
 عشر المحاضرة السابعة 00000000000000000000المفطرات وتبعاتها 

 فعل إلى القصد هً النٌة  :النية أحكام: األول القسم :نقسما بها المتعلقة واألحكام : المفّطرات

 التلفظ ٌجب وال الشرٌؾ، الشهر هذا فً بوجوبه تعالى هللا من الصادر األمر أساس على الصوم

 .والحنفٌة الشافعٌة عند مستحسنا   كان وإن الجمٌع، عند بالنٌة

 :مسائل وهنا

 ضرورة إلى األحناؾ عدا ما الجمٌع بفذه ـ أ :النٌة وقت فً المذاهب اختلفت( ٔ) مسؤلة 

 قبل نٌة وقوع من التالً الٌوم لصٌام البد بحٌث الفجر، طلوع قبل رمضان شهر صوم نٌة وقوع

 .الشمس ؼروب بعد اللٌل من جزء فً وقوعها ذلك فً وٌكفً ، الفجر طلوع

 النٌة وقت تمرفٌس النهار، منتصؾ قبل ما إلى نٌة دون من البقاء أجازوا فقد األحناؾ أما ـ ب

 الواقع الزمن على عندهم النصؾ وٌقاس النهار، نصؾ قبل ما إلى الشمس ؼروب من عندهم

 . الشمس وؼروب الصادق الفجر طلوع بٌن

 شهر أٌام من ٌوم لكل النٌة تجدٌد وجوب إلى والحنابلة واألحناؾ الشافعٌة ذهب( ٕ) مسؤلة

 النٌة لكفاٌة المالكٌة واشترط ، الشهر لجمٌع واحدة بنٌة واإلمامٌة المالكٌة واكتفى ، رمضان

 انتهى فإذا ، ٌوم لكل النٌة وجبت بمرض أو بسفر التتابع انقطع فإذا التتابع استمرار الواحدة

 . للباقً واحدة بنٌة اكُتِفً التتابع وعاد المرض أو السفر

 ذلك فً وخالؾ ، رمضان من الصوم كون تعٌٌن رمضان صوم نٌة فً ٌجب ال( ٖ) مسؤلة

 .رمضان شهر من وكونه الصوم نوع تعٌٌن بوجوب فؤفتوا والشافعٌة المالكٌة

 دون والحنابلة اإلمامٌة عند صومه ٌفسد نٌته عن عدل ثم..  الصوم قطع نوى إذا( ٗ) مسؤلة

 .المذاهب سائر

 وهً الصائم على النهار أثناء تركها من بد ال أمور جملة وهً :المفطرات: الثاني القسم

 :والشراب الطعام: والثانً األول :التالً لنحوا على

 .المالكٌة عند إالّ  سهوا   ٌفسدانه وال الجمٌع، باتفاق عمدا   الصائم فعلهما إذا الصوم ٌفسدان وهما

 أو الفم طرٌق عن وصوله بٌن فرق دون من سهوا ، أو عمدا   الحلق إلى المائع وصول: الثالث 

 لم ولو الصوم، لبطبلن موجب الحاالت هذه جمٌع فً فإنه ونحوهما، واألنؾ كاألذن ؼٌره،

 الدخان شرب عندهم بالمائع وٌلحق .ؼٌرهم دون الرأي بهذا المالكٌة وانفرد.الجوؾ إلى ٌصل

 أو الفم طرٌق عن سواء ، الجوؾ إلى شًء أي وصول: الرابع .بالتبػ زماننا فً المعروؾ

 :التالً التفصٌل على وذلك الدبر، مثل ؼٌره

 األكل معتاد وؼٌر قلٌبل   كان لو حتى..  الفم طرٌق عن الجوؾ إلى ٌدخل ما بكل الصوم سدٌُف ـ أ

 سائر عند سهوا   ال وعمدا   ـ .المالكٌة عند سهوا   أو عمدا   ـ:مائع ؼٌر أو مائعا   كان وسواء ،

 .المذاهب



 مائعبال ٌكون أن وشرطه. بالدبر االحتقان طرٌق عن الجوؾ إلى ٌدخل بما الصوم ٌفسد ـ ب

 .اإلمامٌة عند عمدا  

 ماء   الداخل كون اشترطوا فإنهم الحنفٌة عدا ، مائعة الحقنة تكون أن المذاهب سائر تشترط ولم

 المنفذ الحنفٌة وخّصصت ، الدبر ٌكون أن تشترط فلم المنفذ المذاهب سائر وأطلقت ، دواء   أو

 إالّ  التعمد، الجمٌع واشترط .األذن فً الدهن وضع وخصوص للمرأة، الفرج أو األنؾ أو بالدبر

 .السهو حالة فً حتى به ٌفطر عندهم الصائم فإن المالكٌة

 شربه المتعارؾ التبػ دخان ومنه البخار، به وٌلحق الؽلٌظ وؼٌر الؽلٌظ الؽبار دخول: الخامس

 شرط أٌضا   المالكٌة رأي وهو ، اإلمامٌة رأي هو وهذا ، التوقً إمكان مع عمدا   الجوؾ إلى

 كونه على اتفقوا فإنهم التبػ دخان عدا ، ذلك فً المذاهب سائر وخالفتهم .الحلق إلى هاوصول

 .مفطرا  

 والدواء الشافعٌة، عند الجرح وخصوص الحنابلة، عند عمدا   الدماغ إلى شًء وصول: السادس

 ذلك فً وخالؾ ، العمد وجه على وقع إذا مفطرا   بكونه الثبلثة هإالء فحكم الحنفٌة، عند

 .واإلمامٌة مالكٌةال

 أو دبره فً أدخل إذا الصائم ٌفطر الحنفٌة فعند ، عمدا   الُدُبر أو القُبلُ  فً شًء إدخال: السابع

ٌّبها الحقنة، كفم أداة أو إصبعه قُُبلها فً المرأة  .دهنا   قبلها فً المرأة قطرت إذا وكذلك كلّها، وؼ

 ٌظهر ولكن ضرورة، لؽٌر والُدُبر لقُُبلا فً بعضه أو اإلصبع بإدخال اإلفطار الشافعٌة وخصّ 

 موافقة منه ٌظهر الجوؾ، من بؤنه ذلك معلّلٌن.. أذنه باطن فً خشبة أدخل من بإفطار قولهم من

 .الباطن من ٌعدّ  منفذ أي فً شًء أي أدخل من إفطار علٌه وزٌادة ، السابق الحكم فً الحنفٌة

 .المذاهب بقٌة وخالفتهم

 ، الجمٌع باتفاق الصوم لبطبلن موجب وهو ، الُدبر أو القُُبل فً اإلدخال هوحدّ ،  الجماع:  الثامن

 . المنً إنزال به ٌحصل لم ولو

ٌُبطل  . واإلمامٌة الشافعٌة عند ٌُبطله وال ، الثبلثة عند نسٌان عن وقع إذا الصوم   الجماعُ  و

 الجمٌع، باتفاق وذلك ،واختٌارا   عمدا   حصل إذا سبب بؤي المنً إخراج وهو: االستمناء:  التاسع

 .ونحوهما التفكر أو النظر تكرار بسبب حصل إذا الذي ذلك على الحنابلة وزاد

 الفجر ٌطلع حتى الجنابة على البقاء تعّمد بؤن  اإلمامٌة انفرد :الجنابة على البقاء تعمد: العاشر

 .الصوم لفساد موجب

 .باالحتجام والمحجوم الحاجم صوم فساد إلى الحنابلة ذهب فقد:  االحتجام: عشر الحادي

 له ٌجد وأن النهار، فً وقوعه شرط المالكٌة عند للصوم مفسد فإنه: االكتحال: عشر الثانً

 .حلقه فً طعما  



 ٌكون أن الحنفٌة واشترط الجمٌع، عند صومه فسد القًء الصائم تعّمد إذا:  القًء: عشر الثالث

 .قهرا   بحصوله الصوم فسدٌ وال الفساد، بعدم رواٌة أحمد وعن الفم، ملء

 موجب عمدا   الماء فً الرأس تمام رمس بؤن اإلمامٌة انفردت فقد: االرتماس: عشر الرابع

 .المذاهب سائر دون الصوم، لبطبلن

(  وسلم وآله علٌه هللا صلى) ورسوله تعالى هللا على الكذب به وٌقصد: الكذب: عشر الخامس

