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 6 عمدة األحكام 

 ثاينالدرس ال
 

 

نشرع يف هذا الدرس حبول هللا وعونه يف مدارسة األحاديث اليت نقلها احلافظ عبد الغين املقدسي 
 ، يف كتاب "الزكاة".-رمحه هللا تعاىل-

ِلُمَعاِذ  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -عنهما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه  َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َعبهاٍس رضي هللا
تَ ُهْم فَاْدُعُهْم إََل َأْن  ،إنهك َسَتْأِت قَ ْومًا َأْهَل ِكَتابٍ »: -ِحنَي بَ َعَثُه إََل اْلَيَمنِ -ْبِن َجَبٍل  فَِإَذا ِجئ ْ

َ  ،ا َرُسوُل اَّللهِ ُُمَمهدً  َوَأنه  ،َيْشَهُدوا َأْن ال إَلَه إاله اَّللهُ  فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك فََأْخِِبُْهْم: َأنه اَّلله
َل ٍ تََ فْ اَقْد  فََأْخِِبُْهْم: َأنه  ؛فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا َلك ِبَذِلكَ  ، ََض َعَلْيِهْم َْمَْ  َصَلَواٍ   ي ُكلِي يَ ْوٍم َولَي ْ

فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا َلك  ،تُ ْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَيائِِهْم َفُتَدُّ َعَلى فُ َقَرائِِهمْ  ،ْم َصَدَق ً  ََض َعَلْيهِ تََ فْ ااَّللهَ َقْد 
َك وََكَرائَِم َأْمَواِلِِمْ  ،ِبَذِلكَ  نَ َها َوَبنْيَ اَّللِه ِحَجاب   ،َواتهِق َدْعَوَة اْلَمْظُلومِ  ،فَِإَّيه  .«فَِإنهُه لَْيَ  بَ ي ْ

 حكم الزكاة:

 هذا احلديث ليُبني لنا ُحكم الزكاة. -رمحه هللا تعاىل- ساق املصنف

، -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، كان هذا يف السنة العاشرة قبل حج النيب "ِحنَي بَ َعَثُه إََل اْلَيَمنِ "قوله: 
 .وبَِقي معاذ يف اليمن إىل أن َقِدم يف خالفة أيب بكٍر الصديق

 ام  لألم :وفائدة عو ي بعث معاذ فائدة خاص  به، 

 -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بن جبل، كون أن النيب ملعاذ ففيه فضيلة  أما الفائدة اخلاص  به: -
فقد قال امتاز ابلعلم،  -رضي هللا عنه وأرضاه-خيتاره ُمعلًما، وقاضًيا؛ وذلك ألن معاًذا 

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -النيب   .«لحللال والحلرام معاذ بن جبلأعلم أميت اب: »-َصلهى اَّلله

، قال «إين ألحبك  ي هللا»صرَّح له ابحملبة فقال:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ومن فضائله أن النيب 
َّي معاذ إين ألحبك، فلا تدعن دبر كل صلاٍة أن تقول: اللهم أعين على ذكرك وعلى »له: 

 .«شكرك، وعلى حسن عبادتك
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إىل األمصار؛ لتعليم  -َعزَّ َوَجلَّ -ففيه مشروعية بعث الُدعاة إىل هللا  :وأما الفائدة العام  - 
 الناس دين رهبم.

، فيه دليل على أنه ينبغي للداعية أن يتعرف على حال «ا َأْهَل ِكَتابٍ إنهك ََتِْت قَ ْومً »قوله: 
، ويُبصره املدعوين قبل دعوهتم؛ ألن هذا ُيسهل عليه معرفة أقرب الطرق إليصال احلق إليهم

 بشبهاهتم وكيفية عالج ذلك.

