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الباب الرابع

«كتاب الزكاة»

يتضمن البــاب
الفصــل األول :يف تعريف الزكاة وأصل وجوهبا وحرمة منعها
•املبحث األول :تعريف الزكاة يف اللغة واصطالح املترشعة.
* املسألة األوىل :تعريف الزكاة لغة.

* املسألة الثانية:تعريف الزكاة يف املذهب اإلمامي.
* املسألة الثالثة :تعريف الزكاة يف املذاهب األخرى.

•املبحث الثاين :أصل وجوب الزكاة عند الفقهاء يف املذاهب اإلسالمية.
* املسألة االوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي.

* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف وجوب الزكاة.

* املسالة الثالثة ـ خالصة القول فيام اورده فقهاء املذاهب يف املسالة.
* املسالة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

•املبحث الثالث :حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا.
* املسـألة االوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا.

* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أروده فقهاء املذاهب يف املسألة.
* املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

•املبحث الرابع :اشرتاط امللك والتمكن من الترصف يف وجوب الزكاة
* املســألة االوىل :أقــوال فقهــاء األماميــة يف اشــراط امللــك والتمكــن مــن التــرف يف حتقــق وجــوب
الــزكاة كالديــن واملــال الغائــب.

* املسألة الثانية :اقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف اشرتاط التمليك يف حتقق وجوب الزكاة.

* املسألة الثالثةـ خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب السبعة.

* املسألة الرابعة :قاعدة فقهية :ازدحام حقوق اهلل وحقوق العباد.
* املسألة اخلامسة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

الفصـل الثــاين :ما تعلق بالساعي واملصدق من أحكام.
•املبحــث األول :هــل جيــب عــى اإلمــام بعــث الســاعي يف كل عــام ،وهــل الوجــوب
مطلــق أم مقيــد.

* املسألة األوىل :أقوال فقهاء اإلمامية يف املسألة.
* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث الثاين :رشوط العامل عىل الزكاة.
* املسألة األوىل :رشوط العامل يف إخراج الزكاة عند فقهاء اإلمامية.

* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف رشوط العامل واملصدق.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

ـي احلــول،
•املبحــث الثالــث :قبــول قــول املالــك لــو ادعــى اإلخــراج أو قــال مل حيــل عـ ّ
أو تلــف منــي.

* املسألة األوىل :إمجاع فقهاء اإلمامية يف املسألة.

* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف قول املالك إذا أدعى االخراج وغريه.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

* املسألة الرابعة :قاعدة فقهية (احلكم بالنكول) وعدم حتققه يف دعوى اإلخراج .

•املبحث الرابع :ال جيوز للساعي التسلط عىل أرباب املال.
* املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي.

* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف تسلط الساعي عىل أرباب املال.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

* املسألة الرابعة :تبعية املسألة لقاعدة (التسلط) وقاعدة (حجية قول ذي اليد).

•املبحث اخلامس :هل اخليار للاملك أو للساعي يف اختيار العني؟.
* املسألة األوىل :املذهب اإلمامي.

* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية.
* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث السادس :رشوط أخذ فريضة الزكاة وما يمنع منها.
* املسألة األوىل :املذهب االمامي والقول فيام يمتنع أخذه من الفريضة.

* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف رشوط أخذ فريضة الزكاة وما يمنع منها.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث السابع :إخراج الزكاة وتفرقاهتا أهي لإلمام أم الساعي أم املالك؟.
* املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف املسألة.

* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف اخراج الزكاة وتفرقتها.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث الثامن :أجرة الساعي.
* املسألة األوىل  -املذهب اإلمامي.

* املسألة الثانية :أجرة الساعي يف املذاهب اإلسالمية االخرى .

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث التاسع :أصناف املستحقني للزكاة.
* املسألة األوىل :املذهب اإلمامي.

* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى.
* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث العارش :ما ورد احلديث من رشوح هنج البالغة.
* املسألة األوىل :وصيته ( )إىل السعات الذين كان يبعثهم عىل الصدقات.
* املسألة الثانية :من عهد له ( )إىل بعض عامله ،وقد بعثه عىل الصدقة.

الفصــل الثــالث :أحكام الصدقة املندوبة.
•املبحث األول :حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة) عىل بني هاشم.
* املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف رصف الزكاة للهاشمي.

* املسألة الثانية ـ حكم رصف الزكاة أو الصدقة الواجبة عىل بني هاشم عند املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة :خالصة القول يف ما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
* املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

•املبحث الثاين :الصدقة املندوبة.
* املسألة األوىل :الصدقة يف اللغة والرشيعة.

* املسألة الثانية :الصدقة املندوبة يف املذهب اإلمامي.

* املسالة الثالثة ـ أحكام الصدقة املندوبة يف املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

* املســألة الرابعــة :قاعــدة فقهيــة (يف كــون الســبب فعليــا غــر منصــوب مــن الشــارع باألصالــة ولكــن ّ
دل
عليــه القرائــن احلاليــة واملقالية).

* املسألة اخلامسة :ما ورد يف األحاديث من رشوح هنج البالغة.

الفصل األول
«يف تعريف الزكاة
وأصل وجوبها وحرمة منعها»

املبحث األول
تعريف الزكاة يف اللغة واصطالح املتشرعة
نتنــاول يف هــذا املبحــث تعريــف الــزكاة يف اللغــة والــرع ،ثــم نعـ ّـرج بعد ذلك

عــى متكنــا مــن إحصائــه مــن نصــوص ملــوىل املوحديــن وأمــر املؤمنــن اإلمــام عــي
(عليــه الصــاة والســام) يف كتــاب هنــج البالغــة ضمــن فريضة الــزكاة.
املسألة االوىل :تعريف الزكاة لغة:

يعــود لفــظ (الــزكاة) إىل جــذر (زكا) وهــي عنــد أهــل اللغــة بمعنــى :النــاء

والتطهــر واالزديــاد والصــاح؛ إال اهنــا تكــون مــن حيــث النــاء ألصــق ،ومــن

حيــث التطهــر ألصــق بالبــدن واملــال ،ومــن حيــث الصــاح ألصــق بالنفــس

والســلوك.

قال الفراهيدي (ت 175هـ):

(الزكــوات :مجــع الــزكاة؛ وزكاة املــال تطهــره ،والــزكاة :الصــاح ،تقــول:

رجــل زكــي( ،تقــي)؛ ورجــال أزكيــاء :أتقيــاء .وزكا الــورع يزكــو زكاء :ازداد

ونــا ،وكل يشء ازداد ونــا فهــو يزكــو زكاء)(((.

((( كتاب العني :ج 5ص .394
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وقال ابن سيدة (ت 485هـ):

(حقيقة الزكاة الزيادة ،يقال زكا ،يزكو ،زكا ًء ،وزكى تزكى وزكَّاه)(((.
وقال ابن منظور (ت711 :هـ):

ـع ،زكا يزكــو زكاء وزكــوا؛
(زكا :ممــدود- ،أي باأللــف املمــدود -النّــاء والر َّيـ ُ

ويف حديــث عــي (-عليــه الســام):-
14

«املال تنقصه النفقة ،والعلم يزكو عىل اإلنفاق».

فاستعار له الزكاء وإن مل يك ذا جرم ،وقد زكاه اهلل وأزكاه.
والزكا :ما اخرجه اهلل من الثمر.
ّ

وأرض زكية :ط ِّيب ٌة سمينة؛ حكاه َأبو حنيفة.

والزرع َي ْزكو َزكاء ،ممدودَ ،أي نام.
زكاَّ ،

و َأ ْزكاه اهللُّ ،
وكل يشء يــزداد و َينْمــي فهــو َي ْزكــو زكاء وتقــول :هــذا األَمــر ال
َي ْزكــو بفــان َزكاء َأي ال يليــق بــه؛ و َأنشــد:
ُ
واملال يَزْكو بك مُسْ َت ْ
كرب ًا

يَــخْ ـت ـ ــال قد َأشرق للنـ ــاظـ ِر

(((

كاةً﴾ معنــاه وفعلنا ذلك
ابــن َاألنْبــاري يف قولــه تعــاىل﴿ :وحَنانـ ًا مِـنْ َلدَُّنــا و َز َ
رمحـ ًة ألَبويــه وت َْز ِكيـ ًة لــه؛ قــال األَزهــريَ :أقام االســم ُمقــا َم املصــدر احلقيقي.
الصالح.
والزكاةُ:
َّ
ُ
ورجــل تقــي َز ِكــي َأي ٍ
ُــو ًا
زاك مــن قــوم َأتْقيــاء َأ ْز ِكيــاء ،وقــد َزكا َزكاء ُ
وزك ّ
ٌّ
ٌّ

((( املخصص :ج 4ق( 1السفر الثالث عرش) ص .89

((( قوله [أرشق] كذا يف األصل بالقاف ،ويف التهذيب بالفاء.

املبحـث األول :تعريف الزكاة يف اللغة واصطالح املتشرعة

َ ِ
نفســه ت َْز ِكيــ ًة :مدَ حهــا.
وزكَّاه اهللَ ،
ــي وت ََزكَّــىَ ،
وزكَّــى َ
وزك َ

نفسها.
ويف حديث
َ
اسمها َب َّر َة ف َّغريه وقال ت َُزكِّي َ
زينب :كان ُ

نفسه إِذا وصفها و َأثنى عليها.
َ
وزكَّى الرجل َ

والـ َّـزكاةَُ :زكا ُة املــال معروفــة ،وهــو تطهــره ،والفعــل منــه َز َّكــى ُي َز ِّكــي ت َْز ِكيـ ًة
إِذا َأ ّدى عــن مالــه َزكاتــه غــره :الـ َّـزكاة مــا َأخرجتــه مــن مالــك لتهطــره بــه ،وقــد
َز َّكــى املـ َ
ـال.

وقوله تعاىل:

﴿وَ ُتز ِّ
َكي ِهمْ بِهَا﴾

ُطه ُرهم.
قالوا :ت ِّ

الزكا ُة صفو ُة اليشء.
قال َأبو عيلَّ :
وزكَّاه إِذا َأخذ َزكاتَه.
َ

وت ََزكَّى َأي تصدَّ ق.

َّكاةِ فَاعِ ُلونَ﴾
ويف التنزيل العزيز﴿:و ََّالذِينَ هُمْ لِلز َ

بعضهــم :الذيــن هــم للــزكاة ُم ْؤ ُتــون ،وقــال آخــرون :الذيــن هــم للعمــل
قــال ُ
الصالــح ِ
فاع ُلــون ،وقــال تعــاىل :خــر ًا منــه َزكاةً؛ َأي خــر ًا منــه عم ً
ال صاحلـ ًا ،وقال

كاةً﴾
الفــراءَ :زكا ًة صالح ـ ًا ،وكذلــك قولــه عــز وجــل﴿ :وَحَنَا ًنــا مِ ـنْ َلدَُّنــا وَ َز َ
قــال :صالحـ ًا.

ْكـمْ وَرَحْمَ ُتـهُ مَــا
هلل عَ َلي ُ
َأبــو زيــد النحــوي يف قولــه عــز وجــل﴿ :وَ َلـو َْل ف َْضـ ُـل ا ِ
ْك ـمْ مِ ـنْ َأحَ ـدٍ َأبَ ـدًا وَ َلكِ ـنَّ ا َ
هلل يُز ِّ
َكــي مَ ـنْ يَشَــاءُ﴾
كــى مِن ُ
َز َ
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وقــرئ مــا َز َّكــى منكــم ،فمــن قــر َأ مــا َزكا فمعنــاه مــا صلــح منكــم ،ومــن قــر َأ
مــا َز َّكــى فمعنــاه مــا َأصلــح ،ولكــن اهلل ُي َز ِّكــي مــن يشــاء َأي ُيصلــح ،وقيــل ملــا

الح
ُْ
ـر وإِ ْص ٌ
ـر للــال و َت ْثمـ ٌ
يـ َـرج مــن املــال للمســاكني مــن حقوقهــم َزكا ٌة ألَنــه تطهـ ٌ
ونــاء ،كل ذلــك قيــل ،وقــد تكــرر ذكــر الـ ِ
ـزكاة والت َّْز ِكيـ ِـة يف احلديــث ،قــال :و َأصــل
والبك ـ ُة وا َملــدْ ح وكلــه قــد اســتعمل يف القــرآن
الــزكاة يف اللغــة الطهــارة والنَّــاء َ
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ـح مــا قبلهــا انقلبــت
حتركــت الــواو وانفتـ ُ
واحلديــث ،ووزهنــا َف َعلـ ٌة َّ
كالصدَ قــة ،فلــا َّ
َألفـ ًا ،وهــي مــن األَســاء املشــركة بــن ا ُمل ْخـ َـرج والفعــل ،فيطلــق عــى العــن وهــي
الطائفــة مــن املــال ا ُمل َز َّكــى هبــا ،وعــى ا َملعنــى وهــي الت َّْز ِك َيــة؛ قــال :ومــن اجلهــل
نفســه بالطعــن عــى قولــه تعــاىل:
هبــذا البيــان َأتــى مــن ظلــم َ
َّكاةِ فَاعِ ُلــونَ﴾ ذاهبـ ًا إِىل العــن ،وإِنــا املــراد املعنــى الــذي
﴿و ََّالذِيـنَ هُـمْ لِلـز َ
وزكا ُة ِ
الف ْطـ ِـر طهــر ٌة ل َ
هــو الت َّْز ِكيـ ُة ،فالـ َّـزكاة ُطهــر ٌة ل َ
ألبــدان.
ألمــوال َ
ويف حديث الباقر ـ (عليه السالم)ـ َأنه قال:

هار َتــا مــن النجاســة كالبــول و َأشــباهه بـ َـأن
«زَكا ُة األَرض ُي ْب ُســها» ،يريــد َط َ
جيــف ويذهــب َأثـ ُـره)(((.
املسألة الثانية :تعريف الزكاة يف املذهب اإلمامي.