 دون اإلمامٌة به انفردت وقد .عمدا  .. النهار خبلل.. ماإلٌه عنهما ٌصدر لم حدٌث أو حكم بنسبة

 .المذاهب سائر

 على رتبت قد الشرٌعة فإن الكبٌرة وفائدتها الفرٌضة هذه ألهمٌة نظرا   : اإلفطار تبعات ـ 

 وذلك وفوائدها، الفرٌضة هذه منافع من المفطر ٌفوت لما التدارك قبٌل من هً آثارا   اإلفطار

 القضاء هً التبعات وهذه معذور، ؼٌر أو إفطاره فً معذورا   لمكلّؾا كون عن النظر بؽض

 :التالً النحو على هنا ذاكروها ونحن العذر، نوع باختبلؾ تختلؾ التً.. والفدٌة والكفارة

 دون من رمضان، شهر صٌام من المكلّؾ ٌفوت ما قضاء الشرٌعة أوجبت :القضاء: األول

 عمدا   أفطر لو كما عذر دون من فاته ما وبٌن والحٌض، والسفر كالمرض لعذر فاته ما بٌن فرق

 .فاته ما قضاء من بد ال ـ مؤثوما   كونه إلى مضافا   ـ فهو

 : مسائل هذا وفً

 كثٌرة تفاصٌل المسؤلة هذه وفً القضاء، من بد ال الصوم فٌه ٌفسد مورد كل فً( ٔ) مسؤلة 

 ٓ المذاهب مختلؾ لدى

 ٌبق لم فإذا الثانً، رمضان شهر مجًء قبل القضاء وبوج على المذاهب اتفقت( ٕ) مسؤلة 

 جاء حتى ٌقِض  لم فإن الوقت، فوت قبل واإلسراع المبادرة وجبت قصٌر وقت   إالّ  الثانً لمجًء

 .العمر آخر حتى وهكذا ذلك، بعد والقضاء الحالً الشهر صوم علٌه فإن الثانً رمضان شهر

 الموت بعد عنه القضاء بوجوب اإلمامٌة انفردت دفق ، ٌقِض  ولم الموت أدركه إذا( ٖ) مسؤلة 

 وال القضاء المذاهب سائر توجب لم بٌنما عنه، بالقضاء الوصٌة علٌه وٌجب األكبر، ولده على

 .به الوصٌة

 :القضاء ٌسقط( ٗ) مسؤلة 

 .الجمٌع باتفاق الثانً رمضان إلى المرض به ٌستمر الذي المرٌض عن ـ أ

 .الجمٌع باتفاق وذلك القضاء، على ذلك بعد قدر لو حتى السن فً نالطاع الكبٌر الشٌخ عن ـ ب

 فبل الفدٌة أخرجا قد كانا إذا أما الفدٌة، دفع عدم والمرٌض الهرم على للقضاء الحنابلة وإشترط

 .علٌهما قضاء

 



 :التالٌة الحاالت فً وتجب ٌوم، كل عن مسكٌن إطعامُ  كفارةُ  وهً : الفدية: الثاني

 عدا الجمٌع باتفاق القضاء على للقادر الثانً رمضان شهر إلى القضاء ٌرتؤخ حال فً ـ أ

 .الحنفٌة

 .المالكٌة عدا الجمٌع عند الثانً، رمضان حتى المرض استمرار حال فً ـ ب

 الفدٌة فعلٌه الهرم أما والمرضعة والحامل ، العطاش وذو الِهرم، وهم األعذار، لذوي ـ ج

 .عداهم من دون اإلمامٌة فعند العطاش وذ وأما المالكٌة، عدا باالتفاق

 خوؾ حال فً الحامل دون المرضع على الفدٌة تجب المالكٌة فعند والمرضعة الحامل وأما

 .معا   علٌهما أو الولد أو النفس على خافتا سواء زٌادته، أو المرض

 .مطلقا   علٌهما الفدٌة توجب فلم الحنفٌة أما

 ووافقهم النفس، على خافتا لو ما دون.. الولد على لخوؾا عند الفدٌة فؤوجبوا الحنابلة وأما

 .مطلقا   علٌهما وجوبها إلى اإلمامٌة وذهب .الشافعٌة

 كان وإن الفدٌة، وجوب على الجمٌع اتفق فقد مات، حتى علٌه القدرة مع القضاء أّخر من ـ د

 .تجب لم ٌوِص  لم فإذا المٌت، قبل من بها الوصٌة اشترطوا قد المالكٌة

 فلو.. الثانً رمضان حتى التؤخٌر استمر إذا والفدٌة القضاء ٌوجبون اإلمامٌة إن القول وسبق

 .القضاء إلى مضافة الفدٌة علٌه تجب حاله وهذه مات

 

 مسكٌنا   ستٌن إطعام أو متتابعٌن شهرٌن صٌام أو رقبة عتق: خصال ثبلث وهً: الكّفارة: الثالث

 :سببها فً اُختلؾ وقد

 دون من ذكروها المفطرات من لواحد االختٌاري العمدي الفعل لدى الكّفارة تجب اإلمامٌة فعند

 األحناؾ وعند.التفاصٌل فً عندهم معتمد هو ما طبق على ذلك فً المالكٌة ووافقهم بٌنها، فرق

 ال الشافعٌة وعند.كثٌرة وتفاصٌل بشروط والشرب، واألكل الجماع عند إالّ  الكفارة تجب ال

 الموجبة المساحقة علٌه وزادوا الحنابلة ووافقهم كثٌرة، وبشروط الجماع، ندع إالّ  الكفارة تجب

 .لئلنزال

 : مسائل جملة هنا وها

 أٌها منها ٌفعل الكفارة خصال بٌن مخٌر المكلّؾ أن إلى والمالكٌة اإلمامٌة ذهب( ٔ) مسؤلة 

 وجب عجز فإن الرقبة عتق أوال   علٌه فٌجب مرتبة، أنها إلى المذاهب سائر وذهب .شاء

 .مسكٌنا   ستٌن أطعم عجز فإن الصٌام،

 عند وذلك مجتمعة، الثبلث الخصال أي الجمع كفّارة بثبوت اإلمامٌة انفردت( ٕ) مسؤلة 

 .ونحوهما الخمر وشرب كالزنا محرم، على اإلفطار



 نابلةالح اشترط ولكن الجمٌع، باتفاق واحد ٌوم فً سببها تكّرر إذا الكّفارة تتكّرر ال( ٖ) مسؤلة 

 الٌوم نفس فً شرب فإذا فكّفر، مرة أول مثبل   شرب قد كان إذا أما األول، عن التكفٌر عدم لذلك

 .ثانٌة مرة التكفٌر علٌه وجب ثانٌة

 المفطرات، من ؼٌره دون تكّرره على الكفّارة تكرار أوجبوا فإنهم الجماع اإلمامٌة واستثنى

 .ٌكفّر لم أو األولى للمرة كفّر سواء

ي فً المطلوب التتابع( ٗ) مسؤلة   األربعة عند الشهرٌن طوال االستمرار فٌه ٌجب الكّفارة شهر 

 فإن األربعة من عداهم من أما ، الحنابلة عند للمتابعة العود ثم شرعً لعذر قطعه وٌجوز ،

 عذر دون من القطع ٌجوز وال .جدٌد من الصٌام استئناؾ وٌجب الشرعً بالعذر ٌنقطع التتابع

 .جدٌد من االستئناؾ وٌجب ، مٌعالج عند

 بدون واإلفطار. الثانً الشهر من وٌوم ، كامل   شهر صٌام عندهم التتابع حدّ  فان اإلمامٌة أما

 .لعذر التتابع قُطع لو ما دون االستئناؾ، وٌوجب التتابع ٌقطع عذر

 اإلتٌان نم ٌتمكن أن إلى ذمته فً استقرت الثبلث بخصالها الكّفارة عن عجز إذا( ٘) مسؤلة 

 .ذلك بعد أٌسر لو حتى عنه تسقط الحنابلة وعند.الثبلثة عند ، بها

 ولم ذلك عن عجز فإن ، ٌطٌق بما التصدق أو ٌوما   عشر ثمانٌة صوم بٌن ٌتخٌر اإلمامٌة وعند

 .القدرة عند بها اإلتٌان وعلٌه هللا، استؽفر شًء على ٌقدر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 00000000000000000مفهوم زكاة الفطرة وأحكامها 

