهاإلمام عن  •
 .)٣(<اهللا   بها ما نقص من ز ة ما ّتمم ى ز ة الفطرة ّمن أد: قال

                                                                                       
  .١٢١١٥ ، احلديث ٣١٨ ص ٩ج : وسائل الشيعة )١(
  .١٢١١٠ ، احلديث ٣١٧ ص ٩ج : وسائل الشيعة )٢(
  .١٢١١٣:  ، احلديث٣١٨ ص ٩ج :  وسائل الشيعة)٣(
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 إن: ×قال أبو عبد اهللا>: ًعن أيب بصري وزرارة مجيعا قاال •
 ا ـصالة   أنكمـا  -الفطـرة  يعـ - من تمام ا صوم إعطاء ا ـز ة

ّ، ألنه من صام و م يؤد ا ز ة، فال صوم   ةمن تمام ا صال’ ا  

إن اهللا ،  ’ًإذا تر ها عمدا، وال صالة   إذا ترك ا صالة   ا ـ 
َ قد أفلح من تز { : قد بدأ بها قبل ا صوم، فقالّوجل ّعز َ ْ َ َ َ َْ َ َوذكر اسم  ْ ْ َ ََ َ

َ ر ه فص  َ ِ   .١٥-١٤: األ } َ 
  ختم صيامهمن>: قال Hوعن الصادق جعفر بن حممد •

يابن : ، فقيلّبقول صالح أو عمل صالح تقبل اهللا منه صيامه
 ،ال   إال اهللا أنشهادة : رسول اهللا، ما القول الصالح؟ قال

.)١(< إخراج الفطرة:والعمل ا صالح 

زكاة الفطرة أي زكاة البدن، حيث والفطرة إما بمعنى اخللقة، ف
 بمعنى الدين، أي ّوإماخ، ّتطهره من األوساهنا حتفظه من املوت، أو إ

.طار، لكون وجوهبا يوم الفطرفزكاة اإلسالم والدين، وأما بمعنى اإل 

 
 مكلف، عاقل، بالغ، ّجتب زكاة الفطرة عىل كل 

، وعليه فال جتب عىل الصبي واملجنون والفقري الذي ال يملك ّغني
                                                                                       

  .١٢١١٦: ، احلديث٣١٩ ص ٩ج :  وسائل الشيعة)١(
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 .ّ مر يف زكاة األموال كام،قوت سنته
ًمة آنا ما قبل الغروب ّق مجيع الرشوط املتقدّ حتقيعترب

ق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب ّ يتحقأنليلة العيد إىل 
 .ًبلحظة أو مقارنا للغروب ال جتب عليه

رة عن نفسه، ّجيب عىل املكلف أن يدفع زكاة الفط
ًومن يعد عياال له، قبل غروب ليلة العيد، سواء كان واجب النفقة أو  ّ
ًال، قريبا كان أم بعيدا، مسافرا كان أم حارضا، صغريا كان أم كبريا،  ً ً ً ً ً

ّحتى املولود الذي يولد قبل هالل شوال ّ. 

 الضيف الذي يدخل البيت قبل غروب ليلة العيد
أي ينوي البقاء عنده  - ّرضا صاحبه، ويعد من عيال صاحب البيتب

ً جتب فطرته عىل صاحب البيت أيضا، أما إذا دعي لليلة العيد -ّمدة 
.فقط، مل جتب فطرته عىل صاحب البيت 

من وجبت فطرته عىل غريه لضيافة أو عيلولة، ّكل 
ًا جامعا للرشائط لو انفرد ّنيسقطت عنه زكاة الفطرة ولو كان غ ً

.ّواستقل 

  ،ًلو مل خيرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا ً
.ر الرشوطّالشخص عن نفسه مع توف يدفعها أنًفاألحوط وجوبا  

كانت يف عيلولة ا مل ينفق الزوج عىل زوجته، فإنإذ 
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ة وكانت تنفق عىل ّن كانت غنيإواجبة عليه، وة شخص آخر، فالفطر
.نفسها، وجبت عليها فطرهتا 

 ًلو كان شخص عياال الثنني، وجبت فطرته عليهام
حدمها، جيب عليه وزيع مع يسارمها، ومع يسار وغنى أعىل نحو الت

.ته دون اآلخر، ومع فقرمها تسقط عنهامّحص 

 ّأمهالذي يرتضع من  -جتب فطرة الطفل الرضيع  أو ُ
ّأمه أو مرضعته، وإذا أنفقوا عىل عىل من ينفق عىل  -من مرضعة  ُ

.الطفل من ماله، مل جتب فطرته عىل أحد، ال عىل نفسه وال عىل غريه 

 ّحتمل نفقة الغري ال يستلزم بالرضورة صدق عنوان
َّل عليه، بل البد من حتقق نحو من التبعية له، بحيث يكون يف العيا

.دائرة عياله 

  ّجيوز التربع بالفطرة ممن كلف هبا من دون حاجة ّ ّ
ّنه لو أدى العيال الفطرة عن أنفسهم، أتب عىل ذلك لتوكيله، ويّرت

ّسقط عن املعيل وإن متت يف حقه رشوط وجوهبا ّ. 