اختلــف الفقهــاء يف تعريــف الــزكاة وابــدى كل واحــد منهــم تعريف ـ ًا هلــا ،ويف

ذلــك يقــول املحقــق البحــراين (ت1186 :هـــ):

(أختلــف الفقهــاء يف تعريفهــا بــا ال يــكاد يســلم واحــد منهــا يف املناقشــة،

((( لسان العرب ج 14ص .358

املبحـث األول :تعريف الزكاة يف اللغة واصطالح املتشرعة

وليــس يف التعــرض هلــا نريــد فائــدة ،واألمــر يف التعريــف هــن بعــد وضــوح

املعــرف يف حــد ذاتــه)(((.
َّ

ولكــن التزامـ ًا بمنهــج الكتــاب ال بــد مــن ذكــر تعريفهــا عنــد فقهــاء املذاهــب

اإلســامية واقتطــاف ثــار جهودهــم العلميــة فكانــت كااليت:
ً
أوال :الشيخ الطوسي (ت 460هـ):
قال (عليه رمحة اهلل ورضوانه):

(الــزكاة يف اللغــة :هــي النمــو ،يقــال زكــى الــزرع إذا نمــى ،وزكــى الفــرد إذا

صــار زوجـ ًا ُ
فشــبة يف الــرع اخــراج بعــض املــال زكاة؛ ممــا يــؤول إليــه مــن زيــادة
الثــواب.

وقيــل ايض ـ ًا :إن الــزكاة هــي التطهــر لقولــه تعــاىلَ ﴿ :أ َق َت ْل ـتَ نَ ْفسًــا َزكِيَّ ـةً﴾

أي :طاهــرة مــن الذنــوب ،فشــبه اخــراج املــال زكاة مــن حيــث تُطهــر مــا بقــي ،وال

ذلــك لــكان حرامـ ًا مــن حيــث أن فيــه حقـ ًا للمســاكني.
وقيل :تطهر املالك من مآثم ماهلا)(((.

ثانيا :العالمة احللي (ت 726هـ):
قال (عليه رمحة اهلل ورضوانه):

(الــزكاة ،رشعـ ًا :احلــق الواجــب يف املــال الــذي يعتــر فيــه النصــاب ،وســمي

((( احلدائق الناظرة :ج 12ص .3
((( املبسوط :ج 1ص .190
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زكاة الزديــاد الثــواب والثــاره وطهارتــه مــن حــق املســاكني)(((.
ثالثاـ الشهيد االول (حممد بن مكي العاملي)(ت786هـ):
قال (عليه رمحة اهلل ورضوانه) يف معنى الزكاة:

(وهــي مصــدر زكا إذا نــا ،فــإن اخراجــه يســتجلب بركــة يف املــال وتنميــة،

وللنفــس فضيلــة الكــرم ،أو مــن زكا بمعنــى :طهــر فإهنــا تطهــر املــال مــن اخلبــث
18

والنفــس مــن البخــل.

ورشع ًا :قدر معني يثبت يف املال ،أو يف الذمة للطهارة والنامء) .
(((

وقال يف الدروس( :وهي الصدقة املقدرة باألصالة ابتدا ًء)

رابعاـ الشيخ اجلواهري (حممد حسن النجفي)(ت 1266هـ):
قال (عليه رمحة اهلل ورضوانه) يف معنى الزكاة:

(هــي لغــة :الطهــارة ،ومنــه﴿ :أَقَتَلْ ـتَ َنفْسًــا زَكِيَّ ـةً﴾ ؛ ﴿ َق ـدْ َأ ْف َل ـحَ مَ ـنْ

َز َّ
كا هَــا﴾.

َكـمْ وَ َأ ْطهَـرُ﴾ ،ألولويــة التأســيس مــن
ْكــى ل ُ
والنمــو ،ومنــهَ ﴿ :ذل ُ
ِكـمْ َأز َ

التأكيــد.

وعــن الشــهيد أهنــا قــد تطلــق عــى العمــل الصالــح؛ قلــت :لعــل منــه

((( تذكرة الفقهاء :ج 5ص .5
((( البيان (ط ج) :ص .273

املبحـث األول :تعريف الزكاة يف اللغة واصطالح املتشرعة

كاةً﴾
﴿وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾((( .خَيْرًا مِنْهُ َزكَاةً﴾(((.و ﴿مِنْ َلدُنَّا وَ َز َ

(((

إال أن الظاهــر كــون ذلــك عــى جهــة املجــاز ،رشعـ ًا عــى وجــه احلقيقة بنــاء عىل

األصــح مــن ثبوهتــا مطلقـ ًا ،أو فيهــا ويف أختهــا وما شــاهبهام أو جهة املجــاز الرشعي
أســم حلــق حيــب يف املــال يعتــر يف وجوبــه النصــاب كــا يف املعتــر والتذكرة.

أو صدقــة مقــدرة بأهــل الــرع ابتــداء كــا يف املســالك والــدروس؛ أو يف

صدقــه متعلقــة بنصــاب باألصالــة كــا يف كنــز العرفــان؛ أو قــدر معــن يثبــت يف
املــال أو يف الذمــة للطهــارة والنــاء كــا يف البيــان.

وقيــل :إهنــا اخــراج بعــض املــال لينمــو الباقــي وتزيــد لصاحبــه الدرجــات

ويطهــر املــال مــن احلــرام وصاحبــه مــن املــذام)(((.

فهــذه جمموعــة مــن اقــوال فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) يف تعريــف الزكاة

ويليهــا اقــوال فقهــاء املذاهب اإلســامية االخرى ،وهــي كااليت:
املسألة الثالثة :تعريف الزكاة يف املذاهب االخرى:

أوال :املذهب الزيدي.
قال أمحد املرتىض (ت840:هـ) يف تعريف الزكاة:

(هــي يف اللغــة مأخــوذة مــن الــزكاة الــذي هــو الزيــادة ملــا حيصــل مــن الثــواب
((( مريم.31 : ،

((( الكهف .81 :
((( مريم.31 : ،

((( جواهر الكالم :ج 15ص .2
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وبركــة املــال ،وإن كانــت نقصــان جــزء منــه وهلــذا يقــال زكا الــزرع إذا نــا ،وقيــل
مأخــوذة مــن التزكيــة التــي هــي التطهــر ملــا كان تطهــر صاحبهــا مــن املأثــم.
ويف الرشع :اخراج جزء معلوم من مال خمصوص مع رشائط)(((.

ثانيا :تعريف الزكاة يف املذهب الشافعي:
1ـ ذكر احلافظ النووي (ت676 :هـ) يف اجملموع:
20

فقــال( :قــال أبــو احلســن الواحــدي :الــزكاة تطهــر للــال واصــاح لــه ومتييــز

وانــاء كل ذلــك قــد قيــل ،قــال :واألظهــر أن اصلهــا مــن الزيــادة ،يقــال :زكا الزرع

يزكــو زكاء ممــدود وكل يشء ازداد فقــد زكا قــال والــزكاة أيضــا الصــاح وأصلهــا
مــن زيــادة اخلــر يقــال رجــل زكــي أي زائــد اخلــر مــن قــوم أزكيــاء وزكــي القــايض

الشــهود إذا بــن زيادهتــم يف اخلــر وســمي مــا خيــرج مــن املــال للمســاكني بإجيــاب
الــرع زكاة ألهنــا تزيــد يف املــال الــذي أخرجــت منــه وتوفــره يف املعنــى وتقيــه

اآلفــات هــذا كالم الواحــدي.

(وأمــا) الــزكاة يف الــرع فقــال صاحــب احلــاوي وآخــرون :هــو اســم ألخــذ

يشء خمصــوص مــن مــال خمصــوص عــى أوصــاف خمصوصــة لطائفــة خمصوصــة.
(وأعلــم) ان الــزكاة لفظــة عربيــة معروفــة قبــل ورود الــرع مســتعملة يف

اشــعارهم وذلــك أكثــر مــن أن يســتدل لــه قــال صاحــب احلــاوي وقــال داود
الظاهــري ال أصــل هلــذا االســم يف اللغــة وإنــا عــرف بالــرع قــال صاحــب

احلــاوي وهــذا القــول وإن كان فاســدا فليــس اخلــاف فيه مؤثــرا يف أحــكام الزكاة:

((( رشح االزهار :ج 1ص .447

املبحـث األول :تعريف الزكاة يف اللغة واصطالح املتشرعة

قال املصنف رمحه اهلل:

(الــزكاة ركــن مــن أركان اإلســام وفــرض مــن فروضــه ،واألصــل فيــه قولــه

عــز وجــل:

َّكاةَ﴾ ،وروى أبــو هريــرة قــال :كان رســول اهلل
﴿وَ َأقِيمُــوا الصَّ ـاَةَ وَآ ُتــوا ال ـز َ

(صــى اهلل عليــه وآلــه) ذات يــوم جالســا؛ فأتــاه رجــل فقــال يــا رســول اهلل :مــا
اإلســام؟ قــال:

«اإلســام :أن تعبــد اهلل ،وال تــرك بــه شــيئا ،وتقيــم الصــاة املكتوبــة ،وتــؤدي

الــزكاة املفروضــة ،وتصــوم شــهر رمضــان» ،ثــم أدبــر الرجــل ،فقــال رســول اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه):

«ردوا عىل الرجل»؛ فلم يروا شيئا؛ فقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):

«هذا جربيل جاء ليعلم الناس دينهم».
الرشح:

هــذا احلديــث رواه البخــاري ومســلم ،وتقــدم بيــان اللغــات يف جربيــل يف

مواقيــت الصــاة ،وقولــه عــز وجــل:
﴿وَ َأقِيمُوا الصَّلَةَ﴾ ،قال العلامء:

اقامتهــا ادامتهــا واملحافظــة عليهــا بحدودهــا ،يقــال قــام باإلمــر واقامــه إذا أنــى

بــه موفيــا حقوقــه.

قــال أبــو عــي الفــاريس :أشــبه مــن أن تفــر بيتموهنــا واملــراد جنــس الصــاة

الواجبــة ،وذكــر أصحابنــا يف كتــب األصــول والفــروع خالفــا يف هــذه هــل هــي

جمملــة أم ال؟؛ فقالــوا قــال أبــو إســحاق املــروزي وغــره مــن أصحابنا :هــي جمملة.
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قــال البندنيجــي :هــذا هــو املذهــب؛ إلن الــزكاة ال جتــب إال يف مــال خمصــوص

إذا بلــغ قــدرا خمصوصــا وجيــب قــدر خمصــوص وليــس يف اآليــة بيــان يشء مــن هــذا

فهــي جمملــة بينتهــا الســنة إال أهنــا تقتــي أصــل الوجوب.

وقــال بعــض أصحابنــا :ليســت جمملــة بــل هــي عامــة بــل كل مــا تناولــه اســم

الــزكاة؛ فاآليــة تقتــي وجوبــه والزيــادة عليــه تعــرف بالســنة.
22

قــال القــايض أبــو الطيــب يف تعليقــه وآخــرون مــن أصحابنــا فائــدة اخلــاف

إنــا إذا قلنــا جمملــة فهــي حجــة يف أصــل وجــوب الــزكاة وال حيتــج هبــا يف مســائل
اخلــاف ،وإن قلنــا ليســت جمملــة كانــت حجــة يف صــل وجــوب الزكاة وىف مســائل

اخلــاف تعلقــا بعمومهــا واهلل أعلــم.

(وأمــا) قولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) «وتقيــم الصــاة املكتوبــة وتــؤدى الــزكاة

املفروضــة» فخالــف بــن اللفظــن لقــول اهلل تعــاىل:
كانَتْ عَ َلى الْمُؤْمِنِنيَ﴾.
﴿إِنَّ الصَّلَةَ َ

وثبــت يف أحاديــث كثــرة وصــف الصــاة باملكتوبــة حلديــث :مخــس صلــوات

كتبهــن اهلل وحديــث أفضــل الصــاة صــاة املــرء يف بيتــه إال املكتوبــة وســمي الزكاة

مفروضــة ألهنــا مقــدرة وألهنــا حتتــاج إىل تقديــر الواجــب وهلــذا ســمي مــا خيــرج يف
الــزكاة فرائض.

وىف الصحيحــن فــرض رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) صدقــة الفطــر،

ويف صحيــح البخــاري يف كتــاب رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) :هــذه فريضــة

الصدقــة ،وقيــل غايــر بــن اللفظــن لئــا يتكــرر اللفــظ والفصاحــة والبالغــة متنــع

املبحـث األول :تعريف الزكاة يف اللغة واصطالح املتشرعة

تكريــره واهلل أعلــم)(((.
2ـ أمحد الشربيين (ت 977هـ):
قال:الــزكاة( :رشعـ ًا اســم لقــدر خمصــوص مــن مــال خمصــوص جيــب رصفــه

ألصنــاف خمصوصــة برشائــط ،وســميت بذلــك إلن املــال ينمــو بربكــة إخراجهــا
ودعــاء اآلخــذ هلــا ،وألهنــا تطهــر خمرجهــا مــن األثــم ومتدحــه حتــى تشــهد لــه

بصحــة االيــان)(((.

ثالثا :تعريف الزكاة يف املذهب املالكي.
قال احلطاب الرعيني (ت954هـ):

يف مناســبة املعنــى اللغــوي الرشعــي (مــن حيــث كونــه ســببا لنمو املــال املخرج

منــه وطهــرة للمخــرج مــن االثم.

ويف الــرع ،قــال ابــن عرفــة :الــزكاة اســم جــزء مــن املــال رشطــه ملســتحقه

ببلــوغ املــال نصاب ـ ًا ،ومصــدر اخــراج جــزء إىل آخــر)(((.
رابعا :تعريف الزكاة يف املذهب احلنفي.
قال الرسخيس احلنفي (ن483هـ):

(ســميت الــزكاة ،زكاة ألهنــا ســبب زيــادة املــال باخللــف يف الدنيــا والثــواب يف
اآلخــرة ،قــال اهلل تعــاىل﴿ :وَمَــا َأنْ َف ْق ُتـمْ مِـنْ شَـيْءٍ َفهُـوَ يُخْ لِ ُفـهُ﴾.
((( املجموع للنووي :ج 5ص 324ـ .326

((( االقناع يف حل ألفاظ ايب شجاع :ج 1ص .195

((( مواهب اجلليل للحطاب الرعيني :ج 3ص .80
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وقيــل ايضـ ًا :اهنــا عبــارة عــن الطهــر ،قــال اهلل تعــاىل﴿ :خُـ ْـذ مِـنْ َأمْوَالِ ِهـمْ صَدَ َقـ ًة

ُت َطهِّرُهُـمْ وَ ُتز ِّ
َكي ِهمْ بِهَا﴾(((.