تَ ُهْم فَاْدُعُهْم إََل َأْن َيْشَهُدوا َأْن ال إَلَه إاله اَّللهُ »ويف قوله:  ، فيه دليل على أن أول «فَِإَذا ِجئ ْ
أن أول   الطوائفواجٍب على العبد هو التوحيد، هذا قول أهل الُسنة واجلماعة، ال كما قال بعض 

 بعضهم: أول واجب هو الشك واحلرية؛ ليحصل بعد ذلك اليقني. قالو  واجب هو النظر،

، «تُ ْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَيائِِهْم َفُتَدُّ َعَلى فُ َقَرائِِهمْ  ،َعَلْيِهْم َصَدَق ً  اْفَتَ َضَ فََأْخِِبُْهْم: َأنه اَّللهَ َقْد »قوله: 
 و ي هذه اجلمل  عدة فوائد منها:هذا هو الشاهد يف احلديث، 

أي: أوجب، وقد ذكر الزكاة بعد الصالة؛ للداللة  «افَتَ َضَ »وب الزكاة، لقوله: : وجأواًل  -
، -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -على أمهيتها، فالزكاة قرينة الصالة يف كتاب هللا، ويف سنة النيب 

 يف كثرٍي من املواضع.

بة، وإمنا ُُسي إخراج : أن الصدقة ُتطلق على الزكاة الواجبة، وعلى الصدقة املستحاثنًيا -
املال يف سبيل هللا صدقًة؛ ألنه يدل على صدق إميان املتصدق، ذلك أن املال حمبوب 

 ﴾َوِإنهُه لحِلُبِي اخْلَْْيِ َلَشِديد  ﴿يف حال اإلنسان:  -َعزَّ َوَجلَّ -للنفوس كما قال هللا 
من أراد هللا والدار ، أي: املال، وال يبذله يف سبيل هللا طيبًة به نفسه إال [8]العادايت:

دق  صوال»: -عليه الصالة والسالم-، فكان هذا برهان صدق إميانه، كما قال اآلخرة
 .«برهان

 هل جيوز صرف الزكاة لصنٍف واحد من أصناف أهل الزكاة الثمانية؟ :اثلثًا -

، فذكر «مْ َفُتَدُّ َعَلى فُ َقَرائِهِ »األقرب أنه جيوز، لداللة احلديث الذي معنا، قال: على قولني: 
 صنًفا واحًدا، وهذا قول مجهور العلماء.

 هل جيوز نقل الزكاة إىل بلٍد آخر؟  :رابًعا -
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رمحه -الصحيح، أنه جيوز ذلك للمصلحة، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  على قولني: 
 َعَلْيِه َصلَّى اَّللَُّ -، فقد كانت الزكاة أييت هبا الُسعاة من خارج املدينة، فكان النيب -هللا تعاىل

ُوجد أن بعض بالد -كما هو احلال اليوم   -يوزعها على الفقراء يف املدينة، فإذا ُوجد -َوَسلَّمَ 
 املسلمني أشد حاجة وفقرًا؛ فإنه ال أبس من نقل الزكاة إليهم.

َك وََكَرائَِم َأْمَواِلِِمْ وَ »يف قوله:  امعة ، إايك: هذا للتحذير، وكرائم: مجع كرمية، وهي اجل«ِإَّيه
يف مجيع الصفات، يف اللنب، يف  (الكرميةغي جلايب الزكاة أن يتجنب )النفيس للكمال، فينب

 يف كثرة الصوف، وإمنا أيخذ الوسط.ضخامة اجلسم، 

 :-َعزه َوَجله -قال هللا ؛ (الرديء)وكما ُُني عن أخذ الكرائم، ُُني أن خُيرج صاحب املال  
، فيحُرم على العامل جايب الزكاة أن أيخذ  [267]البقرة: ﴾ُه تُ ْنِفُقونَ َواَل تَ َيمهُموا اخْلَِبيَث ِمنْ ﴿

كرائم املال، وحيُرم على صاحب املال إخراج سيء املال، فإن طابت نفس صاحب املال 
 إبخراج الكرمية؛ فإنه ال أبس، ال أبس بذلك.