 :الفطر زكاة مفهوم أوال   

 . وزاد نما إذا: الزرع زكى: ٌقال والبركة، والطهارة، والزٌادة، النماء،: لؽة الزكاة

 وهذه اإلفطار،: منه المصدر ألن إفطارا ؛ ٌفطر الصائم، أفطر: قولك من مصدر، اسم: الفطر

 سببه؛ إلى الشًء إضافة من الفطر، إلى الزكاة افةوإض والنفس، البدن، عن الصدقة بها ٌراد

 ((.الفطر زكاة: ))فٌقال به، لوجوبها إلٌه؛ فؤضٌفت وجوبها، سبب رمضان من الفطر ألن

ة  : }تعالى هللا قال الخلقة،: الفطرة ألن فطرة ؛: لها وقٌل ر   الَّتًِ هللا ِفْطر  ا النَّاس   ف ط  ه  ٌْ ل   أي. { ع 

 األولى كانت كما والنفس، البدن،: عن الصدقة بها ٌراد وهذه لٌها،ع الناس جبل التً جبلته

ج وٌقال الفطر، وصدقة الفطر، زكاة: ))وٌقال ، المال عن صدقة  وهً، فطرة: للُمْخر 

 .(( الخلقة زكاة أي: الخلقة هً التً الفطرة من كؤنها للفقهاء، اصطبلحٌة

 من: للصائم طهرة   رمضان، من بالفطر تجب الصدقة هً: ))االصطبلح فً الفطر زكاة :

 الفطر، عٌد صبلة قبل ٌُعٌله، مسلم فرد كل عن معلوم، مقدار إنفاق: ))وقٌل.(( والرفث اللؽو،

 فرضا ، وتسمى رمضان، من بالفطر واجبة صدقة: ))وقٌل.(( مخصوصة مصارؾ فً

: الفطر زكاة: لٌقا أن :وهو كلها، المتقدمة التعرٌفات ٌشمل الذي والحد   .((كزكاة   ومصرفها

 طائفة عن مخصوصة، بشروط مخصوص، شخص من معلوم، بمقدار معلومة صدقة

 والرفث، اللؽو، من: للصائم طهرة رمضان، من بالفطر تجب مخصوصة، لطائفة مخصوصة،

 .أعلم تعالى وهللا للمساكٌن، وطعمة

 الكتاب، عموم اأم:واإلجماع السنة وصرٌح الكتاب عموم: الفطر زكاة وجوب فً األصل: ثانٌا  

نْ  أ ْفل ح   ق دْ : }تعالى هللا قول: فقٌل كَّى م  ز  ر  * ت  ك  ذ  بِّهِ  اْسم   و  لَّى ر  ا: }تعالى هللا قول وعموم. { ف ص  م   و 

اُكمُ  آ   ُسولُ  ت   .{ف ُخُذوهُ الرَّ

 فرض: ))وفٌه عنهما، هللا رضً عمر ابن عبدهللا حدٌث ومنها كثٌرة، فؤلحادٌث السنة؛ وأما

 .... (( المسلمٌن من نفس كل على رمضان من الفطر زكاة - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول

: هللا رحمه المنذر ابن اإلمام قال فرض، الفطر صدقة أن: العلم أهل فؤجمع اإلجماع، وأما

 إذا المرء، على تجب الفطر صدقة أن على وأجمعوا فرض، الفطر صدقة أن على وأجمعوا))

 أداء المرء على أن على وأجمعوا لهم، أموال ال الذٌن األطفال، وأوالده ه،نفس عن أداإها أمكنه

 وأضٌفت ، رمضان فً بالفطر تجب صدقة هً الفطر زكاة .((الحاضر مملوكه عن الفطر زكاة

نْ :  ومشروعٌتها حكمتها.  وجوبها سبب ألنها الفطر إلى الزكاة بَّاس   اْبنِ  ع  ض   ق ال   ع  ُسولُ  ف ر   ر 

ُ  لَّىص   هللاَِّ  هِ  هللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  اة   و  ك  ة   اْلِفْطرِ  ز  اِئمِ  ُطْهر  ف ثِ  اللَّْؽوِ  ِمنْ  لِلصَّ الرَّ ة   و  ُطْعم  اِكٌنِ  و  س  نْ  لِْلم  ا م  اه   أ دَّ

بلةِ  ق ْبل   ً   الصَّ اة   ف ِه ك  ْقُبول ة   ز  نْ  م  م  ا و  اه  ْعد   أ دَّ بلةِ  ب  ً   الصَّ ق ة   ف ِه د  ق اتِ  ِمنْ  ص  د   داود أبو واهر. "  الصَّ

اهُ:  النووي قال 3ٖٔٔ و  اُود أ ُبو ر  ةِ  ِمنْ  د   ٌ ا بَّاس   اْبنِ  ِرو  اد   ع  ن   ِبإِْسن  س   أي( :  طهرة: )  قوله.  ح 

 من الفحش هو هنا الرفث:  األثٌر ابن قال(  والرفث)  وقوله ، رمضان صام من لنفس تطهٌرا

(  الصبلة قبل أداها من: )  قوله.  ٌإكل الذي الطعام وهو الطاء بضم( :  وطعمة)  قوله ، كبلم

 صدقة)  قوله ، الفطر صدقة بالزكاة المراد( :  مقبولة زكاة فهً)  قوله ، العٌد صبلة قبل أي: 



 وقٌل داود أبً شرح المعبود عون.  األوقات سائر فً بها ٌتصدق التً ٌعنً( :  الصدقات من

نْ  أ ْفل ح   ق دْ : }  األْعل ى سورة فً تعالى بقوله المقصودة هً كَّى م  ز  ر   ت  ك  ذ  بِّهِ  اْسم   و  لَّى ر  { ؛  ف ص 

نْ  ُرِوي   ر   ع  ْبدِ  ْبنِ  ُعم  ِزٌزِ  ع  أ ِبً اْلع  ةِ  و   ٌ الِ ى: "  ق اال اْلع  اة   أ دَّ ك  ج   ُثمَّ  اْلفِْطرِ  ز  ر  بلةِ  إل ى خ   أي"  الصَّ

نْ  األعلى سورة:  ٖج للجصاص القرآن أحكام.  العٌد صبلة ِكٌ وع  احِ  ْبنِ  ع  و  رَّ  ق ال   هللا رحمه اْلج 

اةُ :  ك  ْهرِ  اْلِفْطرِ  ز  ان   لِش  م ض  ِتً ر  ْجد  س  ْهوِ  ك  بلةِ  السَّ ْجُبرُ  ، لِلصَّ ان   ت  ْومِ  ُنْقص  ا الصَّ م  ْجُبرُ  ك  ُجودُ  ٌ   الس 

ان   بلةِ  ُنْقص   ( ٙج للنووي المجموع).  الصَّ

 احكام زكاة الفطر في المذاهب الخمسة :

 وفً عنه، تخرج وفٌمن علٌه، تجب فٌمن الكبلم وٌقع األبدان، زكاة تسّمى ،: الفطر زكاة

 الفطر زكاة تجب: األربعة قال بها المكلّؾ فً .ٌستحقها وفٌمن خروجها، وقت وفً مقدارها،

 الطفل مال ِمن إخراجها ٌتولى أن الولً على فٌجب صؽٌرا ، أو كان كبٌرا   قادر، مسلم كل على

 عن فاضبل   قٌمته أو زكوٌا ، نصابا   ٌملك الذي هو: الحنفٌة عند والقادر .لفقراءل ودفعها والمجنون

 عٌاله وقوت قوته عن ٌفضل ما ٌجد الذي هو القادر: والحنابلة والمالكٌة الشافعٌة وقال .حاجته

 وزاد الضرورٌة، واألدوات والثٌاب المسكن ِمن إلٌه ٌحتاج ما استثناء مع ولٌلته، العٌد ٌوم فً

ن أنّ : الكٌةالم  .الوفاء ٌرجو كان إذا قادرا   ٌعدّ  االقتراض على ٌقدر م 

 المجنون  وال الصبً مال فً تجب فبل والقدرة، والعقل البلوغ وجوبها فً ٌُشترط: اإلمامٌة وقال

 النائم وعن ٌفٌق، حتى المجنون وعن ٌحتلم، حتى الصبً عن: ثبلثة عن القلم ُرفع) لحدٌثا

 ٌكون بؤن بالقوة أو بالفعل ولعٌاله له سنة مإونة ٌملك الذي فهو عندهم لقادرا أّما(. ٌستٌقظ حتى