خامسا :تعريف الزكاة يف املذهب احلنبلي.
قال ابن قدامة املقديس (ت620 :هـ):

(الــزكاة :يف الــزكاء والنــاء والزيــادة ،ســميت بذلــك ألهنــا تثمــر املــال وتنميــه؛

24

يقــال :زكا الــزرع إذا كثــر ريعــه ،وزكــت النفقــة إذا بــورك فيهــا ،وهــي يف الرشيعــة:
حــق جيــب يف املــال ،فعنــد اطــاق لفظهــا يف مــوارد الرشيعــة ينــرف إىل

ذلــك)(((.

سادسا :تعريف الزكاة يف املذهب اإلباضي.
قال حممد أطفيش (ت1332 :هـ) يف تعريف الزكاة رش ًعا:

(ما خيرج من مال أو بدن عىل وجه خمصوص لطائفة خمصوصة بالنية)(((.

فهــذه مجلــة مــن التعاريــف الــواردة يف كتــب فقهــاء املذاهــب الســبعة حــول الزكاة

والتــي يتعــذر اخلــروج عربهــا بتعريــف جامـ ٍع مان ٍع للــزكاة حيظــى بموافقــة اجلميع.

أمــا مســألة وجوهبــا يف الرشيعــة فكانــت هلــم فيهــا أقــوال متعــددة نوردهــا

بحســب الســياق الــذي اتبعنــاه يف منهــج الكتــاب ,وهــو ماســنتناوله يف املبحــث

االيت:

((( املبسوط للرسخيس :ج 2ص .150
((( املغني البن قدامة :ج 2ص .433

(((رشح كتاب النيل وشفاء العليل :ج 3ص.5

املبحث الثاني
أصل وجوب الزكاة عند الفقهاء
يف املذاهب اإلسالمية
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
الص ـا َِة ُق ْر َبان ـ ًا ِالَ ْهـ ِ
ـن َأ ْع َ
ـل ا ِالْ ْس ـ َ
اهــا
ـم إِ َّن الــزَّ كَا َة ُج ِع َلـ ْ
ط َ
امَِ ،ف َمـ ْ
ـت َمـ َـع َّ
« ُثـ َّ
ِ
ــن الن ِ
ــب النَّ ْف ِ
ــس ِ َبــا ،فإِ َّنَــا ُ ْت َع ُ
َّــار ِح َجــاز ًا َو ِو َقا َيــ ًةَ ،فــ َ
ا
َط ِّي َ
ــارةًَ ،وم َ
ــل َلــ ُه َك َّف َ
ِ
اهــا َغ ْ َي َط ِّيـ ِ
ـب النَّ ْف ِ
ـن َأ ْع َ
س
ط َ
ُي ْتبِ َعن ََّهــا َأ َحــدٌ َن ْف َسـ ُهَ ،والَ ُيكْثـ َـر َّن َع َل ْي َهــا َلفـَـ ُه ،فـإِ َّن َمـ ْ
ِ
ِ
ـون االَْ ْجـ ِـرَ ،ضـ ُّ
ـال
السـن َِّةَ ،م ْغ ُبـ ُ
ِ َبــاَ ،ي ْر ُجــو ِ َبــا َمــا ُهـ َـو َأ ْف َضـ ُـل من َْهــاَ ،ف ُهـ َـو َجاهـ ٌـل بِ ُّ

ا ْل َع َمـ ِ
ـلَ ،ط ِويـ ُـل النَّــدَ مِ»(((.

واحلديــث الرشيــف يكشــف عــن وجــوب الــزكاة وآثارهــا يف الدنيــا واآلخــرة

ومــا تعــود بــه عــى صاحبهــا؛ وقــد تنــاول فقهــاء املذاهــب اإلســامية أصــل
وجوهبــا يف كتبهــم الفقهيــة فكانــت أقواهلــم عــى النحــو اآليت:
املسألة االوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي.

نــورد بعــض أقــوال فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) يف أصــل وجــوب

الــزكاة ثــم نتبعهــا بأقــوال بقيــة املذاهــب اإلســامية يف املســالة القادمة مــن املبحث،
((( هنــج البالغــة ،اخلطبــة  ،199ج 2ص 488بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار ،العتبــة العلويــة
املقدســة ،وبتحقيــق صبحــي الصالــح :ص .317
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فكانــت بعــض أقواهلــم عــى النحــو اآليت:
ً
أوال :الشهيد األول (حممد بن مكي العاملي)(ت786 :هـ):
قال (رمحه اهلل) يف وجوب الزكاة:

(ووجوهبــا بالكتــاب ،والســنة ،واإلمجــاع؛ ويكفــر مســتحل تركهــا إال أن

يدعــي الشــبهة املحتملــة.
26

ويقاتــل مانعهــا ال مســتحلها حتــى يدفعهــا وال تبــاح أموالــه وذريتــه ،وال

يؤخــذ منــه زيــادة عــى الواجــب.

وقول الصادق (عليه السالم):

«من منع قرياط ًا من الزكاة فليس بمؤمن وال مسلم»(((.

حممــول عــى املســتحل أو عــى نفــي كــال االيــان واإلســام ،بنــاء عــى

إطالقهــا عــى األعــال ،وثواهبــا عظيــم.
قال النبي (صىل اهلل عليه وآله):

«من أ ّدى ما افرتض اهلل عليه فهو أسخى الناس»(((.
السالم):
وقال الصادق (عليه ّ

«إن أحــب النــاس إىل اهلل عـ ّز وجـ ّـل أســخاهم كفـ ًا ،وأســخى النــاس مــن أ ّدى

زكاة مالــه»(((.

((( من ال حيرضه الفقيه للصدوق :ج 1ص  34حديث .137
((( من ال حيرضه الفقيه :ج 1ص  34حديث .137
((( من ال حيرضه الفقيه :ج 1ص  4حديث .6

املبحـث الثاني :أصل وجوب الزكاة عند الفقهاء يف املذاب اإلسالمية

السالم):
وقال الكاظم (عليه ّ

«مــن أخــرج زكاة مالــه تامـ ًا فوضعهــا يف موضعهــا مل يســأل مــن أيــن اكتســب

مالــه»((( .وعقــاب تركهــا عظيــم.

روى أبو ذر عن النبي (صىل اهلل عليه وآله):

«مــا مــن رجــل لــه إبــل أو بقــر أو غنــم ال يــؤدي حقهــا ،إال أتــى هبــا يــوم القيامــة

أعظــم مــا يكــون واســمنه ،تطــؤه بأخفافهــا وتنطحــه بقروهنــا ،كلــا جــازت أخراهــا

ردت عليــه أوليهــا حتــى يقــى بني النــاس»(((.
السالم):
وقال الصادق (عليه ّ

«مــا مــن ذي مــال ذهــب أو فضــة يمنــع زكاة مالــه ،إال حبســه اهلل يــوم القيامــة

بقــاع قرقــر  -أي أملــس  -وســ َّلط عليــه شــجاع ًا أقــرع فيقضــم يــده ثــم يصــر
طوق ـ ًا يف عنقــه .ومــا مــن ذي مــال إبــل أو بقــر أو غنــم يمنــع زكاة مالــه إال حبســه

اهلل يــوم القيامــة بقــاع قرقــر ،يطــؤه كل ذات ظلــف ،وتنهشــه كل ذات نــاب .ومــا

طوقــه اهلل عـ ّز وجـ ّـل ريعــة أرضــه إىل
مــن ذي نخــل أو كــرم أو زرع منــع زكاتــه ،إال ّ

ســبع أرضــن»(((.

ً
ثانيا :العالمة احللي (ت726 :هـ):
قال يف وجوب الزكاة:
(ووجوهبا معلوم من الكتاب والسنة واالمجاع.
((( الكايف :ج 3ص  504حديث .9

((( صحيح مسلم :ج 2ص  686حديث  ،990وفيه تقديم وتأخري يف األلفاظ.

((( الكايف :ج 3ص  505حديث  ،19من ال حيرضه الفقيه :ج 1ص  5حديث .10
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َّكاةَ﴾(((.
قال اهلل تعاىل﴿ :وَآ ُتوا الز َ

وملا بعث النبي (صىل اهلل عليه وآله) معاذا إىل اليمن ،فقال:

«أعلمهــم مــن اهلل ان اهلل افــرض عليهــم صدقــة تؤاخــذ مــن أغنياهــم فــرد يف

فقرائهــم».

وأمجــع املســلمون كافــة عــى وجوهبــا يف مجيــع االمصــار ،وهــي أحــد أركان
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اإلســام اخلمســة.

فمــن أنكــر وجوهبــا ممــن ولــد عــى الفطــرة ونشــأ بــن املســلمني فهــو مرتــد

يقتــل مــن غــر أن يســتتاب وان مل يكــن عــن فطــرة ،بــل أســلم عقيــب كفــر أســتتيب
-مــع علــم وجوهبــا -ثالثـ ًا ،فــإذ تــاب وإال فهــو مرتــد وجــب قتلــه.

وإن كان ممــن خيفــى وجوهبــا عليــه ،ألنــه نشــا بالباديــة ،أو كان قريــب العهــد

باإلســام ُعـ ّـرف وجوهبــا عليــه ومل حيكــم بكفــره)(((.

ً
ثالثا :السيد أبو القاسم اخلوئي (ت  1413هـ):

قال (عليه رمحة اهلل ورضوانه) يف تعليقته عىل العروة الوثقى:

(قــال الســيد اليــزدي (عليــه الرمحــة والرضــوان)( :ووجوهبــا مــن رضوريــات

الديــن ،ومنكــره مــع العلــم كافــر)(((.

فجاء تعلقيه (قدس رسه) عىل هذا القول:

((( البقرة .43

((( تذكرة الفقهاء (ط ج) للعالمة :ج 5ص .8
((( العروة الوثقى للسيد اليزدي :ج 4ص .6
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(ال اشــكال ملــا ال خــاف بــن املســلمني يف وجــوب الــزكاة عــى كل مكلف مع

اســتجامع الرشائــط اآلتيــة يف اجلملــة ،وقــد نطــق بــه الكتــاب العزيــز ،بــل قورنــت
الــزكاة يف غــر واحــد مــن اآليــات الكاشــفة عــن مزيــد العنايــة واالهتــام األكيــد

بشــأهنا ،واالخبــار هبــا متظافــرة ،بــل متواتــرة ،بــل قــد عــدت بعضهــا مــن مبــاين
اإلســام عــى حــد الصــاة والصيــام ،فهــي إذا مــن رضوريــات الديــن املوجــب

إلنــدراج منكــره يف ســلك الكافريــن)(((.

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف وجوب الزكاة.

جــاءت أقــوال الفقهــاء يف املذاهــب اإلســامية متباينــة مــن حيــث الســعة

واالختصــار وقــد امجعــوا مجيعــا عــى وجوهبــا إال ان الفارق فيــا اوردوه هــو التيمن

يف االستشــهاد باآليــات واألحاديــث النبويــة املباركــة ومــن ثــم فتــح البــاب لطلبــة

العلــوم الرشعيــة يف كيفيــة الرجــوع إىل القــران واألحاديــث الرشيفــة يف االحــكام
فكانــت اقواهلــم كااليت:

ً
أوال ـ املذهب الزيدي.
 -1ق��ال إم��ام الزيدي��ة حييى بن احلس�ين (ت298 :هـ) يف وج��وب فريضة
الزكاة:

(بلغنــا عــن أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ـ (عليــه الســام) ـ أنــه قــال :قــال

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«ال تتم صالة إال بزكاة وال تقبل صدقة من غلو».

((( كتاب الزكاة السيد اخلوئي :رشح ص .5
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وبلغنا عنه (صىل اهلل عليه وآله) أنه قال:

«مانع الزكاة وآكل الربا حرباي يف الدنيا واآلخرة».

وبلغنــا عــن أمــر املؤمنــن رمحــة اهلل عليــه أنــه دعــا ابنــه احلســن حــن حــره

املــوت فقــال:

«أوصيك بإتاء الزكاة عند حملها فإنه ال تقبل الصالة ممن منع الزكاة».

30

وبلغنا عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) أنه قال:

«الزكاة هي قنطرة اإلسالم».

قــال حييــى بــن احلســن :الــزكاة فــرض مــن اهلل عــز وجــل عــى كل إنســان

كفــرض الصــاة ال يتــم الحــد االيــان إال بأدائهــا ،ويف ذلك مــا يقول اهلل ســبحانه:
ْكعُــوا مَـعَ الرَّاكِعِـنَ﴾(((؛ وقــال عــز وجــل:
َّكاةَ وَار َ
﴿وَ َأقِيمُــوا الصَّـاَةَ و ََآ ُتــوا الـز َ
﴿وَمَــا ُأمِ ـرُوا إَِّل لِيَعْبُ ـدُوا ا َ
هلل مُخْ لِصِ ـنَ َل ـهُ الدِّي ـنَ حُنَ َفــاءَ وَيُقِيمُــوا الصَّ ـاَةَ وَيُؤْ ُتــوا
َّكاةَ وَ َذلِ ـكَ دِي ـنُ الْ َقيِّمَ ـةِ﴾((( .وقــال:
ال ـز َ
َّكاةَ﴾(((.
﴿وَوَي ٌْل لِ ْلمُشْ ِركِنيَ َّالذِينَ َل يُؤْ ُتونَ الز َ

فســاهم املرشكــن لرتكهــم ألداء زكاهتــم ولرفــض إخــراج مــا أمرهــم اهلل

بإخراجــه مــن أمواهلــم ثــم أمــر تبــارك وتعــاىل نبيــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) باألخــذ

للصدقــة مــن أمواهلــم فقــال:

﴿خُـ ْـذ مِـنْ َأمْوَالِ ِهـمْ صَدَ َقـ ًة ُت َطهِّرُهُـمْ وَ ُتز ِّ
َكي ِهـمْ بِهَــا وَصَـ ِّـل عَ َليْ ِهـمْ إِنَّ صَلَتَـكَ

((( البقرة .43
((( البينة .5

((( فصلت .7 - 6
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ـكنٌ َلهُـمْ و ُ
َاهلل سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ﴾((( فأوجــب اهلل بذلــك عــى النبــي (صــى اهلل عليــه
سَـ َ

وآلــه) أخذهــا وعــى املؤمنــن إخراجهــا ودفعهــا؛ ثــم قــال:

هلل إِنَّ ا َ
َاكـمْ عَنْـهُ فَانْ َتهُــوا و ََّات ُقــوا ا َ
اكـمُ الرَّسُـ ُ
ـول ف َُخـ ُـذوهُ وَمَــا نَه ُ
﴿وَمَــا َآتَ ُ
هلل شَـدِيدُ

َاب﴾(((.
الْعِق ِ

فوجــب عــى األمــة بذلــك قبــول مــا أمرهــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

بــه ،وفعــل مــا أمرهــم بفعلــه ،ثــم فــر (صــى اهلل عليه وآلــه) عــن اهلل تبــارك وتعاىل

مــا أوجــب عــى األمــة يف الــزكاة مــن فرضهــا ،وبــن يف كــم يؤخــذ ،ومتــى يؤخــذ،
ومــن كــم يؤخــذ ،وعفــى عــن القليــل أال أن يبلــغ احلــد الــذي حــده (صــى اهلل

عليــه وآلــه) وجعلــه ،وعفــى عــن األوقــاص وهــي مــا بــن الفريضتــن إىل مبلــغ
العدديــن مــن احليــوان)(((.