وهو وجوب الشاهد -احلديث ، فيه التحذير من الظلم، يف هذا «َواتهِق َدْعَوَة اْلَمْظُلومِ »قوله: 
له أن يكون ُمعلًما أن يبدأ ابألهم مث ما  -َعزَّ َوَجلَّ -فإنه ينبغي لإلنسان إذا يسر هللا  -الزكاة
 دونه.

 :مث نقل

َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه  -وأرضاه رضي هللا عنه-َعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِي 
َوال ِفيَما  ،َوال ِفيَما ُدوَن َْمِْ  َذْوٍد َصَدَق    ،ْيَ  ِفيَما ُدوَن َْمِْ  َأَواٍق َصَدقَ   لَ » :-َوَسلهمَ 

 .«َأْوُسٍق َصَدَق    ُدوَن َْمْ ِ 

 :أنصب  األموال الزكوي 

 هذا احلديث؛ ليبني لنا أنصبة بعض األموال الزكوية. -رمحه هللا تعاىل-ساق املصنف 

هذا إشارة إىل  ،«لَْيَ  ِفيَما ُدوَن َْمِْ  َأَواٍق َصَدَق   »: -َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ -يف قوله 
مقدار األوقية أربعون درمهًا، وهي تساوي مائتا و ، مجع: أوقية، «َواقٍ أَ »، قوله: ِنصاب الفض 

هو القدر األدىن  ابلِنصابدرهم، وتساوي ابلغرامات مخسمائة ومخسة وتسعني غراًما، فاملراد 
 يه الزكاة، فما دونه ال زكاة فيهلذي جتب فا
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 اة فيها؛ ألُنا مل تبُلغ النصاب،.فإذا ُوجد عند اإلنسان من الفضة مخسمائة غرام ال زك  

 عشرون مثقااًل، وتساوي ابلغرامات مخسة ومثانون غراًما. ونصاب الذهب

 ؟ للذهب والفض  مسأل : كيفي  إخراج الزكاة

، فإن قيل ما أسهل طريق الستخراج ربع ربع الُعشرذهب والفضة : الواجب إخراجه يف الأواًل 
الُعشر؟ أن حيسب اإلنسان ما لديه من الذهب أو الفضة، فُيقدر القيمة، مث يقسم هذه القيمة 

 هو الزكاة.على أربعني، والناتج 

يساوي مخسني ألف رايل، فنقسم هذه القيمة على  فلو ُقدر أن إنساًًن لديه من الذهب ما
عني يكون الناتج ألف ومائتني ومخسني رايل، وهكذا يف مجيع ما يريد اإلنسان أن خُيرج منه أرب
 العشر . ربع

، «لَْيَ  ِفيَما ُدوَن َْمِْ  َأَواٍق َصَدَق   »»: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يف هذا احلديث يف قوله 
الزكاة فيهما دليل وجوب فيه دليل على وجوب الزكاة يف الذهب والفضة، وقد دل على 

 الكتاب والُسنة ابإلمجاع.

َوالهِذيَن َيْكِنُزوَن الذهَهَب َواْلِفضهَ  َواَل ﴿ :-َعزه َوَجله -أما دليل الكتاب فقول هللا  -
ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ) َها  ي ََنِر َجهَ 34يُ ْنِفُقوََنَا  ي َسِبيِل اَّللِه فَ َبشِي نهَم ( يَ ْوَم ُُيَْمى َعَلي ْ

ُتْم  فَ ُتْكَوى ِِبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوُِبُْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَ ْزُُتْ أِلَنْ ُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكن ْ
 .[35-34]التوبة:  ﴾(35َتْكِنُزوَن )

ُ -معنا يف اللقاء املاضي فيما رواه مسلم أن النيب  فما سبق:  وأما دليل الُسن  - َصلَّى اَّللَّ
َها َحقهَها ِإاله ِإَذا َكاَن »قال:  -َسلَّمَ َعَلْيِه وَ  َما ِمْن صاِحِب ذَهٍب، َوال ِفضهٍ ، ال يُ َؤدِيي ِمن ْ