 الفطرة زكاة ٌخرج أن المكلّؾ على ٌجب: الحنفٌة قال .منها ٌكتسب صنعة أو ٌستثمره، ما له

 على تجب فبل عاقبل   كان إذا أّما مجنونا ، كان إذا الكبٌر وولده وخادمه، الصؽٌر وولده نفسه عن

: والشافعٌة الحنابلة وقال .زوجته عن الفطرة زكاة ٌخرج أن الزوج على ٌجب ال اّنه اكم أبٌه،

 أن ٌجب: المالكٌة وقال .واإلبن واألب كالزوجة نفقته تلزمه وعّمن نفسه عن إخراجها ٌجب

 لهم مال ال الذٌن الذكور واألوالد الفقٌران، الوالدان وهم بنفقتهم، ٌقوم وعّمن نفسه، عن ٌخرجها

 بهّن، الزوج ٌدخل أن إلى الفقٌرات وبناته الكسب، على قادرٌن وٌصبحوا ٌبلؽوا أن إلى

 .والزوجة

ن كل وعن نفسه، عن إخراجها ٌجب: اإلمامٌة وقال  ؼٌر ِمن الفطر لٌلة دخول حٌن ٌعوله م 

 بٌن وال المسلم، وؼٌر المسلم بٌن وال والكبٌر، الصؽٌر بٌن وال وؼٌره، النفقة واجب بٌن فرق

 وأصبح بلحظات شوال هبلل دخول ق بل ضعٌؾ جاءه لو حتى البعٌد، والؽرٌب القرٌب رحمال

 بامرأة تزوج أو ولد له ِولد إذا وكذا الفطر، زكاة عنه ٌخرج أن ٌجب اللٌلة تلك العٌال جملة فً

 جاء وأ تزوج أو الولد ِولد إذا أّما. عنهما الفطرة وجبت له مقارنا   أو الفطر لٌلة ِمن الؽروب ق بل

ن وكل. عنهم اإلخراج ٌجب فبل الؽروب ب عد الضٌؾ  عن سقطت ؼٌره على فطرته وجبت م 

 .ؼنٌا   كان وإن نفسه

 أو الشعٌر أو الحنطة ِمن صاع شخص كل عن إنفاقه الواجب المقدار أنّ  على اتفقوا: مقدارها

: قالوا فإّنهم الحنفٌة اعد ما الؽالب، القوت ِمن ذاك إلى وما الذرة، أو األرز أو الزبٌب أو التمر

 .كٌلوؼرامات ثبلث حوالً والصاع. الواحد الفرد عن الحنطة ِمن صاع نصؾ ٌكفً



 زكاة ألنّ  العمر؛ آخر إلى العٌد ٌوم فجر طلوع ِمن وجوبها وقت: الحنفٌة قال:  الوجوب وقت

 عن تؤخٌرها حرمٌُ : الحنابلة وقال .ومإخرا   مقّدما   أداإها وٌصحّ  الموّسعة، الواجبات ِمن الفطر

 وجوبها وقت: الشافعٌة وقال .األمد هذا ق بل تجزئ وال بٌومٌن، العٌد ق بل وتجزئ العٌد، ٌوم

 ِمن األخٌر الٌوم ِمن بقلٌل وقبله الؽروب حٌن أي شوال، ِمن جزء وأّول رمضان، ِمن جزء آخر

ٌُحرم العٌد، أٌام ِمن ٌوم أّول فً إخراجها وٌسنّ . رمضان شهر  الٌوم ؼروب ب عد إخراجها و

 ِمن ٌوم آخر ِمن الشمس بؽروب تجب أّنها إحداهما: رواٌتان مالك اإلمام وعن .لعذر إالّ  األّول

 .رمضان

 وقت إلى الؽروب أّول ِمن أداإها وٌجب العٌد، لٌلة بدخول الفطرة زكاة تجب: اإلمامٌة وقال

 أن المكلّؾ فعلى الوقت هذا فً حقالمست ٌوجد ل م وإذا العٌد، صبلة ق بل األداء واألفضل الزوال،

 مع الوقت بهذا ٌإدها ول م أّخر وإذا فرصة، أّول فً وأداءها دفعها ناوٌا   ماله عن مستقلة ٌعزلها

 .بحال عنه تسقط وال بعده، إخراجها وجب المستحق وجود

رت الذٌن العامة للزكاة المستحقون هم الفطر لزكاة المستحق أنّ  على اتفقوا: المستحق  اآلٌة همذك 

ا:) الكرٌمة م  ق اتُ  إِنَّ د  اءِ  الصَّ اِكٌنِ  لِْلفُق ر  س  اْلم   وٌستحب الحبوب، عن الحبوب ثمن وٌكفً ... ( . و 

 (.بها أحقّ  الصدقة جٌران: )الحدٌث فً جاء فقد الجٌران ثمّ  بها، المحتاجٌن القرابة اختصاص

ن أنّ  على كافة المسلمون أجمع:  الهبلل ثبوت  ؼر ِمن بعلمه العمل ٌلزمه الهبلل برإٌة انفرد م 

 جمٌع أفطر ولو الصوم علٌه وجب األّول رأى فمن شوال، وهبلل رمضان هبلل بٌن فرق

ن ، الناس ن كل صام ولو اإلفطار علٌه وجب الثانً رأى وم   بٌن فرق ؼٌر ِمن األرض، فً م 

 :التالٌة المسائل فً المذاهب واختلفت. أنثى أو ذكرا   عدل، ؼٌر أو عدال   الرائً ٌكون أن

 األقطار سائر أهل على ٌجب بقُطر الهبلل رإٌة ثبتت متى: والحنابلة والمالكٌة الحنفٌة قال - ٔ

 .الهبلل مطلع باختبلؾ عبرة وال والبعٌد، القرٌب بٌن فرق ؼٌر ِمن

 فً انالبلد تقارب فإن آخر، بلد أهل ٌره ول م البلد أهل الهبلل رأى إذا: والشافعٌة اإلمامٌة وقال

 .الخاص حكمه بلد فكل المطلع اختلؾ وإن واحدا ، حكمهما كان المطلع

: قالوا الحنفٌة ولكن شعبان ِمن الثبلثٌن الٌوم فً بعده أو الزوال ق بل نهارا   الهبلل رإي إذا - ٕ

 ِمن النهار هذا ٌكون فهل . الكفارة دون القضاء علٌه وجب شهادته، وردّ  القاضً، عند شهد لو

 فً نهارا   رإي إذا وكذا الصٌام؟ فٌه ٌجب رمضان أّول ِمن أو صومه، ٌجب ال انشعب آخر

 رإي الذي الٌوم هل وبكلمة شوال؟ ِمن أو رمضان ِمن ٌكون فهل رمضان، ِمن الثبلثٌن الٌوم

 اآلتً؟ أو الماضً الشهر ِمن ٌُحسب الهبلل فٌه

 الصوم ٌجب وعلٌه اآلتً، ال الماضً الشهر ِمن هو: والحنفٌة والمالكٌة والشافعٌة اإلمامٌة قال

 كانت إذا التالً الٌوم فً اإلفطار وٌجب شعبان، آخر فً الرإٌة كانت إذا للرإٌة التالً الٌوم فً

 .رمضان آخر فً

 وأفطروا لرإٌته، صوموا(: )وسلّم علٌه هللا صلّى) لقوله بالرإٌة ٌثبت الهبلل أنّ  على اتفقوا - ٖ

 بالتواتر، وشوال رمضان ِمن كل ٌثبت: اإلمامٌة قال .لرإٌةا ؼٌر فً واختلفوا ،(لرإٌته

 بلد ِمن الشاهدان ٌكون أن بٌن وال والؽٌم، الصحو بٌن فرق ؼٌر ِمن عدلٌن رجلٌن وبشهادة



 ُتقبل وال. الهبلل وصؾ فً شهادتهما تتناقض ال أن شرٌطة على متقاربٌن، بلدٌن ِمن أو واحد

 .الحال مجهول وال فاسق،ال وال الصبٌان، وال النساء، شهادة

 رجل بشهادة رمضان هبلل ٌثبت: قالوا حٌث شوال، وهبلل رمضان هبلل بٌن الحنفٌة وفّرق

 رجلٌن بشهادة إالّ  ٌثبت فبل شوال هبلل أّما والعدالة، والعقل اإلسبلم بشرط واحدة وامرأة واحد،

