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 6 عمدة األحكام 

 الدرس األول

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يبني هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى أهل بيته الطاحلمد هلل رب العاملني، وصلى 
 ربه ومتسك بسنته إىل يوم الدين.دعلى الطاهرين وعلى َمن سار 

 أمَّا بعد ...

جيعل هذا اللقاء لقاًء طيًبا مبارًكا ميموًًن، وأن يرزقنا فيه أن  -سبحان وحبمده-هللا  فنسأل
 العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصاحل.

الزال احلديث موصواًل يف املدارسة والتعليق على كتاب "عمدة األحكام من كالم خري 
ونفعنا  -رمحه هللا تعاىل-" للحافظ عبد الغين املقدسي-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-األًنم

 املدارسة يف كتاب الزكاة. ، ونستأنف يف هذا الفصل الدراسيهللا بعلومه

 :رمحه هللا تعاىل-يقول املصنف

 كتاُب الزكاة  

حيسن أن نذكر  -رمحه هللا تعاىل-وقبل الشروع يف املدارسة لألحاديث اليت نقلها احلافظ عبد الغين املقدسي
 بعض املسائل كمقدمة للشروع يف هذا الكتاب.

 املسألة األوىل: تعريف الزكاة.

 .الزايدة والطهارةو  الزكاة هي النماء لغًة:

 .التعبُّد هلل تعاىل إبخراج جزٍء واجٍب شرًعا يف أموال خمصوصة لطائفٍة خمصوصة شرًعا:

، فيستحضر حينئٍذ -عز وجل-: التعبد هلل؛ حىت يستشعر الطالب أن ما حنن بصدده عبادة هللالتعريف يف قلنا
وهذا سيتبني معنا إن -شرًعا، وقول الفقهاء: إبخراج جزٍء واجٍب العبادات سائر؛ ألن النية شرٌط يف النية هلا
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لطائفٍة  - وسنشري إليها إن شاء هللا تعاىل -يف أموال خمصوصة وهي األموال الزكوية  -شاء هللا عز وجل 
 ، وسنشري إليهم.وهم أهل الزكاة خمصوصة

  معىن الرتبية وزايدةفيها ؛ ألن التزكية ابلتزكية أوىل من التعبري ابلرتبيةوهنا ننبه إىل أن التعبري 

، فقول خمصوصة لطائفةٍ إبخراج جزٍء واجٍب شرًعا يف أموال خمصوصة  -تعاىل-الزكاة: شرًعا هي التعبد هلل
ينبغي أن يستحضر نية  إمنا ُأشري إىل ذلك؛ لينتبه الطالب إىل أن ما حنن بصدده عبادة؛  الفقهاء: التعبد هلل

 . ، إذ أن النية شرٌط يف صحة سائر العبادات-عز وجل-هلل التعبد فيها

 لوجهني: وُُسيت الزكاة زكاةً 

 .»ماٌل من صدقة ما نقص: »-صلى هللا عليه وسلم-كما قال النيب؛  ألهنا تُزك ِّي املال  الوجه األول:

ُرُهْم َوتُ زَك  يه ْم : ﴿-عز وجل-أهنا تُزك ِّي صاحب املال؛ لقول هللا الوجه الثاين: ُخْذ م ْن َأْمَواِل  ْم َصَدَقًة ُتَطه  
َا  .[103البقرة:﴾]ِب 

 دليل الكتاب والسنة واإلمجاع.ل على وجوهبا وقد دتدل على وجوب الزكاة ؛ املسألة السابقة 

وهذا أمر واألمر داٌل على  [56النور:﴾]َوَأق يُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاةَ : ﴿-عز وجل-ما دليل الكتاب؟ قول هللا
 .الوجوب

 وما دليل السنة؟

، ومنها احلديث الذي سيأيت معنا حديث »وإيتاء الزكاة»وذكر منها:  »ُبين اإلسالم على مخس»: حديث
 .»فأخربهم أن هللا افرتض عليهم صدقة»قال له:  -عليه الصالة والسالم-أن النيب معاذ