َها  ي ََنِر َجَهنهمَ  َي َعَلي ْ ، فَ ُيْكَوى ِبَا جنُبُه، يَ ْوُم الِقياَمِ  ُصفِيَحْت َلُه َصفاِئُح ِمْن ََنِر، فَُأْحِْ
ه ْْمِسنَي أَْلف سَنٍ ، حَّته ُأعيدْ  َلُه  ي يْوٍم َكاَن ِمْقَدارُ  ُه، وَظْهُرُه، ُكلهما بَرد ْ بَهتُ هُ وج
 .«بنْيَ الِعبادِ  هللا ىْقضِ ي َ 
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 مسأل : هل جتب الزكاة  ي الذهب املستعمل؟ 

 : الذهب املستعمل ينقسم إىل قسمني وهذه مسألة مهمة، ويكثر السؤال حوهلا.نقول

 الذهب املستعمل ينقسم إَل قسمني: 

: أن يكون الذهب املستعمل حمرًما، أن يكون حُمرم االستعمال، كأن يُقدر ولالقسم األ -
قد نقل اإلمجاع على و ابإلمجاع،  جتب فيه الزكاة يف صور ذوات أرواح، وهذا الذهب

 وجوب الزكاة يف احملرم ابن قدامة والنووي وغريمها.

  ولني:وهذا فيه خلاف على قأن يكون الذهب املستعمل مباح،  :النوع الثاين -

أن هذا الذهب ُمعد يستدل به ، ومما ال زكاة فيهإنه األقرب والعلم عند هللا _ - :األول
عد ال زكاة فيه، حلديث أيب هريرة أن النيب 

ُ
َصلَّى -لالستعمال والُقنية، سيأيت معنا أن املال امل

، وهذا احلديث األموال «َرِسِه َصَدَق   لَْيَ  َعَلى اْلُمْسِلِم  ي َعْبِدِه َوال ف َ »: -اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
لي   ي »قال:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اليت هلا قُنية ال زكاة فيها، وحلديث جابر أن النيب 

، اخُتلف يف صحته، وقد قال بعدم وجوب الزكاة يف الذهب املباح املستعمل «الحلُلي زكاة
 .-رضي هللا عنهم وأرضاهم- وانس وأُساء طائفة من الصحابة منهم ابن عمر وجابر

القائلني ابلزكاة يف الذهب املستعمل فإُنا ال ختلو إما أن تكون عامة، وإما أن تكون  أدلةوأما 
ابن  ، وقالشيء : ليس يصح يف هذا الباب-رمحه هللا-أحاديث ضعيفة، وهلذا قال الرتمذي 

ُ َعلَ -مل يثبت عن النيب ): عبد الرب  يعين يف وجوب الزكاة فيه.(شيٌء  -ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ

، هذا ِنصاب اإلبل، «َوال ِفيَما ُدوَن َْمِْ  َذْوٍد َصَدَق   »: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يف قوله 
 الزكاة يفوجوب عشرة من اإلبل، ويف هذا دليل على أن اللثالثة و ملا بني اود: تُقال قوله ذ

َما »الغنم والبقر، دل على حديث أيب هريرة قال:  نعام تدخل يف هذا  وهياإلبل ؛ وهبيمة األ
 ِمْن َصاِحِب ِإِبٍل َواَل بَ َقٍر َواَل َغَنٍم اَل يُ َؤدِيي زََكاََتَا ِإاله َجاَءْ  يَ ْوَم اْلِقَياَمِ  َأْعَظَم َما َكاَنتْ 

 احلديث.«َوَأْْسََنُه تَ ْنَطُحُه ِبُقُروَِنَا
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   ي ِبيم  األنعام  ةشروط وجوب الزكا 

 ُيشتط  ي ِبيم  األنعام للوجوب  ي ِبيم  األنعام: 