 ًإذا استأجر أحدا، ورشط األجري أن ينفق عليه أيضا ً
ً وجب عىل املستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضا، -ًمثال كاخلادم -

ّلكن بالنسبة للعامل الذين تعهد صاحب العمل اإلنفاق عليهم،  ّ
 من أجورهم، ال جتب فطرهتم عىل صاحب ًءاواعترب هذا اإلنفاق جز
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.العمل 

 بالنسبة إىل من يعملون يف املطاعم وما أشبهها ممن
َّ من أجورهم، فإن ًجزءاصاحب املطعم غذاءهم، ويعترب هذا ّيتحمل 

. العمل وصاحب املطعمّفطرهتم جتب عليهم أنفسهم، ال عىل رب 

  يف  العسكرية أو الثكناتال جتب فطرة اجلنود يف
ّميادين احلرب عىل الدولة، بالرغم من أهنا تتكفل نفقاهتم، فلو 

.ّتوفرت فيهم رشوط زكاة الفطرة، وجب عليهم دفعها عن أنفسهم 

  إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر، وجب دفع
فطرته وفطرة عياله من ماله، وإن مات قبل الغروب مل جيب ذلك، 

ّفرت يف عياله رشوط وجوب الفطرة، جيب عليهم دفعها وفيام لو تو
 .ّإىل املستحق
 للفقري إخراج زكاة الفطرة أيضا، وإذا مل ّيستحب ً

َّ بعض عياله، ثم هو عىل آخر، ّيكن عنده االصاع تصدق به عىل
ّ عند انتهاء الدور التصدق به عىل أجنبي يروهنا بينهم، واألفضليد
.رج العيالخا 

 
 ًيف جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتا لغالب الضابط

وت املكلف ق مل يوإنالناس كاحلنطة والشعري والتمر واألرز والذرة، 
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.هبا عياله 

 ثالثة املقدار الواجب إخراجه هو صاع، وهو 
 عليها دًن دفع ثالثة كيلوات ونصفا أو زاًأو يزيد قليال، وإكيلوات 

.كان أفضل وأحسن 

  جيوز دفع القيمة من النقود ونحوها من األوراق
.املالية املتداولة يف عصورنا، دون غريها من أنواع املتاع 

ارفة يف السوق، وال الالزم دفع القيمة السوقية املتع
اعتبار بالسعر الرسمي املدعوم من قبل بعض احلكومات، أو السعر 

 .الذي تعطى به احلصة التموينية
  إذا اختلفت القيمة السوقية باختالف األوقات

واألزمنة، وجبت قيمة وقت اإلخراج والعزل دون قيمة وقت 
اختالف البلدان واألمكنة، وجبت الوجوب، وإذا اختلفت القيمة ب

ّقيمة بلد اإلخراج والعزل أيضا دون بلد املكلف ً. 
 

وقت وجوب هذه الزكاة، ليلة الفطر عند الغروب. 

   وقت إخراج هذه الزكاة يوم الفطر من طلوع
ودفعها قبل اخلروج إىل صالة العيد أفضل، نعم . الالشمس إىل الزو

.ق ذلك بعزهلا قبل صالة العيدّيتحق 
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  جيوز تقديمها يف شهر رمضان، وكذلك يف ليلة
َّن كان األوىل أن يكون التقديم بعنوان القرض للفقري ثم إالعيد، و

. عند جميء وقتهاًاحتسابه عليه فطرة 

 جيوز عزهلا يف مال خمصوص من األجناس وغريها
 دفعها ّأخرن ّزهلا تعينت فال جيوز تبديلها، وإمن النقود، وإذا ع

، ومل يكن هناك غرض ّضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إىل املستحق
 . يف زكاة املال-م ّ كام تقد-عقالئي للتأخري 

وز نقل زكاة الفطرة من بلد إىل آخر مع وجود ال جي
أقربائه املوجودين يف  يرسلها إىل أنًاملستحقني فيه، فمثال ال جيوز له 

 يف بلده، وإذا نقلها إىل بلد ّبلد أو مكان آخر، إال إذا مل يوجد مستحق
ً هلا وتلفت كان ضامنا هلا، نعم جيوز للحاكم ّآخر مع وجود املستحق