 -2قال الشيخ امحد املرتضى (ت840 :هـ) يف الدليل على وجوبها:

َّكاةَ﴾ ؛ ومــن الســنة
(والدليــل عليهــا مــن الكتــاب قولــه تعــاىل﴿ :وَآ ُتــوا الـز َ

«بنــي اإلســام عــى مخــس »....اخلــر.

واالمجاع منعقد عىل وجوهبا عىل سبيل اجلملة)(((.

ثانيا :املذهب املالكي.
قال احلطاب الرعيني (ت954 :هـ) يف مواهب اجلليل يف أصل وجوب الزكاة:
((( التوبة .103
((( احلرش .7

((( األحكام ليحيى بن احلسني169 :ـ .170

((( رشح االزهر المحد املرتىض :ج 1ص .447
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(وعلم وجوهبا لغري حديث اإلسالم رضوري)(((.
ثالثا :املذهب احلنفي.
1ـ السرخسي (ت483 :هـ).

قال الرسخيس يف املبسوط يف أصل وجوب الزكاة:
32

(وهــي فريضــة مكتوبــة وجبــت بإجيــاب اهلل تعــاىل فإهنــا يف القــرآن ثالثــة االيامن

قــال اهلل تعاىل:

َّكاةَ﴾.
﴿ َف ِإنْ تَابُوا وَ َأقَامُوا الصَّلَةَ وَآتَوُا الز َ

ويف السنة هي من مجلة أركان الدين اخلمس ،قال (صىل اهلل عليه وآله):

«بنــي اإلســام عــى مخــس شــهادة أن ال إلــه إال اهلل وأقــام الصــاة وايتــاء الــزكاة

وصــوم رمضــان وحــج البيــت مــن اســتطاع إليه ســبيال».

فاصــل الوجــب ثابــت بإجيــاب اهلل تعــاىل ،وســبب الوجــوب مــا جعلــه الــرع

ســبب ًا وهــو املــال؛ قــال اهلل تعــاىل:

﴿خُـ ْـذ مِـنْ َأمْوَالِ ِهـمْ صَدَ َقـةً﴾ ،وهلــذا يضــاف الواجــب إليــه فيقــال زكاة املــال،

والواجبــات تضــاف إىل أســباهبا؛ ولكــن املــال ســبب باعتبــار غنــى املالــك.
قال النبي (صىل اهلل عليه وآله) ملعاذ:

«أعلمهــم ان اهلل تعــاىل فــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد يف

فقرائهــم».

والغنــى ال حيصــل إال بــال مقــدر؛ وذلــك هــو النصــاب الثابــت ببيــان صاحب

((( مواهب اجلليل :ج 3ص .80
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الــرع ،والنصــاب إنــا يكــون ســببا باعتبــار صفــة النــاء فــان الواجــب جــزء مــن
فضــل املــال.

قــال اهلل تعــاىل﴿ :وَيَسْـ َـأ ُلونَكَ مَــاذَا يُنْفِ ُقــونَ ُقـ ِـل الْعَ ْف ـوَ﴾ ،أي الفضــل فصــار

الســبب النصــاب التامــي وهلــذا يضــاف إىل النصــاب واىل الســائمة يقــال زكاة

الســائمة وزكاة التجــارة والدليــل عليــه أن الواجــب يتضاعــف بتضاعــف النصــاب
فــان قيــل الــزكاة تتكــرر يف النصــاب الواحــد بتكــرر احلــول ثــم احلــول رشط وليس

بســبب قلنــا التكــرر باعتبــار جتــدد النمــو فــان النــاء ال حيصــل اال باملــدة فقــدر ذلك
الــرع باحلــول تيســرا عــى النــاس فيتكــرر احلــول بتجــدد معنــى النمــو ويتجــدد
وجــوب الــزكاة باعتبــار جتــدد الســبب)(((.
 -2السمرقندي (ت539 :هـ).

قال السمرقندي يف حتفة الفقهاء يف أصل وجوب الزكاة:
(إهنا تثبت فرضيتها يف الكتاب ،والسنة ،واالمجاع)(((.

ً
رابعا :املذهب الشافعي.
 -1النووي (ت676 :هـ).

قال احلافظ النووي يف املجموع يف أصل وجوب الزكاة:

(الــزكاة ركــن مــن اركان اإلســام وفــرض مــن فروضــه واألصــل فيــه قولــه

عــز وجــل (وأقيمــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة) وروى أبــو هريــرة قــال:
((( املبسوط :ج 2ص  149ـ .150
((( حتفة الفقهاء :ج 1ص .263
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كان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ذات يــوم جالســا فأتــاه رجــل فقــال يــا

رســول اهلل مــا اإلســام؟ قــال:

(«اإلســام ان تعبــد اهلل وال تــرك بــه شــيئا وتقيــم الصــاة املكتوبــة وتــؤدى

الــزكاة املفروضــة وتصــوم شــهر رمضــان» ثــم أدبــر الرجل ،فقــال رســول اهلل (صىل

اهلل عليــه وآلــه)« :ردوا عــى الرجــل فلــم يــروا شــيئا ،فقــال رســول اهلل (صــى اهلل
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عليــه وآلــه) :هــذا جربيــل جــاء ليعلــم النــاس دينهــم»).

(الــرح) :هــذا احلديــث رواه البخــاري ومســلم وتقــدم بيــان اللغــات يف

جربيــل يف مواقيــت الصــاة وقولــه عــز وجــل (وأقيمــوا الصــاة) قــال العلــاء

اقامتهــا ادامتهــا واملحافظــة عليهــا بحدودهــا يقــال قــام باالمــر واقامــه إذا أنــى بــه

موفيــا حقوقــه قــال أبــو عــي الفــاريس أشــبه مــن أن تفــر بيتموهنــا واملــراد جنــس

الصــاة الواجبــة وذكــر أصحابنــا يف كتــب األصــول والفــروع خالفــا يف هــذه هــل

هــي جمملــة أم ال فقالــوا قــال أبــو إســحاق املــروزي وغــره مــن أصحابنــا هــي
جمملــة قــال البندنيجــي هــذا هــو املذهــب الن الــزكاة ال جتــب إال يف مــال خمصــوص
إذا بلــغ قــدرا خمصوصــا وجيــب قــدر خمصــوص وليــس يف اآليــة بيــان شــئ مــن هــذا

فهــي جمملــة بينتهــا الســنة اال أهنــا تقتــي أصــل الوجــوب وقــال بعــض أصحابنــا

ليســت جمملــة بــل هــي عامــة بــل كل مــا تناولــه اســم الــزكاة فاآليــة تقتــي وجوبــه
والزيــادة عليــه تعــرف بالســنة قــال القــايض أبــو الطيــب يف تعليقــه وآخــرون مــن

أصحابنــا فائــدة اخلــاف انــا إذا قلنــا جمملــة فهــي حجــة يف أصــل وجــوب الــزكاة
وال حيتــج هبــا يف مســائل اخلــاف وان قلنــا ليســت جمملــة كانــت حجــة يف صــل
وجــوب الــزكاة وىف مســائل اخلــاف تعلقــا بعمومهــا واهلل أعلــم.

املبحـث الثاني :أصل وجوب الزكاة عند الفقهاء يف املذاب اإلسالمية

(وأمــا) قولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) وتقيــم الصــاة املكتوبــة وتــؤدى الــزكاة

املفروضــة فخالــف بــن اللفظــن لقــول اهلل تعــاىل:
كانَتْ عَ َلى الْمُؤْمِنِنيَ
إِنَّ الصَّلَةَ َ

وثبــت يف أحاديــث كثــرة وصــف الصــاة باملكتوبــة حلديــث مخــس صلــوات

كتبهــن اهلل وحديــث أفضــل الصــاة صــاة املــرء يف بيتــه إال املكتوبــة وســمي
الــزكاة مفروضــة ألهنــا مقــدرة وألهنــا حتتــاج إىل تقديــر الواجــب وهلــذا ســمي مــا

خيــرج يف الــزكاة فرائــض وىف الصحيحــن فــرض رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
صدقــة الفطــر.

ويف صحيــح البخــاري يف كتــاب رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) هــذه

فريضــة الصدقــة وقيــل غايــر بــن اللفظــن لئــا يتكــرر اللفــظ والفصاحــة والبالغة

متنــع تكريــره واهلل أعلــم.

(وأمــا) قــول املصنــف الــزكاة ركــن وفــرض فتوكيــد وبيــان لكونــه يصــح

تســمية الــزكاة ركنــا وفرضــا وقــد اســتعمل املصنــف مثــل هــذه العبــارة يف الصــوم
واحلــج واهلل أعلــم.

وامــا حكــم املســألة فالــزكاة فــرض وركــن بإمجــاع املســلمني وتظاهــرت

دالئــل الكتــاب والســنة وامجــاع األمــة عــى ذلــك واهلل أعلــم)(((.
2ـ زكريا االنصاري (ت 936هـ).

قال زكريا االنصار يف ًأصل وجوب الزكاة:
((( املجموع :ج 5ص .326 - 325
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َّكاةَ﴾،
واألصــل يف وجوهبــا قبــل اإلمجــاع آيــات كقولــه تعــاىل﴿ :و ََآ ُتــوا ال ـز َ
﴿خُـ ْـذ مِ ـنْ َأمْوَالِ ِه ـمْ صَدَ َق ـ ًة ﴾.
وأخبار كخرب« :بني اإلسالم عىل مخس.(((»....

ً
خامسا :املذهب احلنبلي.
1ـ ابن قدامة املقدسي (ت620هـ).
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قال ابن قدامة املقديس يف أصل وجوب الزكاة:

(وهــي واجبــة بكتــاب اهلل تعــاىل وســنة رســوله ـ (صــى اهلل عليــه وآلــه) ـ ومجاع
َّكاةَ﴾.
أمتــه؛ أمــا الكتاب فقــول اهلل تعــاىل﴿ :و ََآ ُتــوا الـز َ
وأما السنة ،فان النبي (صىل اهلل عليه وآله) بعث معاذ ًا إىل اليمن فقال:

«علمهم أن اهلل أقرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فرتد يف فقرائهم».

متفــق عليــه ي آيــة واخبــار ســوى هذيــن ،وامجــع املســلمون يف مجيــع االعصــار

عىل وجوهبــا)(((.

2ـ الشافعي الصغري (ت 1004هـ).

قال الشافعي الصغري يف أصل وجوب الزكاة:

(وأصــل وجوهبــا قبــل االمجــاع آيــات ،قولــه تعــاىل﴿ :وآتــوا الــزكاة﴾ واخبــار،

كخــر« :بنــي اإلســام عــى مخــس» ،ومــن ثــم كانــت أحــد أركان اإلســام)(((.
((( فتح الوهاب :ج 1ص .179

((( املغني :ج 2ص  433ـ .434

((( هناية املحتاج إىل رشح املنهاج :ج 3ـ ص .3

املبحـث الثاني :أصل وجوب الزكاة عند الفقهاء يف املذاب اإلسالمية

واملــروق ،وغريهــا مــن العديــد مــن مســائلها وأحكامهــا ،ونحــن يف هــذا

الكتــاب نلتــزم بــا ورد يف كتــاب هنــج البالغــة حــر ًا ومقارنتــه مــع اقــوال فقهــاء
املذاهــب اإلســامية.

ً
سادسا :املذهب اإلباضي.
قال الشامخي:

(والــزكاة فريضــة واجبــة مــن التنزيــل ،مقرونــة بالصــاة ثــم بــن رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه) قســمتها ومــا جتــب فيــه مــن األمــوال ،وكــم جتــب ،ومــن

كــم جتــب ،ومتــى ال جتــب.

أما الكتاب فقول اهلل تعاىل:

َّكاةَ﴾
﴿وَ َأقِيمُوا الصَّلَةَ و ََآ ُتوا الز َ

(((

وقوله :تعاىل:

﴿ َفوَيْـ ٌـل لِ ْلمُصَِّلـنَ * َّالذِيـنَ هُـمْ عَـنْ صَلَتِ ِهـمْ سَــاهُونَ * َّالذِيـنَ هُـمْ يُـرَاءُونَ *

وَيَمْنَعُــونَ الْمَاعُــونَ﴾(((.

قيــل :أهنــا الــزكاة ،ومــن الســنة مــا روي مــن طريــق ابــن عبــاس أن النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال:
«مانع الزكاة يقتل».

روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد ،قال:
((( النساء.77 :

((( املاعون.7،6،5،4 :
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(بلغنــي أن ابــا بكــر قــال :لــو منعــوا عنــي عقــاالً ممــا كانــوا يؤدونــه إىل رســول

اهلل لقاتلتهــم عليــه حتــى أحلــق بــاهلل).

وأما االمجاع فإنه مل ينقل إلينا يف ذلك من ٍ
أحد خالف علمناه)(((.