 فبل صحوا   السماء كانت إذا اأمّ  الرإٌة، ِمن ٌمنع مانع السماء فً كان إذا هذا وامرأتٌن، رجل أو

 وهبلل رمضان هبلل بٌن فرق ؼٌر ِمن بخبرهم العلم ٌحصل كثٌرٌن جماعة بشهادة إالّ  ٌثبت

 ٌكون أن بشرط واحد عدل بشهادة وشوال رمضان هبلل ِمن كل ٌثبت: الشافعٌة وقال .شوال

 ال: المالكٌة وقال .وا  صح أو ؼائمة السماء تكون أن بٌن ذلك فً فرق وال عادال ، عاقبل   مسلما  

 الصحوة بٌن وال وشوال، رمضان هبلل بٌن فرق ؼٌر ِمن عدلٌن، بشهادة إالّ  الهبلل ٌثبت

 ٌثبت فبل شوال أّما إمرأة، أو كان رجبل   العدل بشهادة رمضان هبلل ٌثبت: الحنابلة وقال .والؽٌم

 .عدلٌن بشهادة إالّ 

 التالً الٌوم فً الصوم ووجب ٌوما   ثبلثٌن بانشع أكمل رمضان هبلل رإٌة أحد ٌدع ل م إذا - ٗ

 ال شعبان ِمن والعشرٌن التاسع ب عد الصوم ٌجب: قالوا فإّنهم الحنفٌة عدا ما باالتفاق، للثبلثٌن

  رمضان، هبلل إلى بالنسبة هذا  .الثبلثٌن ب عد

 ثبلثٌن رمضان لأكم ؼائمة السماء كانت إن: والمالكٌة الحنفٌة فقال شوال هبلل إلى بالنسبة أّما

 للثبلثٌن، التالً الٌوم فً الصوم وجب صحوا   السماء كانت وإن اإلفطار، بعدها ووجب ٌوما ،

 اإلفطار ٌجب: الشافعٌة وقال .عددهم كان مهما رمضان أّول ثبوت ٌهدوا الذٌن الشهود وأكذب

 .لؽٌموا الصحو بٌن فرق ؼٌر ِمن واحد بشاهد رمضان ثبوت كان ولو حتى الثبلثٌن ب عد

 ثابتا   كان وإذا الثبلثٌن، ب عد اإلفطار ٌجب عدلٌن بشهادة ثابتا   رمضان كان إذا: الحنابلة وقال

 .والثبلثٌن الحادي صوم فٌجب واحد عدل بشهادة

 الصحو بٌن فرق ؼٌر ِمن ثبلثٌن، بإكمال وشوال رمضان شهر ِمن كل ٌثبت: اإلمامٌة وقال

  .الصحٌح شرعًال بالطرٌق ثبت أّوله دام ما والؽٌم،

 

 

 

 

 

 

 



  000000000000000وأحكامها الزكاةمفهوم 

 الذي المال فً تزٌد ألنها الزكاة وسمٌت  . والصبلح والنماء والطهارة  البركة :  لغة الزكاة

 ٌ ْطُهر  ،  ٌزكو وماله  ،  تزكو المتصدق نفس  : تٌمٌة ابن قال كما  ،  اآلفات وتقٌه  ،  منه أخرجت

  . المعنى فً وٌزٌد

 كتابه فً سماهم الذٌن للمستحقٌن وجل عز هللا فرضها المال من مقدرة حصة:  شرعا الزكاةو

 الزكاة لفظ وٌطلق  ،  مخصوصة لطائفة مخصوص مال فً مخصوص مقدار هً أو  ،  الكرٌم

 والسنة القرآن لؽة فً تسمى قد الشرعٌة والزكاة  . المزكى المال من المخرجة الحصة نفس على

 صبلتك إن علٌهم وصلّ  بها وتزكٌهم تطهرهم صدقة أموالهم من خذ )   : تعالى قال كما صدقة

 إلى أرسله حٌن لمعاذ وسلم علٌه هللاّ  صلى قال الصحٌح الحدٌث وفً  (  ٖٓٔ  التوبة )    ( لهم سكن

  (  . فقرائهم على وترد أؼنٌائهم من تإخذ صدقة أموالهم فً علٌهم افترض هللاّ  أن أْعلِْمُهم )   : الٌمن

  . الجماعة أخرجه

 محبل المال ٌكون بتوافرها شروط لها ووضعت المال فً الزكاة فرضت:  الزكاة شروط 

 ماله زكاة المزكً فٌخرج  ،  المال صاحب على للتٌسٌر شرعت الشروط وهذه  ،  الزكاة لوجوب

   ،  الزكاة فرٌضة إلٌها ترمً التً ٌةالسام األهداؾ فتتحقق  ،  نفسه بها طٌبة

 الحاجات عن لزٌادة،  النصاب بلوغن  تقدٌرا أو حقٌقة النماء،  التام الملك  : هً الشروط وهذه

 الزكاة فً الثِّن ى منع،  الحول حوالن، األصلٌة

 أّما. ةبنٌ إالّ  ٌصحّ  ال الزكاة إخراج أنّ  على وأجمعوا. أبدان وزكاة أموال، زكاة: قسمان الزكاة

 :ٌلً كما فهً الوجوب شروط

 :شروط األموال ولزكاة األموال زكاة شروط

 المجنون مال فً تجب فبل الزكاة، وجوب فً شرط والبلوغ العقل: واإلمامٌة الحنفٌة قال - ٔ

 . والطفل

 المجنون مال فً الزكاة فتجب البلوغ، وال العقل ٌشترط ال: والشافعٌة والحنابلة المالكٌة وقال

 .منه ٌخرجها أن الولً وعلى لطفل،وا

 المذاهب على الفقه كتاب. )المسلم ؼٌر على الزكاة تجب ال: والحنابلة والشافعٌة الحنفٌة قال - ٕ

 (.األربعة

 .فرق ؼٌر ِمن المسلم على تجب كما علٌه، تجب: والمالكٌة اإلمامٌة وقال

 الكبلم مذهب كل أطال وقد الملك، تمامٌة الزكاة وجوب فً ٌشترط - ٖ

 التام، الملك تحدٌد فً .الحنفٌة عند والثمار الزرع زكاة فً معتبرٌن ؼٌر والبلوغ العقل أنّ  إالّ 

 ٌمكنه ٌده تحت ٌكون بحٌث ماله على متسلطا   المالك ٌكون أن: المذاهب أقوال بٌن والجامع

 وإن احبهص ِمن اؼُتصب الذي المال وال الضالة، على الزكاة تجب فبل شاء، كٌؾ فٌه التصرؾ

 الزوجة كصداق قبضه، ب عد إالّ  الزكاة فٌه تجب فبل له كان فإن الدٌن وأّما ملكه، على باقٌا   كان



ٌُعرؾ علٌه الدٌن كان وإن بالقبض، إالّ  ٌُْمل ك ال الدٌن ألنّ  الزوج؛ ذمة فً زال ما الذي  حكمه فس

 :ٌؤتً فٌما

الن - ٗ و   .التفصٌل وٌؤتً والمعادن، اروالثم الحبوب ؼٌر المال على القمري الحول ح 

 البٌان وٌؤتً الزكاة، فٌها تجب التً األنواع باختبلؾ مقداره وٌختلؾ النصاب، بلوغ - ٘

 .مفّصبل  

ٌن علٌه كانَ   من - ٙ  هل: وبكلمة ال؟ أم الزكاة علٌه تجب فهل النصاب، بلػ مال وعنده د 

 الزكاة؟ ِمن ٌمنع الدٌن

ٌن علٌه كان فمن الدٌن، ِمن المال فراغ ٌشترط ال: والشافعٌة اإلمامٌة قال  الزكاة، علٌه تجب د 

 وبقً الزكاة أعٌان ِمن نصابا   اقترض لو: اإلمامٌة قال بل. النصاب تمام الدٌن استؽرق ولو حتى

 .المقرض على الزكاة وجبت سنة، عنده

 دٌونه، ٌفً أن أّوال   فعلٌه مال وعنده دٌن علٌه كان فمن الزكاة، ِمن ٌمنع الدٌن: الحنابلة وقال

 .علٌه شًء فبل وإالّ  زّكاه، النصاب بقدر ماله ِمن بقً فإن

 والماشٌة الحبوب زكاة ِمن ٌمنع وال والفضة، الذهب زكاة ِمن ٌمنع الدٌن: المالكٌة وقال