طائفة من أهل العلم منهم: ابن جزم وابن رشد وابن  وجوب الزكاة وأما دليل اإلمجاع، فقد نقل اإلمجاع على
 .-رمحة هللا عليهم مجيًعا-قدامة والنووي

ها يف مكة من غري حتديد ة، وقد فُرضت يف مكة، لكن كان فرضُ وقد فُرضت الزكاة يف السنة الثانية للهجر 
، فالقول أواًل: أهنا فُرضت يف السنة الثانية للهجرةالسنة الثانية  املدينة يف ، قد جاء التفصيل ابلزكاة يفلألنصبة

 .للهجرة يعين األحكام التفصيلية هلا
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َوِف  : ﴿-تعاىل-حتديد األنصبة كما يف قولهقلنا: أن الزكاة فُرضت يف مكة قبل اهلجرة فرًضا عاًما دون اذن  
كام التفصيلية حنة الثانية من اهلجرة بُ ي ِّنت األ، مث يف الس[19الذارايت:﴾]َأْمَواِل  ْم َحقٌّ ل لسَّائ ل  َواْلَمْحُروم  

 واألموال الزكوية، وحنو ذلك. خرج ُ قدار املم، األنصبة و للزكاة

 .املسألة الثالثة: حكم اترك الزكاة

 اترك الزكاة ينقسم إىل ثالثة أقسام:

؛ ألنه أنكر أمرًا معلوًما من الدين من تركها جاحًدا لوجوهبا وهو يعلم وجوهبا، فهذا كافرٌ  القسم األول:
 .-رمحة هللا عليهما-، وقد نقل اإلمجاع على كفر من جحد وجوب الزكاة ابن عبد الرب والنوويابلضرورة

وهو  خالف على قولني، واألقرب أنه ال يكفر من تركها هتاوًًن وخباًل وكساًل، وهذا يف حكمه القسم الثاين:
 .قول املذاهب األربعة، لكنه مرتكٌب للكبرية من كبائر الذنوب وهو على خطر

ما من صاحب  »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وما يدل على عم كفره حديث أيب هريرة عند مسلم أن النيب
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها 

من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين 
  » ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

 احلديث؟ من هذا ما وجه الداللة

أنه لو كان كافرًا برتك  (، وجه الداللةفريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النارالشاهد يف قوله: ) وجه الداللة
 .الزكاة مل يكن له سبيٌل إىل اجلنة

عز -من ترك الزكاة ال جاحًدا وال خباًل، وإمنا جهاًل بوجودها، فهذا جيب تعليمه، قال هللا القسم الثالث:
َعَث َرُسوًل : ﴿-وجل  [.15اإلسراء:﴾]َوَما ُكنَّا ُمَعذ  ب نَي َحَّتَّ نَ ب ْ
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 عقوبة اترك الزكاة. :املسألة الرابعة 

 تنقسم عقوبة اترك الزكاة إىل قسمني:

ما منع قوٌم زكاة أمواِلم إل ُمنعوا القطر »: -صلى هللا عليه وسلم-، ومن هديهالعقوبة الدنيوية القسم األول:
 .»من السماء ولول البهائم مل ُُيطروا

 العقوبة األخروية. القسم الثاين:

ْرُهْم ب َعَذاٍب َوالَّذ يَن َيْكن ُزوَن الذََّهَب َواْلف ضََّة َول يُنف ُقوََنَا ِف  سَ فيها: ﴿ -عز وجل-قال هللا ب يل  اَّللَّ  فَ َبش  
َباُهُهْم َوُجُنوُِبُْم َوُظُهورُُهْم َهَذا َما َكنَ زْ  َا ج  َها ِف  ََنر  َجَهنََّم فَ ُتْكَوى ِب  ُكْم َفُذوُقوا أَل يٍم* يَ ْوَم ُُيَْمى َعَلي ْ َنُفس  ُُتْ أل 

يف حديث أيب  -صلى هللا عليه وسلم-األخروية النيب، وأشار إىل العقوبة [35-34التوبة:﴾]َما ُكنُتْم َتْكن ُزونَ 
شجاًعا  ُمث  ل له ماله من آاته هللا ماًل فلم يؤدي زكاته»: -عليه الصالة والسالم-هريرة عند البخاري، قال