املسالة الثالثة :خالصة القول فيما اورده فقهاء املذاهب يف املسالة.

يتضح من أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية:

38

1ـ إن االصــل يف وجوهبــا هــو مــا جــاء مــن نصــوص رصحيــة يف القران والســنة

فــكان نتيجــة طبيعيــة لتحقيــق االمجاع عــى وجوهبا.
2ـ إال أن اخلالف وقع يف تكفري منكر الزكاة:

أـ فعنــد االماميــة منكــره مــع العلــم كافــر ،وال حيكــم بكفــره املانــع مــع اعتقــاد

وجوهبا.

ب ـ وقال أمحد :انه يكفر لقتاله عليها.

ج ـ وبــه قــال :اإلباضيــة ،واســتندوا يف ذلــك لفعــل ايب بكــر يف قتالــه مانعــي

الــزكاة ،كــا ســيمر تفصيلــه يف املبحــث القــادم.
ولذا:

ـرج إىل بيــان مــا جــاء يف رشح
نقتــر هنــا عــى مــا جــاء يف أصــل وجوهبــا ثــم نعـ ّ

هــذا النــص الرشيــف عنــد رشاح هنــج البالغــة وذلــك ســر ًا مــع منهــج الكتــاب
الــذي اتبعنــاه ،فكانــت بعــض هــذه الــروح ،كااليت:

((( كتاب االيضاح :ج 2ص  5ـ .6

املبحـث الثاني :أصل وجوب الزكاة عند الفقهاء يف املذاب اإلسالمية

املسالة الرابعة :ماورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

ونبدأ أوالً :باملعتزيل ثم نتبعه بحبيب اهلل اخلوئي.

وهي كااليت:

ً
أوال :ابن أبي احلديد املعتزلي (ت656 :هـ).
بســط املعتــزيل القــول يف رشح النــص الرشيــف وبيــان معانيــه ،مصــدر ًا ذلــك

بعنــوان أســاه بـــ (ذكــر االثــار الــواردة يف فضــل الــزكاة والتصــدق) فجاء فيــه قوله:
(وقــد جــاء يف فضــل الــزكاة الواجبــة وفضــل صدقــة التطــوع الكثــر جــد ًا،

ولــو مل يكــن إال أن اهلل تعــاىل قرهنــا بالصــاة يف أكثــر املواضــع التــي ذكــر فيهــا
الصــاة لكفــى.

وروى بريدة األسلمي أن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) قال:
«ما حبس قوم الزكاة إال حبس اهلل عنهم القطر».

وجــاء يف الذيــن يكنــزون الذهــب والفضــة وال ينفقوهنــا يف ســبيل اهلل مــا جــاء

يف الذكــر احلكيــم ،وهــو قولــه تعــاىل:

﴿يَ ـوْمَ يُحْمَــى عَ َليْهَــا فِــي نَــا ِر جَهَنَّ ـمَ َف ُت ْ
ك ـوَى بِهَــا ِجبَاهُهُ ـمْ (((﴾...اآليــة ،قــال

املفــرون :إنفاقهــا يف ســبيل اهلل إخــراج الــزكاة منهــا.

وروى األحنــف قــال :قدمــت املدينــة ،فبينــا أنــا يف حلقــة فيهــا مــا مــن قريش،

إذ جــاء رجــل خشــن اجلســد ،خشــن الثيــاب ،فقــام عليهــم ،فقال:

((( التوبة.35 :
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بــر الكانزيــن برضــف((( حيمــى عليهــا يف نــار جهنــم ،فتوضــع عــى حلمــة

ثــدي الرجــل حتــى ختــرج مــن نغض(((.كتفــه ،ثــم توضــع عــى نغــض كتفــه حتــى

ختــرج مــن حلمــة ثديــه ،فســألت عنــه فقيــل :هــذا أبــو ذر الغفــاري ،وكان يذكــره
ويرفعــه .ابــن عبــاس يرفعــه( :مــن كان عنــده مــا يزكــى فلــم يــزك ،وكان عنــده مــا

حيــج فلــم حيــج ســأل الرجعــة ،يعنــى قولــه( :رب ارجعــون).
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أبــو هريــرة :ســئل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) :أي الصدقــة أفضــل؟

فقــال:

«أن تعطــى وأنــت صحيــح ،شــحيح ،تأمــل البقــاء ،وختشــى الفقــر ،وال متهــل،

(حتــى إذ بلغــت احللقــوم) قلــت :لفــان كــذا ولفــان كــذا»(((.

وقيــل للشــبيل :مــا جيــب يف مائتــي درهــم؟ قــال :أمــا من جهــة الرشع فخمســة،

وأمــا من جهــة االخــاص فالكل.

أمــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بعــض نســائه أن تقســم شــاة عــى

الفقــراء فقالــت :يــا رســول اهلل ،مل يبــق منهــا غــر عنقهــا ،فقــال (عليــه الســام):

كلهــا بقــي غــر عنقهــا .أخــذ شــاعر هــذا املعنــى فقــال:
يبكــي علــى الذاهــب مــن مالــه

وإمنـ ــا يبق ــى الـ ــذي يذه ــب

الســائب :كان الرجــل مــن الســلف يضــع الصدقــة ويمثــل قائــا بــن يــدي

الســائل الفقــر ويســأله قبوهلــا ،حتــى يصــر هــو يف صــورة الســائل.
((( الرضف :احلجارة املحامة.

((( النغص :أعىل الكتف ،وقيل هو العظم الرقيق الذي عىل طرفه.
((( ساقط من ب
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وكان بعضهم يبسط كفه وجيعلها حتت يد الفقري ،لتكون يد الفقري العليا.

وعن النبي (صىل اهلل عليه وآله):

«ما أحسن عبد الصدقة إال أحسن اهلل إليه يف خملفيه».

وعنه (صىل اهلل عليه وآله):

«الصدقة تسد سبعني بابا من الرش».

وعنه (صىل اهلل عليه وآله):

«اذهبوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام».

كان النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)( :ال يــكل خصلتــن إىل غــره :ال يوضئــه

أحــد ،وال يعطــى الســائل إال بيــده).

بعــض الصاحلــن :الصــاة تبلغــك نصــف الطريــق ،والصــوم يبلغــك بــاب

امللــك ،والصدقــة تدخلــك عليــه بغــر إذن.

الشــعبي :مــن مل يــر نفســه أحــوج إىل ثــواب الصدقــة مــن الفقــر إىل صدقتــه،

فقــد أبطــل صدقتــه ،ورضب هبــا وجهــه.

كان احلســن بــن صالــح إذا جــاءه ســائل ،فــإن كان عنــده ذهــب أو فضــة أو

طعــام أعطــاه ،فــإن مل يكــن ،أعطــاه زيتــا أو ســمنا أو نحومهــا ممــا ينتفــع بــه ،فــإن
مل يكــن ،أعطــاه كحــا ،أو خــرج بإبــرة وخيــط وخــاط((( هبــا ثــوب الســائل ،أو

بخرقــة يرقــع هبــا مــا ختــرق مــن ثوبــه.

ووقــف مــرة عــى بابــه ســائل ليــا ،ومل يكــن عنــده مــا يدفعــه إليــه ،فخــرج

((( ا( :خييط).
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إليــه بقصبــة يف رأســها شــعلة ،وقــال :خــذ هــذه وتبلــغ هبــا إىل أبــواب نــاس لعلهــم

يعطونــك)(((.

ً
ثانيا :السيد حبيب اهلل اخلوئي (ت1324 :هـ).
جاء بيانه (رمحه اهلل) للحديث الرشيف ورشفه له يف منهاج الرباعة فقال:

(كــا جعــل اهلل ســبحانه الصــاة قربان ـ ًا للمســلمني يتقربــون هبــا إليــه تعــاىل،
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جعــل الــزكاة أيضــا قربانــا هلــم مثلهــا.

ويـ ّ
الصــاة يف أكثــر آيــات كتابــه
ـدل عــى ذلــك أ ّنــه ســبحانه ع ّقــب األمــر بإقــام ّ

الصــاة يف املطلوب ّيــة.
العزيــز باألمــر بإيتــاء الـ ّـزكاة ،فجعــل الــزكاة تــايل ّ

الصــدوق بإســناده عــن املجاشــعي عــن
ويشــهد بــه أيضــا مــا يف الوســايل عــن ّ

الســام) عــن آبائــه عــن رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) قــال:
الرضــا (عليــه ّ
ّ

«بنــي اإلســام عــى مخــس خصــال :عــى ّ
الشــهادتني ،والقرينتــن ،قيــل لــه:

الصــاة والـزّكاة ،فا ّنــه ال يقبــل
ّأمــا الشــهادتان فقــد عرفنامهــا ،فــا القرينتــان قــالّ :
ـج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيال ،وختــم
إحدامهــا َّإل باألخــرى ،والصيــام وحـ ّ
ذلــك بالواليــة».

وقــد مــي الــكالم يف فضلهــا وعقوبــة تاركهــا وأقســامها يف رشح اخلطبــة املــأة

ثمــة.
والتاســعة بــا ال مزيــد عليــه فلرياجــع ّ

وملــا ذكــر كوهنــا قربانــا ألهــل اإلســام ن ّبــه عــى رشط قربان ّيتهــا وهــو كــون

ورس ذلــك مــا قدّ منــاه يف رشح اخلطبــة
اتياهنــا عــن وجــه اخللــوص وطيــب النفــسّ ،
((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج 10ص  208ـ .210

املبحـث الثاني :أصل وجوب الزكاة عند الفقهاء يف املذاب اإلسالمية

وحمصــل مــا قدّ منــاه ّ
ـرب
ا َّلتــي أرشنــا اليــه،
أن اإلســام موقــوف عــى توحيــد الـ ّ
ّ
عـ ّـز وجـ ّـل وكــال توحيــده عبــارة عــن االخــاص لــه ،ومعنــى االخــاص إفــراده

باملعبود ّيــة واملحبوب ّيــة واخــاء القلــب عــن حم ّبــة مــا ســواه فــا جيتمــع حمبــة املــال
مــع حم ّبتــه تعــاىل.

(ف) علــم مــن ذلــك ّ
أن (مــن أعطاهــا ط ّيب النفــس هبا) ح ّبــا له تعــاىل وامتثاال

تقربــه إليــه وتوجــب
وتقربــا إليــه عـ ّـز وجـ ّـل (فإهنــا) حينئــذ ّ
ألمــره وابتغــاء ملرضاتــه ّ
والزلفــى لديــه و (جتعــل لــه) مــن ّ
الذنــوب (كفــارة ومــن
ح ّبــه تعــاىل لــه والقــرب ّ

النــار حجــازا ووقايــة) أي حاجــزا مانعــا مــن النــار ووقايــة مــن غضــب اجلبــار.
السالم) قال:
كام يشهد به ما رواه يف الفقيه عن الصادق (عليه ّ

الــر
«خياركــم ســمحاؤكم ورشاركــم بخالؤكــم ،ومــن خالــص االيــان ّ
الرمحــن ،ويف ذلــك
باإلخــوان ،والســعي يف حوائجهــمّ ،
ـار باإلخــوان ليح ّبــه ّ
وان البـ ّ

مرغمــة للشــيطان ،وتزحــزح عــن النــران ودخــول اجلنــان»

السالم) جلميل« :يا مجيل أخرب هبذا غرر أصحابك».
ثم قال (عليه ّ
ّ
قلت :جعلت فداك من غرر أصحايب:

ثم قال:
البارون باإلخوان يف العرس واليرس» ّ
قال (عليه السالم)« :هم ّ

أن صاحــب الكثــر هيـ ّـون عليــه ذلــك وإنــا مــدح اهلل يف ذلــك
«يــا مجيــل اعلــم ّ
ِ
إليـ َ ِ
ِ
ـن َت َبـ َّـوؤُ ا الــدَّ َار وا ِ
ـون
ـم ُيِ ُّبـ َ
ـان مـ ْ
صاحــب القليــل فقــال يف كتابــه ﴿وا َّلذيـ َ
ـن َق ْبل ِهـ ْ
ون ِف صدُ ِ ِ
ـم﴾».
ـم وال َيِــدُ َ ُ
ـن َ
َمـ ْ
ورهـ ْ
هاجـ َـر إِ َل ْي ِهـ ْ
وبعــد ذلــك (ف) الـ َّـازم أن (ال يتبعنهــا أحــد) مــن املعطــن هلــا (نفســه وال

ـرن عليهــا هلفــه) وحتـ ّـرهّ ،
يكثـ ّ
ألن اتبــاع النّفــس وإكثــار اللهــف كاشــف عــن حم ّبتــه
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والزلفــى
هلــا وهــو ينــايف حم ّبتــه تعــاىل فكيــف يتقـ ّـرب باعطائهــا إليــه ويبتغــي القــرب ّ

لديــه (فـ ّ
ـان مــن أعطاهــا) عــى وجــه االكــراه (غــر ط ّيــب النّفــس هبــا) واحلــال أ ّنــه
(يرجــو) ويتو ّقــع (هبــا مــا هــو أفضــل منهــا) مــن رضــوان اهلل تعــاىل واخللــد يف
بالســنة) ّ
الســنة يف أدائهــا أن
ألن ّ
جنانــه (فهــو) كاذب يف دعــوى املح ّبــة (جاهــل ّ

يكــون بطيــب النفــس ،ولذلــك مــدح اهلل الباذلــن للــال كذلــك بقولــه:
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﴿ويُؤْثِرُونَ عَلى َأنْ ُفسِ ِهمْ و َلوْ كانَ بِ ِهمْ خَصاص ٌَة﴾.

وقولــه﴿ :وي ُْطعِمُــونَ َّ
ُكـمْ
الطعــامَ عَلــى حُبِّــه مِسْـكِين ًا ويَتِيمـ ًا و َأسِــراً .إَِّنمــا ن ُْطعِم ُ

ْكـمْ جَــزاءً وال شُـ ُ
لِوَجْــه اهلل ال ُن ِريـدُ مِن ُ
ـكوراً﴾.