 وال الدٌن، ٌفً أن فعلٌه النصاب بقدر والفضة الذهب ِمن وعنده دٌن علٌه كان فمن والمعدن،

 .الزكاة فعلٌه ؼٌرهما ِمن النصاب بقدر وعنده دٌن، علٌه كان إذا أّما ،الزكاة علٌه تجب

 العباد ِمن له ُمطالب وال ذمته، فً هلل حقا   الدٌن كان إن: الحنفٌة وقال

 ُمطالب له كان ولكن هلل أو للناس دٌنا   كان وإن الزكاة، ِمن ٌمنع ال فإّنه والكفارات كالحج

 الزرع زكاة إالّ  أنواعها، بجمٌع الزكاة ِمن ٌمنع فإّنه اإلمام ابه ٌطالبه التً السابقة كالزكاة

 .والثمار

 فً وال والثٌاب، السكن دار فً وال والجواهر، الُحلً فً تجب ال الزكاة أنّ  على جمٌعا   واتفقوا

 والكتب األدوات ِمن إلٌه ٌحتاج مّما ذاك إلى وما والسبلم الركوب دابة فً وال المنزل، أثاث

 .التفصٌل وٌؤتً والفضة، الذهب سبائك فً الزكاة تجب ال: أٌضا   اإلمامٌة وقال .واآلالت

 الزكاة فٌها تجب التً األموال

 ِمن ١ٔ اآلٌة نطقت فقد أموالهم، فً لؤلؼنٌاء حقٌقٌٌن شركاء الفقراء الكرٌم القرآن اعتبر لقد

ِفً:) الذارٌات الِِهمْ  و  ق   أ ْمو  ائِلِ  ح  ْحُرومِ  لِلسَّ اْلم   والصناعة الزراعة مال بٌن تفّرق ول م ،(  و 

 .المعادن وفً النقود، وفً والثمار، والحبوب الماشٌة فً المذاهب فقهاء أوجبها لذلك والتجارة؛

 تحدٌد وفً اآلخر، بعضها فً النصاب مقدار وفً األصناؾ، هذه بعض تحدٌد فً واختلفوا

 ،- التجار أرباح فً بالمئة( ٕٓ) - الُخمس اإلمامٌة أوجب فقد ثالث، صنؾ فً الفقراء سهم

 المعادن كذلك. - التجارة مال فً بالمئة ونصؾ إثنان أي - العشر ربع ٌجب: األربعة وقال

 ما تفصٌل ٌلً وفٌما. العشر ربع ؼٌرهم وأوجب الخمس، والحنابلة واإلمامٌة الحنفٌة فٌها أوجب

 :فٌه اختلفوا وما علٌه، اتفقوا



 وٌشمل والبقر اإلبل،: الماشٌة ِمن أصناؾ ثبلثة فً تجب الزكاة أنّ  ىعل اتفقوا: الماشٌة زكاة

 إذا إالّ  والحمٌر والبؽال الخٌل فً الزكاة وجوب عدم على واتفقوا. المعز وتعمّ  والؽنم الجاموس،

 .مجتمعة وإناثا   ذكورا   كانت إذا فقط الخٌل فً الزكاة الحنفٌة وأوجب التجارة، أموال ِمن كانت

 :أربعة أمور الماشٌة زكاة فً وٌشترط  الماشٌة فً ةالزكا شروط

 : اإلبل نصاب

 فشاتان،( ٓٔ) بلؽت وإذا شاة، ففٌها خمسا   بلؽت إذا :ٌلً كما اإلبل فً وهو النصاب، -ٔ

 فٌها: اإلمامٌة فقال( ٕ٘) بلؽت إذا أّما الجمٌع، باتفاق شٌاه، فؤربع( ٕٓ)و شٌاه، فثبلث( ٘ٔ)و

. الثانٌة السنة فً دخلت التً اإلبل ِمن وهً مخاض، بنت فٌها: األربعة وقال. شٌاه خمس

 العدد هذا اإلبل بلؽت فإذا اإلبل، ِمن والعشرٌن الستة فً المخاض بنت أوجبوا واإلمامٌة

 .واحدا   نصابا   كلها أصبحت

 .ةالثالث السنة فً دخلت التً هً اللبون وبنت باالتفاق، لبون بنت ففٌها وثبلثٌن ستا   بلؽت وإذا

 .الرابعة السنة فً دخلت التً هً والحّقة باالتفاق، ُحقّة ففٌها وأربعٌن ستا   بلؽت وإذا

 .الخامسة فً دخلت التً هً والجدعة باالتفاق، جدعة ففٌها وستٌن إحدى بلؽت وإذا

 .باالتفاق لبون بنتا ففٌها وسبعٌن ستا   بلؽت وإذا

 .باالتفاق حقّتان ففٌها وتسعٌن إحدى بلؽت وإذا

 وواحدا   مئة اإلبل تبلػ حتى شًء والتسعٌن اإلحدى على ٌزٌد فٌما لٌس أّنه على اتفقواو

 .المطّوالت ِمن ُتطلب وأقوال تفاصٌل فللمذاهب بلؽتها فإذا وعشرٌن،

 السابق النصاب بٌن فٌما وال شًء، الخمس دون فٌما لٌس أّنه على واتفقوا

 شاتان فٌها والعشر شاة، فٌها والتسع شاة، ٌهاف الخمس: مثبل   - شًء النصب جمٌع ِمن والبلحق

 .وهكذا شاتان، فٌها ٗٔ والـ

 الستٌن وِمن مسنة، أربعٌن كل وِمن تبٌعة، أو تبٌع ثبلثٌن كل ِمن البقر ِمن ٌإخذ: البقر نصاب

 المئة وِمن تبٌعات، ثبلث التسعٌن وِمن مسنتان، الثمانٌن وِمن وتبٌع، مسنة السبعٌن وِمن تبٌعان،

 أربع أو مسنات ثبلث والعشرٌن المئة وِمن وتبٌع، مسنتان والعشرة المئة وِمن وتبٌعان، مسنة

 عند علٌه متفق النحو هذا على البقر ونصاب شًء، الفرٌضتٌن بٌن ولٌس وهكذا، تبٌعات،

 فً تدخل التً هً والمسنة الثانٌة، فً وٌدخل سنة ٌستكمل الذي هو البقر ِمن والتبٌع.  الجمٌع

 سنٌن ثبلث أوفت ما والمسنة الثالثة، فً ودخل سنتٌن أوفى ما هو التبٌع: المالكٌة وقال. الثالثة

 .الرابعة فً ودخلت

 وِمن شاتان، والعشرٌن واإلحدى المئة وِمن شاة، أربعٌن كل ِمن الؽنم ِمن ٌإخذ:  الؽنم نصاب

 .الجمٌع باتفاق شٌاه، ثبلث والواحدة المئتٌن



 كل ففً فصاعدا   أربعمائة تبلػ حتى شٌاه، أربع ففٌها وواحدة ثبلثمئة بلؽت إذا: اإلمامٌة وقال

 .شاة مئة

 أربع ففٌها األربعمئة إلى شٌاه، ثبلث فٌها والواحدة كالمئتٌن والواحدة الثبلثمئة: األربعة وقال

 .شاة مئة كل ففً زاد وما شٌاه،

 فً الزكاة تجب فإّنه الستٌن لىإ األربعٌن على زاد ما إالّ  عفو الفرٌضتٌن بٌن ما: الحنفٌة قال

 .مسنة عشر نصؾ االثنتٌن وفً مسنة، عشر ربع األربعٌن على الزائدة الواحدة ففً الزٌادة،

 .فٌه زكاة ال عفو الفرٌضتٌن بٌن ما أنّ  على الجمٌع واتفق

 تكلّؾ وال السنة، أٌام أكثر فً المباح الكؤل ترعى التً هً السائمة والماشٌة السوم، - ٕ

 تجب: قالوا فإّنهم المالكٌة عدا ما الجمٌع، عند علٌه متفق الشرط وهذا. ندر فٌما إالّ  علفا   هاصاحب

 .السائمة وؼٌر السائمة فً الزكاة

الن - ٖ و   فلو النصاب، أفراد بجمٌع كاملة سنة صاحبها عند تبقى أن أي الماشٌة، على الحول ح 