ُمث  ل له ماله شجاًعا أقرع له » ة، واألقرع الذي سقط شعر رأسه من كثرة ُس ِّه، قال: والشجاع هو احلي   »أقرع
َول َُيَْسََبَّ الَّذ يَن : ﴿، مث تاليقول: أَن مالك، أَن كنزك يه(دق)بش ، أيخذ بلهمزتيهان ُيطو  قه يوم القيامةزبيبت

ُ م ْن َفْضل ه  ُهَو َخرْيًا َِلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ َِلُْم َسُيَطوَُّقوَن َما َبَ ُلوا ب ه   َا آاَتُهُم اَّللَّ َوَّلل َّ  م ريَاُث يَ ْوَم اْلق َياَمة  يَ ْبَخُلوَن ِب 
َا تَ ْعَمُلوَن َخب ري ُ ِب   ». [180﴾]آل عمران:السََّمَوات  َواأَلْرض  َواَّللَّ

 من ترك الزكاة، هل تؤخذ منه قهرًا وعنوًة؟ املسألة اخلامسة:

 اجلواب: اترك الزكاة ل خيلو من حالني:

، فاحلكم أهنا تؤخذ منه ابلقوة؛ أن يكون اترك الزكاة يف قبضة اإلمام، يعين حتت سلطة اإلمام احلال األوىل:
 [، وهل يؤخذ من ماله مقدار آخر غري الزكاة؟103﴾]البقرة:ُخْذ م ْن َأْمَواِل  ْم َصَدَقةً : ﴿-عز وجل-لقول هللا

 ، صف ماله عقوبًة لهمنه الزكاة ون فتؤخذ : أنه إذا امتنع من أداء الزكاةالقول الراجح

من »كان يقول:   -صلى هللا عليه وسلم-بن حكيٍم عن أبيه عن جده أن النيب هبزٍ دل على هذا حديث 
واحلديث حسَّنه  »، ومن أابها فإين آخذها وشطر ماله عزمٌة من عزمات ربنافله أجرها ًراجتؤ م اأعطاه

 األلباين يف صحيح أيب داُود.
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 .أال يكون اترك الزكاة يف قبضة اإلمام احلالة الثانية: 

َفإ ْن اَتبُوا َوَأَقاُموا الصَّالَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا فاحلكم أهنم يُقاتلون حىت يؤدوها؛ لقول هللا عز وجل: ﴿
 حىت يؤدوها. على قتال مانعي الزكاة -رضي هللا عنهم-وقد أمجع الصحابة [5التوبة:﴾]َسب يَلُهمْ 

نا نقول: يُقاتلون، ومل نقل: يُقتلون، فرٌق بني القتل واملقاتلة، فاملراد هبا إلزامهم على أداء هذا األمر وُيالحظ أن
هذا ال إشكال فيه،  ، وليس املقصود إزهاق أرواحهم، فإن ترتب على ذلك إزهاق الروح بدون قصدالواجب

 .لكن ليس هو املقصود

 أقسام الزكاة. املسألة السادسة:

 الزكاة إىل قسمني:تنقسم 

 : زكاة أموال، واملراد األموال الزكوية وهي أربعة:القسم األول

 الذهب والفضة. األول:

 عروض التجارة. الثاين:

 اخلارج من األرض. الثالث:

 .هبيمة األنعام الرابع:

 زكاة الدان، واملراد هبا زكاة الفطر. القسم الثاين:

 

 :شروط وجوب الزكاة املسألة السابعة:

ُزك ِّي، شرطان: أوًل:
 الشروط املتعلقة ابمل

 اإلسالم. األول:الشرط 

َوَما ، قال هللا عز وجل: ﴿وهذا الشرط هو الشرط يف مجيع العبادات، إذ أن سائر العبادات ال تُقبل من الكافر
َّللَّ  َوب َرُسول ه   ُْم َكَفُروا اب  ُهْم نَ َفَقاُُتُْم إ لَّ َأَنَّ  .[54التوبة:﴾]َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل م ن ْ
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 .احلرية، فالزكاة ال جتب على العبد؛ ألن العبد ال ميلك شيًئا إذ أنه وما ميلك ُملٌك لسيده الثاين:الشرط  