(مغبــون األجــر) ّ
ألن األجــر مرت ّتــب عــى العمــل ،فــإذا كان العمــل ال عــى

الرضــا يكــون اجلــزاء املرتتّــب عليــه كذلــك ،ومــن هنــا قيــل :كــا تديــن
وجــه ّ

تــدان ،وقــد قــال ســبحانه:

ـاس َفــا يَرْبُــوا عِنْ ـدَ اهلل ومــا آتَيْ ُت ـمْ مِ ـنْ
﴿ومــا آتَيْ ُت ـمْ مِ ـنْ ِرب ـ ًا لِيَرْبُ ـوَا فِــي َأمْــوا ِل النَّـ ِ
َزكاةٍ ُت ِري ـدُونَ وَجْــه اهلل ف َُأولئِ ـكَ هُ ـمُ الْم ُْضعِ ُفــونَ﴾.

(ضـ ّ
ـال العمــل) حيــث أتــا بــه عــى غــر الوجــه املطلــوب رشعــا (طويــل النّدم)

فوتــه عــى نفســه مــن األجر اجلزيــل واجلــزاء اجلميــل)(((.
يف اآلخــرة عــى مــا ّ

ً
ثالثا :الشيخ حممد جواد مغنية (ت1400 :هـ).

قال (رمحه اهلل) يف بيان معنى قول أمري املؤمنني (عليه السالم):
«ثم أن الزكاة جعلت مع الصالة قربان ًا؛ إلخ.»....

((( منهاج الرباعة :ج 12ص  331ـ .332
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اي يتقــرب هبــا إىل اهلل ســبحانه؛ حــث اإلســام عــى الــزكاة متامــا كــا حــث

عــى الصــاة ،ألنــه حيــرص كل احلــرص عــى األخــوة والتعــاون بــن النــاس،
وأقــام هــذا التعــاون عــى أســس قويــة وثابتــة ،منهــا أو مــن أمههــا العمــل لصالــح
األغلبيــة العظمــى التــي تتكــون مــن الفقــراء واملســتضعفني ،وتقديمــه عــى صالــح
األفــراد ،واملســاواة بــن اجلميــع يف احلقــوق والواجبــات .ومــن البداهــة ان الــزكاة

رضب مــن التعــاون وأســاس لــه ،ولــذا أطلــق عليهــا يف عرصنــا اســم العــدل
االجتامعــي أو العدالــة االجتامعيــة .وكثــر مــن الفقهــاء يتجــاوزون النســبة املئويــة
املحــددة يف الــزكاة ويوجبــون يف أمــوال األغنيــاء كل مــا حيتاجــه الفقــراء.

وقــد اشــتهر القــول عــن ابــن حــزم« :ان للســلطان أن جيــر األغنيــاء عــى أن

يقومــوا بحاجــة الفقــراء إن مل تقــم الــزكاة هبــم ،فــإذا رفــض األغنيــاء أجربهــم
الســلطان وحارهبــم ،وإذا رفــض الســلطان ذلــك حارهبــم الفقــراء أنفســهم،

وكانــوا أصحــاب حــق ،وكان الســلطان واألغنيــاء الفئــة الباغيــة» .ومعنــى هــذا ان
للفقــراء حــق الثــورة عــى األغنيــاء ،وأخــذ مــا حيتاجــون اليــه مــن أمواهلــم بالقهــر
والغلبــة وبــا ضــان وعــوض أيضــا .وليــس هــذا ببعيــد عــن روح اإلســام الــذي

قــال :مــا آمــن بــاهلل مــن بــات شــبعانا وأخــوه جائــع .وقــال ســبحانه:

هلل وَالْمُسْ ـ َت ْضعَفِنيَ مِ ـنَ الرِّجــا ِل وَالنِّســاءِ
﴿وَمــا ل ُ
يل ا ِ
َك ـمْ ال ُتقاتِ ُلــونَ فِــي سَ ـ ِب ِ
ـدان﴾ (((.
وَالْ ِولْـ ِ

((( النساء.75 : ،
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املبحث الثالث
حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
اءَ ،فــا جـ ِ
ات ا ْل ُف َقــر ِ
ال االَْ ْغنِيـ ِ
«إِ َّن اهللَ سـ ْب َحا َن ُه َفــر َض ِف َأمـ َـو ِ
ـر إِالَّ
ـاء َأ ْقـ َـو َ
َ َ َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ـاع َفقـ ٌ
ِ
بِـ َـا َمنَـ َـع بِـ ِـه َغنِــيَ ،واهللُ َت َعـ َ
ـن ذلِـ َ
ـك»(((.
ـال َســائ ُل ُه ْم َعـ ْ
ســنتناول انشــاء اهلل تعــاىل أقــوال الفقهــاء يف املذاهــب اإلســامية يف حرمــة

منــع الــزكاة وحكــم املانــع هلــا ،ثــم نُعـ ّـرج عــى أقــوال رشاح هنــج البالغــة للوقــوف
عــى اجلوانــب احلكميــة واالخالقيــة واملعرفيــة يف قولــه (عليــه الصــاة والســام)
-موضــع البحــث -فــكان كااليت:

املسـ��ألة االوىل :أق��وال فقه��اء املذه��ب اإلمام��ي يف حرم��ة من��ع ال��زكاة
وحك��م املان��ع هلا.

تنــاول فقهــاء اإلماميــة حرمــة منــع الــزكاة يف مصنفاهتــم وأشــبعوها بحثــا

واســتدالالً وتقصيــا؛ وقــد أخرتنــا ثالثــة أقــوال بحســب التسلســل الزمنــي هلــؤالء

الفقهــاء (عليهــم الرمحــة والرضــوان) فكانــت كااليت:

((( هنــج البالغــة ،قصــار احلكــم ،احلكمــة  ،319ص 780بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار ،ط العتبــة
العلويــة املقســة ،وبتحقيــق مــع اختــاف يف اللفــظ صحبــي الصالــح :ص  ،533برقــم .328
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ً
أوال :العالم��ة احلل��ي (مج��ال الدي��ن احلس��ن بن يوس��ف ب��ن علي ب��ن مطهر
احلل��ي) (ت726 :هـ).
جــاء قولــه (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف التذكــرة يف كتــاب الــزكاة يف مقدمــة

الكتــاب مســتعرض ًا حرمــة منعهــا ،وحكــم املانــع هلــا ،يف املســائل الثالثــة االوىل

مــن مســائل املقدمــة ،وقــد تعــرض لبيــان اقــوال بعــض املذاهــب ،فكانــت كااليت:
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(مســألة  :1ولــو أعتقــد وجوهبــا ،ومنعهــا فهــو فاســق يضيــف اإلمــام عليــه

ويقاتلــه حتــى يدفعهــا ،ألنــه حــق واجــب عليــه ،فــإن أخفــى مالــه حبســه حتــى

يظهــره ،فــإذا ظهــر عليــه أخــذ منــه قــدر الــزكاة ال أزيــد عنــد علامئنــا أمجــع ،بــل

يعــزره  -وبــه قــال أبــو حنيفــة ومالــك والشــافعي يف اجلديــد(((  -لقولــه (عليــه
الســام):

«ليس يف املال حق سوى الزكاة»(((.

وألن منع العبادة ال يوجب عليه ماال كسائر العبادات والكفارات.

وقــال الشــافعي  -يف القديــم  -وإســحاق بــن راهويــه ،وأبــو بكــر بــن عبــد

العزيــز :يأخــذ مــع الــزكاة شــطر مالــه((( ،لقولــه (عليــه الســام):

«ومــن منعهــا فأنــا آخذهــا وشــطر مالــه عزمــة مــن عزمــات ربنــا ليــس آلل

((( املجمــوع  ،337 - 336 :5املغنــي  ،434 :2الــرح الكبــر  ،668 :2حليــة العلــاء ،11 :3
الــرح الصغــر  ،236 :1فتــح العزيــز  ،314 :5املنتقــى  -للباجــي .94 :2 -

((( سنن ابن ماجة  ،1789 / 570 :1سنن البيهقي .84 :4

((( املهــذب للشــرازي ،148 :املجمــوع  334 :5و  ،337حليــة العلــاء  ،12 :3املغنــي،434 :2
الــرح الكبــر .668 :2

املبحـث الثالث :حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا

حممــد فيهــا يشء»(((.

ولــو ســلم ،فإنــه منســوخ فــإن العقوبــات يف ابتــداء اإلســام كانــت يف املــال

ثــم نســخ.

مســألة  :2وال حيكــم بكفــر املانــع مــع اعتقــاد وجوهبــا عنــد علامئنــا ،وبــه قــال

عامــة أهــل العلــم(((.

وقــال أمحــد يف روايــة :إنــه يكفــر لقتالــه عليهــا((( .وهــو ال يــدل عــى الكفــر بــل

عــى ارتــكاب املحــرم ،وألن الــزكاة مــن فــروع الديــن فــا يكفــر تاركهــا كاحلــج.

وقــال عبــد اهلل بــن مســعود :مــا تــارك الــزكاة مســلم((( .وهــو حممــول عــى

الــرك مســتحال.

وعليه حيمل قول الصادق (عليه السالم):

«مــن منــع قرياطــا مــن الــزكاة فليــس بمؤمــن وال مســلم» ،وهــو قولــه عــز
ـون * َلعَِّلــي َأعْمَـ ُـل صَالِحًــا فِيمَــا تَر ْ
َك ـتُ﴾((( ويف روايــة
وجــلَ ﴿ :قــالَ رَبِّ ار ِْجعُـ ِ

أخــرى :ال تقبــل لــه صــاة (((.

مســألة  :3ومنعهــا مــع املكنــة واعتقــاد التحريــم يشــتمل عــى إثــم كبــر ،وال

((( ســنن أيب داود  ،1575 / 101 :2ســنن النســائي  17 - 16 :5و  ،25ســنن البيهقــي،105 :4
مســند أمحــد  2 :5و  ،4املســتدرك للحاكــم .398 :1

((( املغني  434 :2و  ،435الرشح الكبري  668 :2و  ،669املجموع .334 :5
((( املغني  ،435 :2الرشح الكبري .669 :2
((( املغني  ،435 :2الرشح الكبري .669 :2
((( املؤمنون 99 :و .100

((( لتهذيب ،326 /111 :4الكايف 503 :3ذيل احلديث ،3الفقيه ،19 /7 :2املقنعة.43 :
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تقبــل صالتــه يف أول الوقــت.
قال الباقر (عليه السالم):

«بينــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف املســجد إذ قــال« :قــم يــا فــان ،قــم

يــا فــان ،حتــى أخــرج مخســة نفــر ،فقــال :اخرجــوا مــن مســجدنا ال تصلــوا فيــه

وأنتــم ال تزكــون»(((.
50

وقال الصادق (عليه السالم):

«مــا مــن رجــل منــع درمهــا يف حقــه إال أنفــق اثنــن يف غــر حقــه ،ومــا مــن رجــل

يمنــع حقــا يف مالــه إال طوقــه اهلل عــز وجــل حيــة مــن نــار يــوم القيامة».
وقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):

«ما حبس عبد زكاة فزادت يف ماله»(((.

وقال الصادق (عليه السالم):

«صــاة مكتوبــة خــر مــن عرشيــن حجــة ،وحجــة خــر مــن بيــت مملــوء ذهبــا

ينفقــه يف بــر حتــى ينفــد  -ثــم قــال  -وال أفلــح مــن ضيــع عرشيــن بيتــا مــن ذهــب
بخمســة وعرشيــن درمهــا فقيــل لــه :ومــا معنــى مخســة وعرشيــن قــال :مــن منــع

الــزكاة وقفــت صالتــه حتــى يزكــي»(((.
وقال (عليه السالم):

«مــا ضــاع مــال يف بــر وال بحــر إال بتضييــع الــزكاة ،وال يصــاد مــن الطــر إال

((( التهذيب  ،327 / 111 :4الكايف  ،2 / 553 :3والفقيه .5 2 / 7 :2
((( التهذيب  ،329 / 112 :4الكايف .25 / 506 :3

((( الكايف  ،12 / 554 :3الفقيه  ،22 / 7 :2التهذيب .330 / 112 :4

املبحـث الثالث :حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا

مــا ضيــع تســبيحه»(((.

وقال الباقر (عليه السالم):

«مــا مــن عبــد منــع مــن زكاة مالــه شــيئا إال جعــل اهلل ذلــك يــوم القيامــة ثعبانــا

مــن نــار مطوقــا يف عنقــه ينهــش مــن حلمــه حتــى يفــرغ مــن احلســاب ،وهــو قــول
اهلل عــز وجل﴿:سَ ـي َُطوَّ ُقونَ مَــا بَخِ ُلــوا بِـهِ يَ ـوْمَ الْقِيَامَ ـةِ﴾(((» .يعنــي مــا بخلــوا بــه مــن
الــزكاة(((.

وقال الصادق (عليه السالم):

«مــا مــن ذي مــال ذهــب أو فضــة يمنــع زكاة مالــه إال حبســه اهلل يــوم القيامــة

بقــاع قرقــر ،وســلط عليــه شــجاعا أقــرع يريــده وهــو حييــد عنــه ،فــإذا رأى أنــه ال

يتخلــص منــه أمكنــه مــن يــده فقضمهــا كــا يقضــم الفجــل ،ثــم يصــر طوقــا يف
عنقــه ،وذلــك قــول اهلل عــز وجــل :سَـي َُطوَّ ُقونَ مَــا بَخِ ُلــوا بِـهِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ ومــا مــن

ذي مــال إبــل أو بقــر أو غنــم يمنــع زكاة مالــه إال حبســه اهلل يــوم القيامــة بقــاع قرقــر
يطــأه كل ذات ظلــف بظلفهــا ،وينهشــه كل ذات نــاب بناهبــا ،ومــا مــن ذي مــال

نخــل أو كــرم أو زرع يمنــع زكاة مالــه إال طوقــه اهلل عــز وجــل ريعــة أرضــه إىل

ســبع أرضــن إىل يــوم القيامــة»(((.