. أن يأذن بنقلها إىل بلد آخر-عاة مصالح الفقراء مع مرا-الرشعي  

 جيب ختصيص زكاة الفطرة بالفقراء واملساكني، دون
.ني لزكاة املالّباقي أقسام املستحق 

فطرة ّحترم فطرة غري اهلاشمي عىل اهلاشمي، وحتل 
دار عىل املعيل ال العيال، فلو كان اهلاشمي عىل اهلاشمي وغريه، وامل

ًالعيال هاشميا دون املعيل، ال جيزي دفع فطرته إىل اهلاشمي، وجيوز 
.يف العكس 
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  جيوز للاملك دفعها بنفسه وبوكيله، ومنه الدفع
.م يف زكاة املالّللحاكم الرشعي ليرصفها يف مصارفها، نظري ما تقد 

 زكاة الفطرة ومل يعزهلا عن ماله حني ّإذا مل يؤد 
  إعطاء ما يف- فيام بعد-وجوب إعطاء الفطرة، فاألوىل أن ينوي هبا 
.ّالذمة، أي بدون أن ينوي األداء أو القضاء 

 تقديم األرحام ثم اجلريان، وينبغي ّيستحب َّ
 .لتقوىالرتجيح بالعلم والدين وا
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 .ّمحيد جميد هدو
 .بقلم عيل محود العبادي. كوينية، حقيقتها ومظاهرهاالوالية الت. ٥١
ّاإلهليـات بـاملعنى (الفلسفة؛ رشح كتاب األسفار األربعـة . ٥٣-٥٢

 ).٢-١. (الشيخ قيرص التميمي: بقلم). ّاألعم
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 ، رشح املرحلة احلادية عرش مـن كتـابالعقل والعاقل واملعقول. ٥٤
 .بقلم الشيخ ميثاق طالب. هناية احلكمة

 بقلـم ، اجلزء األول،ـ املعاد كتاب األسفار العقلية األربعةرشح . ٥٥
 .عبد اهللا األسعد

القـسم ّرشح احللقة الثالثة، للـشهيد حممـد بـاقر الـصدر، . ٥٨-٥٦
 ).٣-١. (، بقلم الشيخ حيدر اليعقويبّاألول

األصول العملية، الشيخ : رشح احللقة الثالثة، القسم الثاين. ٦٤-٥٨
 ).٦ -١(عيل العبادي 

ّرشح كتاب املنطق للعالمة الشيخ حممد رضا املظفـر. ٦٩ -٦٥ ّ+ ،
 ).٥-١. (بقلم الشيخ نجاح النويني

ّرشح احللقة األوىل، للشهيد السعيد آية اهللا العظمى السيد حممـد . ٧٠ ّ
 .، بقلم الشيخ سعد الغنامي+باقر الصدر

 .بقلم الشيخ عيل محود العبادي دروس يف علم اإلمام،. ٧١
 . التوحيد، بقلم الشيخ عيل محود العباديدروس يف. ٧٢
 .عيل املدن: بقلم. معامل اإلسالم األموي. ٧٣
 ).٣-١(طالل احلسن . د: منطق فهم القرآن، بقلم. ٧٦-٧٤
 .السلطة، وصناعة الوضع والتأويل، عيل املدن. ٧٧
 .الفتاوى الفقهية، الرسالة العملية لسامحته، قسم العبادات. ٧٨
 .الشيخ ميثاق العرس: لزكاة واخلالف يف حتديدها، بقلمموارد وجوب ا. ٧٩
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 .ميثاق العرس: منكر الرضوري، حقيقته رشوطه حكمه، بقلم. ٨٠
 .ميثاق العرس: هل خلمس أرباح املكاسب أصل قرآين؟بقلم. ٨١
 . مخس أرباح املكاسب-بحوث فقهية. ٨٢
 .ام النساء خمتارات من أحك-بحوث فقهية. ٨٣
 .ّاملنتخب يف مناسك احلج والعمرة . ٨٤
 .مدخل إىل اإلمامة. ٨٥
 .القرآنمفهوم الشفاعة يف . ٨٦
. املرشوع املرجعي وآفاق املستقبل لـدى الـسيد كـامل احليـدري. ٨٧
 ).جمموعة من الباحثني(

  :بحوث ودراسات يف طور اإلعداد للطباعة

: ّرشح احللقة الثالثة، القسم األول، الشيخ حيدر اليعقـويب. ٩١-٨٨
 .٧ و ٦ و ٥ و ٤: األجزاء

زء الثالـث، الـشيخ ّرشح األسفار، اإلهليات باملعنى األعـم، اجلـ. ٩٢
 .قيرص التميمي

 .رشح األسفار، املعاد، اجلزء الثاين،  الشيخ عبد اهللا األسعد. ٩٣
 .الشيخ نجاح النويني) ٤-١(ّبحوث يف فقه املكاسب املحرمة . ٩٧-٩٤
 .ّ املكاسب املحرمة-بحوث فقهية. ٩٨