ن مثبل   الزكاة، تجب فبل لسنةا آخر فً أكملها ُثمّ  السنة أثناء فً واحدة نقصت  عنده كان م 

، أو هبة   أو بموت   واحدة نقصت أشهر ُمضً وب عد السنة أّول فً شاة أربعون  على أكملت ُثمّ  بٌع 

 الشرط هذا على اتفق وقد. جدٌدة سنة ٌستؤنؾ بل السنة، آخر فً الزكاة تجب فبل األربعٌن،

 آخره فً تمّ  ُثمّ  الحول، أثناء فً النصاب نقص إذا :الحنفٌة وقال والحنابلة، والشافعٌة اإلمامٌة

 المعتبر والحول. آخره إلى الحول أّول ِمن كامبل   النصاب بقً لو تجب كما الزكاة فٌه وجبت

 .هبلال   عشر اثنا أي القمري، الحول هو شرعا  

 العوامل على زكاة فبل للنقل، واإلبل للحرث، كالبقر للعمل، معّدة الحٌوانات تكون ال أن - ٗ

 العوامل وؼٌر العوامل فً الزكاة تجب: قالوا فإّنهم المالكٌة عدا ما الجمٌع، باتفاق بلؽت ما بالؽة

 .فرق دون

 أحدهما ٌضم أن علٌه ٌجب فبل النصاب، دون صنؾ كل ِمن عنده كان إذا أّنه على واتفقوا

 البقر ٌتمم أن ٌجب فبل ن،األربعٌ دون الؽنم ومن الثبلثٌن دون البقر ِمن عنده كان فإذا لآلخر،

 .بالبقر الؽنم وال بالؽنم،

 الزكاة تجب ال: والمالكٌة والحنفٌة اإلمامٌة فقال واحد، نصاب فً إثنان اشترك لو فٌما واختلفوا

: والحنابلة الشافعٌة وقال. مستقبل   نصابا   واحد كل سهم ٌبلػ ل م دام ما أحدهما على وال علٌهما

 .عنه سهم كل نقص وإن النصاب، بلػ إذا شتركالم المال فً الزكاة تجب

 النصاب، بلؽا إذا الزكاة فٌهما وأوجبوا والفضة، الذهب عن الفقهاء تكلّم: والفضة الذهب زكاة

 على الحول ُمضً واشترطوا درهم، مئتا الفضة ونصاب مثقاال ، عشرون الذهب نصاب: وقالوا

 .بالمئة ونصؾ إثنان أي شر،الع ربع فٌهما الزكاة ومقدار المالك، عند النصاب

 فً تجب وال النقد، بسكة مسكوكٌن كانا إذا والفضة الذهب فً الزكاة تجب: اإلمامٌة وقال

 .والحلً السبائك



 بعضهم فقال الحلً، فً واختلفوا النقود، فً تجب كما السبائك فً تجب أّنها على األربعة واتفق

 .الوجوب بعدم وآخرون الزكاة، بوجوب

 مإونة على ٌزٌد ما كل فً خمسة ِمن واحدا   الُخمس اإلمامٌة أوجب فقد المالٌة اقاألور أّما

 .التفصٌل وٌؤتً السنة،

 بلوغ من الشروط سائر توفرت اذا إالّ  الزكاة فٌها تجب ال: والحنفٌة والمالكٌة الشافعٌة وقال

 .والحول النصاب

 .فضة أو ذهبا   صرؾ إذا إالّ  الورق فً الزكاة تجب ال: الحنابلة وقال

 عشرة الُعشر، الزكاة ِمن والثمار الزرع فً الواجب المقدار أنّ  على اتفقوا: والثمار الزرع زكاة

 ارتوازٌة بئر ِمن شرب إن العشر ونصؾ النهر، ِمن السٌح أو المطر ِمن شرب إن بالمئة

 .ونحوها

 والوسق أوسق، خمسةُ  هوأنّ  والثمار، الزرع فً معتبر النصاب أنّ  على الحنفٌة، عدا ما واتفقوا،

 وال ؼرام، ألؾ: والكٌلو كٌلوؼرامات، وعشرة تسعمئة حوالً المجموع وٌبلػ صاعا ، ستون

 .سواء حد على والكثٌر القلٌل فً الزكاة تجب: الحنفٌة وقال. ذلك دون هو فٌما زكاة

 أخرجته ما كل فً الزكاة تجب: الحنفٌة قال .والثمار الزرع ِمن الزكاة فٌه تجب فٌما واختلفوا

: والشافعٌة المالكٌة وقال .الفارسً والقصب والحشٌش الحطب إالّ  والزرع، الثمار ِمن األرض

 .والزبٌب والتمر واألرز والشعٌر كالحنطة للمإونة ٌُّدخر ما كل فً الزكاة تجب

ٌُّدخر ٌُكال ما كل فً تجب: الحنابلة وقال  فً إالّ  تجب ال: اإلمامٌة وقال .والزرع الثمار ِمن و

 ولكّنها ذلك، عدا فٌما تجب وال الثمار، ِمن والزبٌب التمر فً وإالّ  الحبوب، ِمن والشعٌر الحنطة

 .تستحب

 أن بدّ  وال واالكتساب، الربح بقصد معاوضة بعقد المملوك هو التجارة مال: التجارة مال زكاة

 .باالتفاق تجارة مال ٌكون ال باإلرث ملك فلو بفعله، الملك ٌكون

 الزكاة وتخرج. االمامٌة عند ومستحبة األربعة، عند واجبة التجارة وزكاة

ج ومقدار. بها ٌُّتجر التً السلع قٌمة ِمن  .أربعٌن ِمن واحد أي الربع، ُعشر المخر 

 بقصد العقد حصول حٌن ِمن وٌبتدئ التجارة، مال تعلّق فً الحول ٌشترط أّنه على وأجمعوا

 .الزكاة تعلقت بحالر وحصل الحول تمّ  فإذا التجارة،

 ل م الحول أثناء فً نقص فلو آخره، إلى الحول أّول ِمن المال رأس وجود ٌشترط: اإلمامٌة وقال

 .العود حٌن ِمن الحول استؤنؾ القٌمة عادت وإذا الزكاة، تتعلق

 وال الحول أّول فً النصاب ٌملك ل م فإذا بجمٌعه، ال الحول بآخر العبرة: والحنابلة الشافعٌة وقال

 .الزكاة فعلٌه آخره فً ملكه ولكن أثنائه، فً



 فً نقص ُثمّ  نصابا ، الحول أّول فً ملك فمن بوسطه، ال الحول بطرفً العبرة: الحنفٌة وقال

 تجب ال فإّنه آخره فً أو أّوله فً نقص لو أّما الزكاة، علٌه وجبت آخره فً كمل ُثمّ  أثنائه،

 .الزكاة

 بنصاب الثمن وٌقابل بؤثمانها، فتقوم النصاب، بها ٌتجر التً السلع ثمن ٌبلػ أن أٌضا   وٌتشرط

 نصاب وهو أقلهما، عن نقص وإذا الزكاة، ِوجبت زاد أو أحدهما ساوى فإذا والفضة، الذهب

 . زكاة فبل الفضة

 0000المستحقين للزكاة )حسب المذاهب(أصناف 

 فً المذكورون وهم ثمانٌة، للزكاة المستحقٌن أصناؾ أنّ  على اتفقوا: للزكاة المستحقٌن أصناؾ

ا:) التوبة سورة ِمن ٓٙ اآلٌة م  ق اتُ  إِنَّ د  اءِ  الصَّ اِكٌنِ  لِْلفُق ر  س  اْلم  اِملٌِن   و  اْلع  ه ا و  ٌْ ل  لَّف ةِ  ع  اْلُمإ   قُلُوُبُهمْ  و 

ِفً ق ابِ  و  اِرِمٌن   الرِّ اْلؽ  ِفً و  بٌِلِ  و  ِاْبنِ  هللاَِّ  س  ِبٌلِ  و   ( . السَّ

 الفقٌر :ٌلً مّما فُتعرؾ األصناؾ هذه تحدٌد فً المذاهب أقوال أّما

ن هو الفقٌر: الحنفٌة قال - ٔ ن أّما كسب، ذا صحٌحا   كان وإن النصاب، ِمن أقلّ  ٌملك م   ٌملك م 

 فبل ذلك، إلى اوم وثٌابه وأثاثه مسكنه وهً األصلٌة، حاجته عن فاضبل   كان نوع أي ِمن نصابا  