((( الكايف  ،15 / 505 :3الفقيه .23 / 7 :2
((( آل عمران.180 :

((( الكايف  ،1 / 502 :3الفقيه  ،14 / 6 :2ثواب األعامل.1 / 278 :
((( تذكرة الفقهاء :ج 5ص  8ـ .11
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ً
ثانيا :الشهيد االول (ت 786هـ).
قال (عليه رمحة اهلل ورضوانه) يف البيان:

(ويكفــر مســتحل تركهــا إال أن يدعــى الشــبهة املحتملــة ،ويقاتــل مانعهــا ال

مســتحال حتــى يدفعهــا ،وال تبــاح أموالــه وذريتــه ،وال يؤخــذ منــه زيــادة عــى
الواجــب ،وقــول الصــادق (عليــه الســام):

52

«من منع قرياطا من الزكاة فليس بمؤمن وال مسلم».

حممــول عــى املســتحل أو عــى نفــى كــال االيــان واإلســام بنــاء عــى اطالقهام

عــى األعــال وثواهبــا عظيم.

قال النبي (صىل اهلل عليه وآله):

«من أدى ما افرتض اهلل عليه فهو أسخى الناس».

وقال الصادق (عليه السالم):

«إن أحب الناس إىل اهلل أسخاهم كفا وأسخى الناس من إدا زكاة ماله».

وقال الكاظم (عليه السالم):

«مــن اخــرج زكاة مالــه تامــا فوضعهــا يف موضعهــا مل يســال مــن أيــن اكتســب

مالــه».

وعقاب تركها عظيم وروى أبو ذر عن النبي (صىل اهلل عليه وآله):

«مــا مــن رجــل لــه إبــل أو بقــر أو غنــم ال يــؤدى حقهــا اال اتــى هبــا يــوم القيامــة

أعظــم مــا يكــون وأســمنه تطــؤه بأخفافهــا وتنطحــه بقروهنــا كلــا جــازت اخــر منها
ردت عليــه أوهلــا حتــى يقــى بــن النــاس».

املبحـث الثالث :حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا

وقال الصادق (عليه السالم):

«مــا مــن ذي مــال ذهــب أو فضــة يمنــع ذكــوة مالــه اال بعثــه اهلل يــوم القيامــة

بقــاع قرقــرا أي أملــس وســلط عليــه شــجاعا أقــرع فيقصــم بــده ثــم يصــر طوقــا يف

عنقــه ومــا مــن ذي مــال إبــل أو بقــر أو غنــم يمنــع زكاة اال حبســه اهلل يــوم القيمــة
بقــاع قرقــر تطــؤه كل ذات ظلــف وتنهشــه كل ذات نــاب ومــا مــن ذي نخــل أو
كــرم أو زرع منــع زكاتــه طوقــه اهلل عــز وجــل زيعــة ارضــه إىل ســبع أرضــن»(((.

ً
ثالثا :السيد حممد كاظم اليزدي (ت 1337هـ).
قــال الســيد اليــزدي (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) يف كتــاب الــزكاة مــن العــروة

الوثقــى يف بيــان حكــم منكرهــا:

(ومنكــره ـ أي منكــر فــرض الــزكاة ـ مــع العلــم بــه كافــر؛ بــل يف مجلــة مــن

االخبــار أن مانــع الــزكاة كافــر)(((.

ويف بيان املناط يف كفر منكر الزكاة ،ومانعها ،علق العلامء بام ييل:
1ـ قال الشيخ آقا ضياء الدين العراقي (ت1361 :هـ):

(بمنــاط تكذيــب النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) الراجــع إليــه انــكار ســائر

الرضوريــات؛ نعــم ربــا تكــون رضوريــة املســألة بالنســبة إىل املنتحلــن

باإلســام طريقــ ًا عرفيــ ًا بــل رشعيــ ًا إىل االعتقــاد والتكذيــب وعليــه أيضــا
حيمــل اطــاق كالمهــم عــى موجبيــة اإلنــكار املزبــور للكفــر بــا احتيــاج إىل

((( البيان (ط .ق) :ص  164ـ .165
((( العروة الوثقى :ج 4ص .6
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إحــراز بمنــاط تكذيــب النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) مــن اخلــارج ال أن مثــل
هــذه اجلهــة مــن اســباب االرتــداد يف نفســه واقعـ ًا بــا مالحظــة جهــة أخــرى

كــا ال خيفــى)(((.

2ـ وجاء يف شرح العروة للسيد اخلوئي (عليه رمحة اهلل ورضوانه):

(إن إنــكار الــروري بمجــرده ومــن حيــث هــو ال يســتوجب الكفــر
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واإلرتــداد ،إال اذا ادى إىل إنــكار الرســالة وتكذيــب النبــي (صــى اهلل عليــه

والــه) فيــا جــاء بــه ،فيختــص بالعــامل دون مــن اســتند انــكاره إىل شــبهة أو

جهــل ،كمــن كان جديــد عهــد باإلســام ومل يكــن له مزيــد اطــاع باألحكام.
وأمــا اإلنــكار العمــي باإلمتنــاع عــن دفــع الــزكاة ،فــا ينبغي االشــكال يف

عــدم كونــه موجبــا للكفــر وان أطلــق عليــه هــذا اللفــظ يف بعــض النصــوص،

إن تــرك الــزكاة كافــر)(((.

املس��ألة الثاني��ة :أق��وال فقه��اء املذاه��ب األخ��رى يف حرم��ة من��ع ال��زكاة
وحك��م املان��ع هلا.

نتنــاول يف هــذه املســألة بعــض االقــوال الــواردة يف كتــب فقهــاء املذاهــب

اإلســامية االخــرى ونبتــدأ باملذهــب الزيــدي ثــم نعـ ّـرج عــى البقية ،وهــي كااليت:

((( الوسائل :ج 6ص  17باب  4من أبواب ما جتب فيه الزكاة ح .9 - 1

((( رشح العــروة الوثقــى  -الــزكاة (موســوعة اإلمــام اخلوئــي) تقريــر بحــث الســيد اخلوئــي
للربوجــردي ،ج 23ص.4

املبحـث الثالث :حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا

ً
اوال :املذهب الزيدي.
 -1حييى بن احلسني (ت298 :هـ).

قــال حييــى بــن احلســن يف كتــاب الــزكاة يف اســتدالله عــى فــرض الــزكاة
َّكاةَ﴾ فيأخــذ
فــأورد قولــه تعــاىل﴿ :وَوَيْـ ٌـل لِ ْلمُشْ ـ ِركِنيَ * َّالذِي ـنَ َل يُؤْ ُتــونَ ال ـز َ

حك ـ ًا منهــا يف بيــان حرمــة منعهــا وحكــم املانــع هلــا فيقــول:

(فســاهم املرشكــن لرتكهــم ألداء زكاهتــم ولرفــض خــراج مــا أمرهــم اهلل

بإخراجــه مــن امواهلــم)(((.

 -2أمحد املرتضى (ت840 :هـ).

قال يف رشح االزهار يف بيان حكم منكر الزكاة:

(فمــن أنكــر كفــر ،ومــن تركهــا غــر منكــر فســق؛ قــال يف االنتصــار إال أن

يكــون قريــب عهــد باإلســام أو نشــأ يف باديــة ال يعــرف وجوهبــا مل يكفــر ،لكــن

يعــرف الوجــوب)(((.

ثانيا :املذهب املالكي.
قــال احلطــاب الرعينــي (ت954 :هـــ) يف مواهــب اجلليــل نقـ ً
ا عــن ابــن رشــد

يف حكــم منكــر الــزكاة( :جاحدهــا كافــر)(((.

((( األحكام :ج 1ص .169

((( رشح االزهار :ج 1ص .448
((( مواهب اجلليل :ج 1ص .80
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ثالثا :املذهب احلنفي.
قال أبو بكر الكاشاين يف بدائع الصانع يف بيان حكم مانع الزكاة:

(إن من مل يؤد الزكاة مل تقبل شهادته)(((.
ً
رابعا :املذهب الشافعي.
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قال الرشبيني (977هـ) يف االقناع:
(يكفر جاحدها وأن أتى هبا)(((.

وقــال الرافعــي (623هـــ) (ومــن منعهــا وهــو معتقــد لوجوهبــا أخــذت منــه

قهـ ًـرا ،فــإن مل يكــن يف قبضتــه اإلمــام ،وامتنــع القوم قاتلهــم اإلمام عــى منعها)(((.
ً
خامسا :املذهب احلنبلي.

قال ابن قدامة (ت620هـ) يف املغني:

(واتفــق الصحابــة عــى قتــل مانعيهــا) وقــد اســتدل بفعــل أيب بكــر يف قتالــه

ملنعهــم ملنــع اعطائــه الــزكاة ملــا جلــس عــى كــريس اخلالفــة؛
وعليه:

مل يتضــح اتفــاق الصحابــة عــى قتاهلــم بعلــة اثبــات فــرض الــزكاة وانــا اتبعــوا

أمــر احلاكــم يف قتــال مــن منــع اعطائهــا وهــذا ال يكشــف عــن نكراهنــم للفــرض او
جحدهــم لــه ،وإنــا االعــراض عــى جملــس اخلليفــة.

((( بدائع الضانع :ج 2ص .3

((( اإلقناع يف حل ألفاظ اليب شجاع :ج 1ص .195
(((فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي :ج 5ص.313

املبحـث الثالث :حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا

وقال ابن قدامة:

(فمــن انكــر وجوهبــا جهــا بــه وكان ممــن جيهــل ذلــك امــا حلدثــة عهــده

باإلســام أو نشــأ بباديــة نائيــة عــن االمصــار عـ ّـرف وجوهبــا وال حيكــم بكفــره النــه

معــذور؛ وان كان مســل ًام ناشــئ ًا ببــاد اإلســام بــن اهــل العلــم فهــو مرتــد جتــري
عليــه احــكام املرتديــن ويســتتاب ثالثـ ًا؛ فــان تــاب واال قتــل وجــوب الــزكاة ظهــرة

يف الكتــاب والســنة وامجــاع االمــة فــا تــكاد ختفــى عــى احــد ممــن هــذه حالــه ،فــإذا
جحدهــا فــا يكــون اال لتكذيبــه الكتــاب والســنة وكفــره هبــا)(((.

سادسا :املذهب اإلباضي.
قــال الشــاخي يف بيانــه لضابطــة قتــل مانــع الــزكاة( :ومــا كان يســتحل أبــو

بكــر ســفك دمائهــم عــى غــر واجــب)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أروده فقهاء املذاهب يف املسألة

أوال :حكم منكر الزكاة واجلاحد هلا:
 -1قــال اإلماميــة :ومنكــر فــرض الــزكاة اليســتوجب الكفــر واالرتــداد اال

اذا ادى إىل انــكار الرســالة وتكذيــب النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) فهــو خيتــص اي

هــذا االنــكار بالعــامل دون اجلاهــل او مــن هــو جديــد عهــد باحــكام اإلســام.
 -2وقال الزيدية :من أنكر كفر.

 -3وقال املالكيةّ :
إن جاحدها كافر.
((( املغني البن قدامة :ج 2ص .453
((( كتاب االيضاح :ج 2ص .6
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 -4وقال احلنفية :من مل يؤدي الزكاة مل تقبل شهادته.
 -5وقال الشافعية :يكفر جاحدها وإن أتى هبا.

 -6وقــال احلنابلــة :إن مــن أنكرهــا بعــد العلــم مرتــد ،جتــري عليــه أحــكام

املرتديــن؛ ويســتتاب ثال ًثــا؛ فــإن تــاب وإال قتــل.
ثانيا :حكم املانع للزكاة:
58

 -1قــال اإلماميــةّ :
إن مانــع الــزكاة ،وهــو اإلنــكار العمــي ال يعــد موجبــا

للكفــر.

 -2وقال الزيدية :إن اهلل سمى مانعي الزكاة مرشكني.

 -3وقــال الشــافعية :ومــن منعهــا وهــو معتقــد لوجوهبــا اخــذت منــه قهـ ًـرا؛

فــإن مل يكــن يف قبضــة اإلمــام وامتنــع القــوم قاتلهــم اإلمــام عــى منعهــا.

 -4وقــال احلنابلــة :واتفــق األصحــاب عــى قتــل مانعيهــا وقــد اســتدلوا بفعــل

أيب بكــر يف قتالــه ملالــك بــن نويــره وقومــه.

 -5وقال اإلباضية :يف قتال مانع الزكاة وحلية دمه.

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

ـراح يف بيــان داللــة احلديــث
جــاء يف رشوح هنــج البالغــة مجلــة مــن اقــوال الـ ّ

الرشيــف وأثــاره االخالقيــة والرتبويــة واالجتامعيــة مظهريــن بذلــك ترابــط االعامل

باالعتقــاد باليــوم االخــر وهــو األمــر الــذي نبــه عليــه احلديــث الرشيــف وحـ ّـذر منــه

وهــو أمــر يف غايــة االمهيــة ملــا لــه مــن ضبــط يف الســلوك وبنــاء الفــرد واملجتمــع.
وهو كام ييل:

املبحـث الثالث :حرمة منع الزكاة وحكم املانع هلا

1ـ ابن ميثم البحراني (رمحه اهلل) (ت679 :هـ).
قال ابن ميثم البحراين يف رشحه للنهج وبيانه ملعنى احلديث:

(أراد بذلــك (الفــرض) الــزكاة ،وظاهــر ّ
أن جــوع الفقــر إنــا يكــون بــا يمنعــه

ورهــب االغنيــاء بقولــه:
ـي مــن القــوت أو مــا هــو وســيلة إليــهّ ،
الغنـ ّ

((واهلل ســائلهم عــن ذلــك)) وهــو صغــرى ضمــر تقديــر كــراهّ :
وكل مــن

ســائله اهلل فينبغــي أن ّ
حيــذر ســؤاله)(((.