 األنصبة إن شاء هللا. وسنشري إىل بلوغ النصاب، .1

يعين ترعى، فإن كانت احلول أو اكثر احلول تكون سائمة حول أو أكثر تكون سائمة  .2
ولو ها، صاحبها يشرتي هلا العلف فيعلفها طيلة السنة أو أغلب السنة ال زكاة في

 الشريعة. وهذا من ُيسر بلغت ما بلغت 

هذا بيان احلد يف ، «ِفيَما ُدوَن َْمِْ  َذْوٍد َصَدقَ    ي َول»: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يف قوله 
األدىن يف األنصبة، وهي مخس من اإلبل، فيبدأ نصاب اإلبل من مخس فما فوق، فال زكاة 

 فيما هو أقل من اخلمس.

 ب اإلبل من مخس إىل تسع فيه شاٌة واحدة.ونصا -

 ومن عشر إىل أربعة عشر فيه شااتن. -

 ومن مخسة عشر إىل تسعة عشر ثالث شياه. -

 ومن عشرين إىل أربعة وعشرين أربع شياه. -

 ومن مخٍس وعشرين إىل مخٍس وثالثني بنت ُُماض. -

 .بنت لبون ومن سٍت وثالثني إىل مخٍس وأربعني -

 ومن سٍت وأربعون إىل ستني ِحقة. -

 ومن إحدى وستني إىل مخٍس وسبعني جذعة. -

 مث من سٍت وسبعني إىل تسعني فيه بنتا لبون. -

 ومن إحدى وتسعني إىل مائة وعشرين ِحقتان. -

وهذه األنصبة حمل إمجاع يف هذا القدر، مث بعد ذلك لو زادت اإلبل على مائة وعشرين ففيها 
 كل أربعني بنت لبون.يف كل مخسني ِحقة، ويف  
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 نُبني بعض املصطلحا  قبل االنتقال إَل أنصب  البقر. 

 ما معىن بنت لبون؟

هي األنثى من اإلبل اليت مت هلا سنتان، ُُسيت بذلك؛ ألن أمها قد ولدت  بنت لبون:
 وأصبحت ذات لنب غالًبا، فُسميت بنت لبون.

بذلك؛ ألن الغالب أن أمها حامل يف هي أنثى اإلبل اليت هلا سنة واحدة، ُُسيت  بنت خما َض:
 املخاض.

 هي األنثى من اإلبل هلا ثالث سنني، ُُسيت بذلك؛ ألُنا استحقت أن يطرقها الفحل. الحلِق :

 : هي األنثى من اإلبل اليت مت هلا أربع سنني.جذع 

 نصاب البقر:أنصبة البقر، هذا احلديث الذي معنا تعرض لنصاب اإلبل فقط، 

بقرة فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع: ما له سنة واحدة، ُُسي بذلك؛ ألنه يتبع يبدأ من ثالثني  -
 أمه لصغره.

 األربعني فيها ُمسنة، وهي أنثى البقر اليت هلا سنتان،  -

 وهكذا يف كل ثالثني تبيع ويف كل أربعني ُمسنة. -

 نصاب الغنم: 

 ة واحدة.يبدأ نصاب الغنم من أربعني، فمن األربعني إىل مائة وعشرون فيه شا -

 ومن مائة وإحدى وعشرون إىل مائتان فيه شااتن. -

 مائتان وواحد إىل ثالمثائة تسعة وتسعني فيه ثالث شياه، وهكذا يف كل مائة شاة.ومن  -

 نصاب اخلارج من األر َض

ارج ، هذا نصاب اخل«َأْوُسٍق َصَدَق    ِفيَما ُدوَن َْمْ ِ  ي َ َولَ »: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قوله 
، مجع: وسق، والوسق ستون صاًعا يكون «َأْوُسقٍ »من األرض، احلبوب والثمار، قوله: 

 النصاب ثالمثائة صاع.
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، فيه دليل على وجوب الزكاة يف احلبوب «ِفيَما ُدوَن َْمَْسِ  َأْوُسٍق َصَدَق    ي َ َولَ »يف قوله:  
 والثمار، وقد دل على وجوهبا دليل الكتاب والُسنة واإلمجاع.