 الشروط املتعلقة ابملال، وهي أربعة شروط: اثنًيا:

 .، وقد سبق بياهناأن يكون هذا املال من األموال الزكوية األول:

، كمن ملك املنفعة دون العني  ، فال زكاة فيمن ملك مااًل ملًكا ًنقًصالك التام للمال الزكوي ُ امل الشرط الثاين:
 فهذه ال جتب فيه الزكاة.

لو أوصى شخص آلخر ابالنتفاع من عني دون أن ميلك العني، هذه ال زكاة يف هذا املال؛ ألنه ليس ملًكا 
 واملنفعة.اتمًّا، امللك التام هو الذي ميلك العني 

أن يبلغ املال نصااًب، والنصاب هو قدر رتَّب الشارع عليه وجوب الزكاة إذا بلغه، سيأيت معنا  الشرط الثالث:
 .-تعاىل-إن شاء هللا

 ُمضي احلول. الشرط الرابع:

 .واحلول املراد به السنة اهلجرية

رط أن حيول عليه احلول؛ ألن حوهلا شاليستثىن من ُمضي احلول نتاج السائمة وربح التجارة، فربح التجارة ي
 تفصيل ذلك. -عز وجل-، وسيأيت إن شاء هللاحول أصلها، وهكذا نتاج هبيمة األنعام السائمة

ْين. املسألة الثامنة:  زكاة الدَّ

 الذي كثُر فيه الدْين، هل جتب الزكاة يف الدْين؟ وهي من املسائل اليت ُيسأل عنها كثريًا خاصًة يف هذا الزمان

تفصيل: إن كان الدين على مرٍي ابٍد، مىت ما طلبه صاحب املال ماله أعطاه إايه، فهذا املال جتب فيه  فيه
 الزكاة على مالكه كل عام؛ ألنه يف حكم املوجود عنده.

املال املفقود،  على مرٍي جاحد أو على ُمعسر فال جتب يف هذا املال الزكاة؛ ألنه يف حكم أما إن كان الدْين
 لكن إذا قبض ديْنه فهل ُُيرج زكاته؟ فيه خالف، واألقرب أنه يزك ِّيه لعاٍم واحد.

 األخت تسأل تقول: الدْين على مرٍي كامل؟ ال، على مرٍي ابٍد، يعين غين وهو ابٍد ليس جاحًدا.



 األولالدرس  –الشيخ عمر القثمي - 6 األحكامعمدة  

 

8 

 أهل الزكاة. املسألة التاسعة: 

 تابه، وُنشري إليهم بشيٍء من االختصار:إليهم يف ك -عز وجل-أهل الزكاة مثانية أشار هللا

 الفقراء. األول:

، يعين خالية، والفقري تعريفه: هو من ال جيد شيًئا، أو جيد مأخوٌذ من الفقر وهو اخللو، ومنه قوهلم: أرٌض قفر
 اليت حيتاجها يف السنة كاملة. دون نصف حاجته

 املساكني. الثاين:

سأل سائل ما الفرق بني  من حاجته النصف فأكثر، على هذا لومأخوٌذ من املسكنة، املسكني هو من جيد 
  الفقري واملسكني؟

ن الفقري ال جيد شيًئا أو قد جيد، لكن أقل من النصف، وأما ؛ ألاجلواب: أن الفقري أشد حاجًة من املسكني
اك نَي يَ ْعَمُلوَن ِف  َأمَّا السَّف يَنُة َفَكاَنْت ل َمسَ : ﴿-عز وجل-، قال هللااملسكني فإنه جيد النصف وأكثر