ن أنّ  ذلك فً وحجتهم. له الزكاة صرؾ ٌجوز ن الزكاة، علٌه تجب النصاب ملك م   وجبت وم 

 .له تجب فبل علٌه

 ل م وإن الزكاة علٌه تحرم محتاج ؼٌر كان فمن بالمـُلك، ال بالحاجة العبرة: المذاهب بقٌة وقالت

:) تعالى قال الحاجة، معناه الفقر ألنّ  نصبا ؛ أو نصابا   ملك وإن له تحلّ  والمحتاج شٌئا ، ٌملك

ه ا  ٌ اأ  اءُ  أ ْنُتمْ  النَّاسُ  ٌ   فقٌرا ، ٌعد ال كفاٌته نصؾ وجد من: والحنابلة الشافعٌة وقال .(  هللاَِّ  إِل ى اْلفُق ر 

 .الزكاة له تجوز وال

 عنده انك فمن ولعٌاله، له السنة مإونة ٌملك ال من الشرعً الفقٌر: والمالكٌة االمامٌة وقال

 االمامٌة وقال .الزكاة من إعطاإه ٌجوز السنة طول عٌاله تكفً ال مواش أو عقار، أو ضٌعة

 تحل، بل: والمالكٌة الحنفٌة وقال .الزكاة له تحل ال االكتساب على قدر من: والحنابلة والشافعٌة

ٌّنة ؼٌر من ٌصدق الفقر مدعً: االمامٌة وقال. له وتدفع  ولم ظاهر، مال له ٌكن لم اذا وٌمٌن ب

 شٌئا   فسؤاله الصدقة، ٌقسم وهو ،(وسلم علٌه هللا صلى) هللا رسول أتٌا رجلٌن ألن كذبه، ٌعلم

به، فٌهما بصره فصعد منها،  قوة ذي وال لؽنً حظ وال أعطٌتكما، شئتما إن: لهما وقال وصوَّ

 .ٌمٌن أو بٌنة دون من الٌهما األخذ فؤرجع مكتسب،

 : المسكٌن

 بل: والشافعٌة الحنابلة وقال .الفقٌر ِمن حاال   أسوأ المسكٌن: والمالكٌة والحنفٌة مٌةاإلما قال - ٕ

 كفاٌته، نصؾ ٌجد لّم أو شٌئا ، ٌملك ال الذي هو الفقٌر ألنّ  المسكٌن؛ ِمن حاال   أسوأ الفقٌر

ٌُعطى كفاٌته، نصؾ ٌجد الذي هو والمسكٌن  خبلؾ فبل ٌكن، ومهما .الزكاة ِمن اآلخر النصؾ ف

 إلى مضطر   حاجة الزكاة تسدّ  بؤن والعبرة. والمسكٌن الفقٌر تفسٌر فً المذاهب بٌن جوهرٌا  

 .منه بدّ  ال مّما ذلك إلى وما تعلٌم، أو تطبٌب أو ملبس أو مؤكل أو مسكن



 وأجداده، أبوٌه إلى ٌدفعها أن الزكاة علٌه وجبت لمن ٌجوز ال أّنه على المالكٌة، عدا ما واتفقوا

 البنٌن؛ وبنً والجدة، الجد إلى الدفع المالكٌة وأجاز. زوجته إلى وال وأوالدهم، الدهأو إلى وال

 واألعمام لئلخوة الزكاة دفع ٌجوز أّنه على أٌضا   واتفقوا .عندهم واجبة ؼٌر نفقتهم ألنّ 

 .واألخوال

 كانا لو أّما والمساكٌن، الفقراء سهم ِمن لهما ُدفعت إذا واألوالد لؤلب الزكاة دفع ٌجوز ال وإّنما

 ِمن أو له، ال سبٌل فً ؼازٌا   اإلبن أو األب كان لو كما األخذ، لهما ٌجوز فإّنه هذٌن ؼٌر ِمن

 هإالء ألنّ  الزكاة؛ جباٌة على عامبل   أو البٌن، ذات وإصبلح حل فً ؼارما   أو قلوبهم، المإلّفة

 (.الزكاة باب ٔج العبلّمة تذكرة. )والفقر الؽنى مع ٌؤخذون

 .أفضل له الزكاة وصرؾ أولى، المزّكً على نفقته تجب ال الذي القرٌب فإنّ  ٌكن، ومهما

 لحاجة إالّ  وأفضل أولى بلده أهل: واإلمامٌة الحنفٌة فقال. بلد إلى بلد ِمن الزكاة نقل فً واختلفوا

: لحنابلةا وقال .بلد إلى بلد ِمن النقل ٌجوز ال: والمالكٌة الشافعٌة وقال .النقل أولٌة تستدعً ماسة

ٌُحرم الصبلة، فٌه ُتقصر ال بلد إلى النقل ٌجوز  .القصر مسافة إلى الزكاة نقل و

 .باالتفاق الصدقات، جباٌة فً السعاة هم: علٌها العاملون - ٖ

 هل اختلفوا وقد اإلسبلم، لمصلحة الصدقات ِمن بشًء ٌستمالون الذٌن هم: قلوبهم المإلّفة - ٗ

 له هو أو المسلم، بؽٌر مختص التؤلٌؾ فهل النسخ عدم قدٌرت وعلى منسوخ؟ أو باق   حكمهم

 المسلمٌن ِمن اإلٌمان ولضعٌؾ

 اإلسبلم أصبح وقد اآلن أّما المسلمٌن، لضعؾ اإلسبلم؛ بداٌة فً الحكم هذا ُشّرع: الحنفٌة قال

 وٌمكن المإلّفة، أقسام تعداد فً الشرح المذاهب بقٌة وأطالت. سببه بذهاب الحكم فذهب قوٌا  

 للمسلم ٌُعطى المإلّفة سهم وأنّ  ٌُنسخ، ل م باق   الحكم أنّ  وهو واحد، شًء إلى جمٌعا   إرجاعها

 أعطى وقد والمسلمٌن، اإلسبلم على والمصلحة بالخٌر العطاء ٌعود أن شرٌطة على وؼٌره

 وأمثاله سفٌان أبا أعطى كما مشرك، وهو أُمٌة، بن صفوان( وسلّم علٌه هللا صلّى) هللا رسول

 .والمسلمٌن للدٌن وكٌدهم شرهم ِمن خشٌة اإلسبلم اظهروا أن ب عد

ٌُعتق، الزكاة ِمن الرقٌق ٌُشترى أن وهو: الرقاب فً - ٘  اإلسبلم أنّ  على واضحة داللة وفٌه و

 لهذا موضوع عصرنا فً ٌبق   فلم ٌكن، ومهما الرقٌق، فكرة على للقضاء شتى سببل   أوجد قد

 .الحكم

ٌُعطون معصٌة، ؼٌر فً لمدٌنونا هم: الؽارمون - ٙ  .باالتفاق دٌونهم، لوفاء الزكاة ِمن و

 .اإلسبلم عن دفاعا   الحرب فً المتطوعون الؽزاة: منه المراد األربعة قال هللا، سبٌل - 3

 المصالح وجمٌع والمدارس والمستشفٌات المسجد وعمارة للؽزاة عامّ  هللا سبٌل: اإلمامٌة وقال

 .العامة

 به ٌصل ما بقدر له الزكاة صرؾ فٌجوز وبلده، ماله عن المنقطع الؽرٌب هو: لالسبٌ ابن - ٨

 .وطنه إلى



 

 تجب وال التجارة، وقٌمة الحٌوان، وهو الحول، فٌه ٌُراعى ما: قسمان الزكاة أموال: الثالث

 شهرا   عشر أحد المزّكً ملك فً للمال ٌمضً أن: اإلمامٌة عند والسنة السنة، مضً ق بل الزكاة

 .عشر الثانً هلّ وٌ

 أّما صبلحها، بدوّ  عند الزكاة فٌها فتجب والؽبلّت، كالثمار الحول فٌه ٌجب ال الثانً والقسم

 التبن ِمن وُتصّفى الؽلة ُتحصد وحٌن وُتجفّؾ، وُتشّمس الثمرة، تجذ فحٌن والتنفٌذ اإلخراج وقت

 وٌضمن؛ آثم فهو داء،األ وإمكان الوقت حضور مع اإلخراج أخر ولو. الجمٌع باتفاق والقشر

 .بالتؤخٌر وفّرط وقته، عن الضٌق الواجب أخر ألّنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