، [141]األنعام: ﴾َوَآُتوا َحقهُه يَ ْوَم َحَصاِدهِ ﴿ :-َعزه َوَجله -ا دليل الكتاب، قول هللا أم -
ُتْم َوِِمها َأْخَرْجَنا : ﴿-َعزَّ َوَجلَّ -وقول هللا  ََّي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيِيَباِ  َما َكَسب ْ

 .[267]البقرة: ﴾َلُكْم ِمَن اأْلَْر َضِ 

 لحديث الذي معنا.فل :دليل الُسن  وأما -

 مسأل : ما مقدار الزكاة  ي الحلبوب والثمار؟ 

 : فيه تفصيل:اجلواب

 يها الُعشرإن ُسقيت بال مؤونٍة كثرية، كاليت ُتسقى مباء األمطار، واألُنار؛ فهذه ف -

 شر.لنواضح والسوا؛ي؛ فهذه فيها نصف العُ يت مبؤونٍة ومشقة كاليت ُتسقى ابوأما إن ُسق -

 : -رْحه هللا تعاَل-مث نقل املصنف 

ْيَ  َعَلى اْلُمْسِلِم لَ »قَاَل:  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم - النهيبَعْن َأِب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه َأنه 
 .« ي َعْبِدِه َوال فَ َرِسِه َصَدَق   

 .«إاله زََكاَة اْلِفْطِر  ي الرهِقيقِ »َويف َلْفٍظ: 

ة عدَّ الزكاة ال جتب يف األموال املُـ هذا احلديث ليبني لنا أن  -رمحه هللا تعاىل-املصنف أورد 
 للُقنية ولالستعمال، وإمنا جتب يف األموال النامية.

، واإلضافة هنا إضافة «لَْيَ  َعَلى اْلُمْسِلِم  ي َعْبِدهِ »: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قوله 
 .«فَ َرِسهِ »ذا يف قوله: اختصاٍص ومتليك، وهك

فالعبد ليس فيه زكاة؛ ألنه ُمعٌد للُقنية واالستعمال، لكن لو كان هذا العبد ُمعٌد لإلجارة؛ 
في ذاته ال زكاة فيه، لكن لو ففتجب الزكاة يف األجرة، إذا بلغت نصااًب، وهكذا يف الفرس، 

 للتجارة؛ فإن الزكاة فيما أييت منه. أُعدَّ 

يل على أنه ليس فيما يقتنيه اإلنسان زكاة، فما ميلكه اإلنسان من ففي هذا احلديث دل
 العقارات والسيارات واألوا؛ي كل هذه ال زكاة فيها، يف أعياُنا.
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لو أن شخًصا ميلك عقارًا فهذا العقار يساوي مائة ألف رايل، فال زكاة  ونضرب ِلذا مثااًل: 
و عرض هذا العقار للبيع صار عروض يف هذه املائة ألف اليت هي قيمة هذا العقار، لكن ل

 جتارة، أو لو أجر هذا العقار فهنا ال زكاة يف عينه، لكن الزكاة فيما أييت من هذه األموال.

 وعلى هذا فإننا نُقسم املال الذي ميلكه اإلنسان إَل قسمني:

 مال الُقنية واالستعمال؛ فهذا ال زكاة فيه. : القسم األول -

 مي؛ وهذا فيه الزكاة.املال النا :القسم الثاين -

أن يتقبل منا ومنكم وأن جيعله علًما  -سبحانه وتعاىل-ونقف على هذا احلديث ونسأل هللا 
ًنفًعا وأن يوفقنا إىل العمل الصاحل الرشيد، وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا 

 حممد وعلى آله. 