 ال ُتسد حاجتهم طيلة السنة. [ فهم ميلكون، لكن39الكهف:﴾]اْلَبْحر  

 ما مقدار ما يُعطى الفقري واملسكني من الزكاة؟

 حبيث نضمن أنه يكون غنًيا خالل السنة. اجلواب: يُعطى ما يكفيه ملدة سنة هجرية

 العاملون عليها، وهم الذي عيَّنهم اإلمام جلباية الزكاة من أهله، ما مقدار ما يُعطى العامل عليها؟ الثالث:

اجلواب: قدر أجرة عمله، يُقدر كم أجرة عمله على حسب ما بذل ويُعطى من الزكاة، والعامل على جباية 
 .ا من الفقراءالزكاة يُعطى منها ولو كان غنًيا، يعين ال ُيشرتط أن يكون العامل عليه

 املؤلفة قلوهبم. الرابع:

وهم من يُرجى إسالمه، أو كف شره، أو يُرجى بعطيته أتليف قلبه وقوة إميانه، هبذا يتضح أن املؤلفة قلوهبم 
 يدخل فيهم ثالث أصناف:

 الكافر الذي يُرجى إسالمه. الصنف األول:
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 يُقصد كف شره عن املسلمني حىت ولو مل يُرجى إسالمه. من الثاين: 

 املسلم حديث اإلسالم الذي يُقصد من إعطاءه تثبيت اإلميان يف قلبه. الثالث:

 وهؤالء يُعطون على حسب احلالة واملصلحة.

 يف الرقاب. :اخلامس

، مبلًغا من املال مقابل عتقهمأن يدفعوا  ، واملراد هبم العبيد الذين ُيكاتبون أسيادهم علىأي فك الرقاب
 فيعجزون عنه، هؤالء يُعطون من الزكاة.

 افتداء األسرى املسلمني. يدخل يف الرقاب

 الغارمون. السادس:

 والغارمون ينقسمون إىل قسمني:عن وفاء ديْنه،  واملراد ابلغارم: املدين العاجز

، فهل يُعطى من الغارم حلظ نفسه، فهذا يُعطى من الزكاة ما يويف به دينه، فإن كان استدان ألمٍر حُمرم األول:
 الزكاة؟

، فإن اتب بعد ذلك فهل يُعطى؟ خالف، اجلواب: ال يُعطى من الزكاة؛ ألن يف هذا عوٌن له على املعصية
 الصحيح أنه يُعطى من الزكاة؛ ألن التوبة جتب ما قبلها.

 الغارم حلظ غريه. الثاين: القسم

 ، فُيعطى من الزكاة ولو كان غنًيا.كالغارم إلصالح ذات البنْي 

 يف سبيل هللا. السابع:

ولو كان غنًيا، يعين ال  واملراد هبم الغزاة الذين ال رواتب هلم من الدولة، فُيعطى اجملاهد يف سبيل هللا من الزكاة
 .أن يكون فقريًاُيشرتط يف اجملاهد حىت نُعطيه من الزكاة 

 ابن السبيل. الثامن:
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 ، فهذا يُعطى من الزكاة ما يُرجعه إىل بلدهواملراد به املسافر الذي انقطع به الطريق وال شيء معه يُرجعه إىل بلده 
 ، فإن كان السفر الذي انقطع فيه سفر معصية فهل يُعطى من الزكاة؟ولو كان يف بلده غنًيا

مثْ  َواْلُعْدَوان  لعموم قول هللا عز وجل: ﴿؛ اجلواب: ال يُعطى من الزكاة [، فإن 2املائدة:﴾]َول تَ َعاَونُوا َعَلى اإل 
 .اتب فالصحيح أنه يُعطى منها

نقف على هذه املقدمة اليت ذكرًنها، ويكون إن شاء هللا األحاديث يف لقاء القادم إن مد هللا يف أعمارًن، 
يف ختام جملس ذكٍر أن يعم  -سبحانه وحبمده-ومنكم مجيًعا، ونسألهأن يتقبل منا  -سبحانه وتعاىل-نسأل هللا

املسلمني بعفوه وعافيته ورمحته، وأن حيفظ على املسلمني يف كل مكان أمنهم وإمياهنم واقتصادهم، إنه ويل ذلك 
 .أعلم -تعاىل-والقادر عليه، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وهللا
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