 إذا كانت هناك أسئلة متعلقة ابلدرس؟

 رمحن الرحيم.بسم هللا ال

 زكاة على ذهب املرأة ال زكاة فيه؟يعين أن ال األخت الكرمي  تقول:

 ذهب املرأة ال خيلو من حالني:ذهب املرأة نلخص ما ذُِكر؛  

عد  الحلال  األوَل: -
ُ
أن يكون هذا الذهب ُمعٌد لالستعمال، إًذا حنن ذكرًن مسألة الذهب امل

، سواًء كانت هي تستخدمه يف نفسها أو لالستعمال اً الذي إذا كان ُمباًحا وُمعدَّ 
يستخدمه غريها، يستخدمه جاراهتا أو بناهتا، أو أخواهتا، وسواًء كان هذا االستخدام 

واألقرب والعلم عند هللا إنه ال ؛ قلياًل أو كثريًا، فهذا الذي ذكرًنه يف املسألة وفيه خالف 
 زكاة فيه.

الناس يشرتي الذهب، يف حال نزول سعره،  أن يكون ُمعًدا لالجتار، فبعض النوع الثاين: -
للتجارة، وهذا فيه الزكاة، وهكذا إذا   ويرتبص به ارتفاع سعر الذهب مث يبيع، فهذا ُمعد  

موال، فبعض الناس يشرتي ذهًبا كسبائك أو حنوه وحيفظها حيفظ به كنز األكان املقصد  
خص القول يف مسألة زكاة ذهب املال هذا فيه الزكاة؛ ألن هذا هو املال املكنوز، هبذا نُل

 املرأة.
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اشرتى والدي أرًضا منذ ثالث سنوات يقصد بيعها بسعٍر أفضل وحىت  األخت الكرمي  تقول: 
 اآلن مل يستطع بيعها فهل يستمر يف دفع زكاهتا كل عام؟

 األراضي ال ختلو من ثلاث حاال :

صد هبا االنتفاع، يعين يشرتيها أن يقصد هبا اإلنسان االنتفاع، أن يقتنيها يق: الحلال  األوَل -
 يقول أريد أن أبنيها مستقباًل وأسكن فيها؛ فهذه ال زكاة فيها.

يستفيد من رحبها فهذا فيها الزكاة إذا كان يقصد هبا النماء يريد أن يبيعها و النوع الثاين:  -
  سواء كانت ثالث سنوات أو أكثر من ذلك ؛من السنوات على حسب ما عرضها 

 قضي وهو يعرض هذه األرض للبيع ؛ جتب فيها الزكاة.ة تنفكل سنة هجري

فقد يشرتي األرض وال ينوي هبا   -وهذا قد يقع  – : أن ال ينوي هبا شيئا النوع الثالث -
 شيئاً، فهذا الزكاة فيها ؛ والعلم عن هللا .

 هل جيوز إعطاء الغين من صدقة التطوع ؟ األخت الكرمي  تقول:

 ة التطوع؟ ما اهلف من هذا ؟ملاذا يعطى الغين من صدق

للمستحق هلا ؛ ألن الصدقة يُقصد هبا اإلرفاق  عطى إالتُ  الصدقة ال –على كل حال 
 واإلحسان إىل الغري ؛  والغين اليدخل يف هذا

الغين ال حيتاج إىل اإلحسان ، فقد أغناه هللا تعاىل مبا حتت يده ؛ لكن الفقري هو الذي حيتاج 
 ذلك 

م أجرها بعظم أثرها ؛ وهلذا نقول أنه ينبغي على املتصدق أن يلتمس مث إن الصدقة يعظُ 
 . األحوج ، وكلما اجتمع يف احملتاج أوصاف أكثر ؛ كان هذا عظيم ألجر املتصدق 

فالفقر هذه صفة ؛ والتدين صفة وطلب العلم صفة وحفظ القرآن صفة ، وكونه يتيم هذه 
 صفة وكوُنا أرملة هذه صفة 

اإلنسان على احتياج وكان يف هذا املال تفريج لكرب الناس الشك أنه  يعين كلما اشتمل
 أعظم أجراٌ. والعلم عند هللا .
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 ابرك هللا يف اجلميع  

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .
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