2ـ ابن ابي احلديد املعتزلي (ت656 :هـ).
قال املعتزيل يف رشحه هنج البالغة عن هذا املوضع فجاء فيه:
(ورد يف االخبار الصحيحة ،أن ابا ذر قال:

أنتهيــت إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــو جالــس يف ظــل الكعبــة،

فلــا رآين قــال:

«األخرسون ورب الكعبة».
فقلت :من هم؟

قال« :هم االكثرون امواالً» ،إىل من؟

قــال« :هكــذا وهكــذا مــن بــن يديــه ومــن خلفــه ،ومــن يمينــه ،وعــن شــاله،

وقليــل مــا هــم ،مــا مــن صاحــب أبــل وال بقــر وال غنــم ال يــؤدي زكاهتــا اال جــاءت
يــوم القيامــة اعظــم مــا كانــت واســمنه تنطحــه بقروهنــا ،وتطــأه بأظالفهــا ،كلــا

((( رشح هنج البالغة البن ميثم :ج 5ص .405
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نفــدت أخراهــا ادت عليــه أوالهــا حتــى يقــي اهلل بــن النــاس.(((»...
3ـ السيد حبيب اهلل اهلامشي اخلوئي (رمحه اهلل) (ت1324 :هـ).
قال السيد حبيب اهلل اخلوئي يف بيان مراد احلديث الرشيف ومعناه:

(الظاهــر إن أقــوات الفقــراء التــي جعلــت يف امــوال االغنيــاء هــي الــزكاة

املفروضــة عــى الوجــه املقــرر يف باهبــا ،فلــو منعــت كان عليــه مســؤوال عنــد اهلل،
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رصح يف غــر واحــد ممــن االخبــار أن مقــدار الــزكاة املفروضــة كاف لرفــع
وقــد ّ

حاجــة الفقــراء.

كــا روي يف بــاب :العلــة لوضــع الــزكاة؛ بســنده عــن حســن بــن عــي الوشــاء،

عــن ايب احلســن الرضــا (عليــه الســام) ،قــال :قيــل اليب عبــد اهلل (عليــه الســام):

(ألي يشء جعــل اهلل الــزكاة مخســة وعرشيــن فيــكل الــف ومل جيعلهــا ثالثــن؟

فقــال (عليــه الســام)« :إن اهلل عــز وجــل جعلهــا مخســه وعرشيــن ،أخــرج مــن

أمــوال االغنيــاء بقــدر مــا يكتفــي بــه الفقــراء ،ولــو اخــرج النــاس زكاة أمواهلــم مــا
احتــاج أحــد»)(((.

((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج 19ص .240
((( منهاج الرباعة للخوئي ج 21ص .416

املبحث الرابع
اشرتاط امللك والتمكن من التصرف
يف وجوب الزكاة
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):

ُــونَ ،يِــب ع َلي ِ
الر ُج َ
ــه َأ ْن ُي َز ِّك َيــ ُه َل ِــا َم َ
ــى إِ َذا
ــن ال َّظن ُ
ــل إِ َذا ك َ
َان َلــ ُه الدَّ ْي ُ
ُ َ ْ
«إِ َّن َّ

َق َب َضــ ُه»(((.

نتنــاول يف هــذا املبحــث فيمــن جتــب عليــه الــزكاة واشــراط امللــك والتمكــن

مــن التــرف ،وقــد تباينــت أقــوال املذاهــب الفقهيــة يف اشــراط امللــك والتمكــن

مــن التــرف يف وجــوب الــزكاة كــا ســيمر علينــا ،وهــو كااليت:

املس��ألة االوىل :أق��وال فقه��اء اإلمامي��ة يف اش�تراط املل��ك والتمك��ن م��ن
التص��رف يف حتق��ق وج��وب ال��زكاة كالدي��ن وامل��ال الغائ��ب.

ونــورد هنــا بعــض اقــوال فقهــاء االماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) يف اشــراط امللــك

والتمكــن مــن التــرف يف وجــوب الــزكاة وتعلقهــا بالذمــة؛ وهــي كااليت:
1ـ العالمة ابن املطهر احللي (ت726 :هـ).

((( هنج البالغة ،احلديث 6ص .519
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قال (عليه الرمحة والرضوان) يف التذكرة وضمن املسالة:)11( :

(يشــرط يف وجــوب الــزكاة متاميــة امللــك ،واســباب النقــص ثالثــة :منــع

التــرف ،وتســلط الغــر ،وعــدم قــرار امللــك ،فــا جتــب الــزكاة يف املغصــوب،
وال الضــال ،وال املجحــود بغــر بينــة ،فــإذا عــاد صــار كاملســتفاد يســتقبل بــه حــوال

مــن حــن عــوده)(((.
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2ـ الشهيد األول (ت786 :هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان) يف الدروس:

(يشــرط ايضــ ًا يف وجوهبــا امللــك ،فــا زكاة عــى العبــد وأن قلنــا بملكــه،

ـرف متزلــزل ،ولــو حتـ ّـرر
لعــدم التمكــن مــن التــرف ،ولــو رصفــه مــواله فهــو تـ ّ
احلر ّيــة .وال جتــب يف مــال بيــت املــال وال يف املوهوب قبل
بعضــه وجــب يف نصيــب ّ

القبــض ،وال الوص ّيــة قبــل املــوت والقبــول ،وال الغنيمــة قبــل القســمة والقبــض

وعــزل اإلمــام كاف فيــه عــى قــول.

خاصــا ،واملبيــع بخيــار
وإمــكان
التــرف ،فــا زكاة يف الوقــف وإن كان ّ
ّ

ـح ،والصــداق مــن حــن عقــد
للبائــع جيــري يف احلــول مــن حــن العقــد عــى األصـ ّ
النــكاح ،واخللــع مــن حــن البــذل والقبــول ،واألُجــرة مــن حــن العقــد وإن كان
ذلــك يف معــرض الــزوال ،وال يف الرهــن مــع عــدم التم َّكــن مــن ف َّكــه إ ّمــا لتأجيــل
الديــن أو لعجــزه ،وال يكفــي يف الرهــن املســتعار مت َّكــن املســتعري مــن الفـ ّ
ـك.

وال جيــب يف املــال املغصــوب والضـ ّ
ـال واملجحــود مــع عــدم الوصلــة إليــه ،وال

((( تذكره الفقهاء :ج 5ص .19
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ـتحب زكاهتــا
يف املــال الغائــب مــا مل يكــن يف يــد وكيلــه ،ولــو عــادت هــذه إليــه اسـ ّ

لســنة ،وال يف النفقــة املخ َّلفــة لعيالــه مــع الغيبــة وجيــب مــع احلضــور ،وقــول ابــن
إدريــس((( بعــدم الفــرق مز ّيــف.

وال يمنــع الديــن مــن وجوهبــا ولــو مل يملــك ســوى وفائــه ،وال الكفــر ،نعــم

لــو أســلم اســتأنف احلــول ،أ ّمــا الــر ّدة فــإن كانــت عــن فطــرة انقطــع احلــولَّ ،
وإل
فــا مــا مل يقتــل أو يمــت ،ويف املبســوط((( :أو ينتقــل إىل دار احلــرب .وليــس املنــع

ـرف هنــا مانعــا كــا ال يمنــع حجــر الســفه واملــرض ،وقــال الشــيخ(((:
مــن التـ ّ
يمنــع حجــر املف َّلــس(((.

ويف وجوهبــا يف الديــن مــع اســتناد التأخــر إىل املدين قــوالن :أقرهبام الســقوط،

ـتحب زكاتــه لســنة بعــد عــوده .ولــو رشط املقــرض الــزكاة عــى املقــرض
نعــم يسـ ّ
رع املقــرض
فالوجــه بطــان الــرط ،واألقــرب إبطــال امللــك أيضــا ،ولــو تــ ّ
باإلخــراج عــن املديــون فالوجــه اشــراط إذنــه يف األجــزاء.

وإمــكان األداء رشط يف الضــان ال الوجــوب كاإلســام ،فلــو تلــف النصــاب

قبــل التم َّكــن مــن األداء فــا ضــان ،ولــو تلــف البعــض فبالنســبة ،وكــذا لــو تلــف

قبــل اإلســام أو بعــده ومل حيــل احلــول .وال تســقط الــزكاة باملــوت بعــد احلــول،
ويف ســقوطها بأســباب الفــرار قــوالن :أشــبههام الســقوط)(((.

((( الرسائر :ج 1ص .447

((( املبسوط :ج 1ص .204
((( املبسوط :ج 1ص .224
((( يف «م» :الفلس.

((( الدروس الرشعية يف فقه االمامية :ج 1ص  230ـ .231
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3ـ السيد اليزدي (ت1337 :هـ)
قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف العــروة يف كتــاب الــزكاة عنــد بيــان رشائــط

وجوهبــا يف املســألة العــارشة:

(إذا أمكنــه اســتيفاء الديــن بســهولة ومل يفعــل مل جيــب عليــه إخــراج زكاتــه؛ بــل

وإن أراد املديــون الوفــاء ومل يســتوف اختيــار ًا مســاحمة أو فــرار ًا مــن الــزكاة والفــرق
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بينــه وبــن مــا ذكــر مــن املغصــوب ونحــوه أن بخــاف الديــن فإنــه ال يدخــل يف
ملكــه إال بعــد قبضــه)(((.

وقــد علــق الشــيخ حممــد حســن كاشــف الغطــاء (عليــه الرمحــة والرضــوان)

عــى قــول الســيد اليــزدي يف عــدم وجــوب الــزكاة عنــد متكــن اســتيفاء الديــن
بســهوله ومل يفعــل؛ فقــال:

(حمــل نظــر ملــا عرفــت مــن صــدق التمكــن عرفـ ًا ،والديــن وان كان ال يدخــل

يف امللــك إال بعــد قبضــه ،اي بعــد قبــض فــرده ،ولكنــه يف حكــم املقبــوض عرف ـ ًا

أمــا الــكيل يف يف الذمــة فهــو مملــوك للمقــرض ولكــن الــزكاة ال تتعلــق إال باألعيــان
اخلارجيــة أو الــكيل املعــن كــا لــو اشــرى أحــدا وأربعــن شــاة مــن هــذا القطيــع

ولكــن ملــا كان يمكنــه االســتيفاء بســهولة فهــو فينظــر العــرف مالــك لفــرد مــن

أمــوال املقــرض غــر معــن واالخبــار اخلاصــة يف الديــن الذي يقــدر عىل اســتيفائه
طائفتــان مثبتــه ونافيــة ولعــل الرتجيــح للنافيــة عنــد املشــهور والعمومــات ترجــح
املثبتــة بــل يف بعــض االخبــار اســتحباب دفــع الــزكاة حتــى عــن الديــن الــذي ال

يقــدر عــى اســتيفائه إذا كان مؤجـ ً
ا عــى ثقــة فإنــه يســتحب أن يزكيــة بعــد قبضــه
((( العروة الوثقى للسيد اليزدي (رمحه اهلل) ج 4ص.17
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لــكل مــا مـ ّـر بــه مــن النســن)(((.

فهــذه اقــوال فقهــاء اإلماميــة (عليهــم الرمحــة الرضــوان) يف املســألة؛ أمــا أقــوال

فقهــاء املذاهــب اإلســامية االخرى فهــي كااليت:

املس��ألة الثانية :اقوال فقهاء املذاهب األخرى يف اش�تراط التمليك يف حتقق
وجوب الزكاة.

تباينت اقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف املسألة ،وهي كااليت:
ً
اوال :املذهب الزيدي.
قــال حييــى بــن احلســن (ت298 :هـــ) يف األحــكام يف بــاب القــول :الرجــل

يكــون لــه غلــة وعليــه ديــن أو يكــون معــه مــال جيــب يف مثلــه الــزكاة وعليــه مثلــه

دين ـ ًا.

وقــد جــاء قولــه يف بيــان هــذه املســالة يكشــف عــن تعلــق الــزكاة فيــا بيــده

وليــس يف الديــن زكاة ،فقــال:

(مــن كان عليــه وســقان مــن طعــام وخــرج لــه مــن ارضــه مخســة اوســق طعامـ ًا

فانــه يزكــي اخلمســة األوســق وال حيتســب يف غلتــه بــا جيــب عليــه مــن دينــه ،ألنــه لو
أخــرج مــن ذلــك مــا عليــه مل يبــق لــه مــن غلتــه مــا جتــب فيــه الــزكاة ولكــن الــزكاة،

ثــم الديــن مــن بعــد مــا جيــب هلل يف أرضــه.

وكذلــك إن كانــت غلتــه عــرة أوســق وعليــه عــرة أوســق أخــرج الــزكاة

((( تعليقــة الشــيخ كاشــف الغطــاء مــع جمموعــة مــن العلــاء (رمحهــم اهلل) العــروة الوثقــى :ج4
ص.18
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مــن مجيــع ذلــك ثــم قــى الديــن ،وكذلــك مــن كان عليــه عــرون دينــارا ،ويف
ملكــه عــرون دينــارا ،فعليــه أن يزكــي مــا يملكــه ،وإن كان عليــه مثلهــا دينــا وال

يلتفــت إىل قــول مــن قــال بغــر ذلــك مــن املرخصــن ألنــه ال خيلــوا مــن أن تكــون
هــذه الدنانــر لــه ملــكا يملكهــا وإن كان عليــه مــن الديــن مثلهــا ،أو ال تكــون لــه

وال يف ملكــه ،بــا زعمــوا عليــه مــن دينــه ،فــإن كانــت لــه ويف ملكــه جــاز لــه أن
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يتصــدق منهــا وينكــح فيهــا ويــأكل ويــرب ،فــإذا جــاز لــه ذلــك منهــا وجــب عليــه

الــزكاة فيهــا ،وإن كان ال جيــوز لــه أن ينكــح فيهــا وال يتصــدق وال يــأكل وال يــرب
منهــا فــا جيــب عليــه الــزكاة فيهــا وهــذا فــا أعلــم بــن مــن حســن علمــه وجــاد

قياســه وفهمــه اختالفــا يف أنــه يــأكل منهــا وينكــح فيهــا .وكذلــك مــن كان عليــه
مائتــا درهــم ولــه مائتــا درهــم فــإذا حــال احلــول عليهــا وجبــت عليــه فيهــا الــزكاة،

وال ينظــر إىل مــا هــو عليــه مــن الديــن)(((.
ً
ثانيا :املذهب املالكي.

قــال إمــام املالكيــة يف املدونــة يف زكاة املديــان ،يف بابــا الــزكاة يف الديــن وقــد ســأله

ســليامن يســار ،عــن رجــل لــه مــال وعليه ديــن مثلــه ،أعليــه زكاة؟ فقــال :ال.

قــال مالــك :االمــر الــذي ال اختــاف فيــه عندنــا يف الديــن ،أن صاحبــه ال

يزكيــه حتــى يقبضــه؛ وان اقــام عنــد الــذي هــو عليــه لســنني ذوات عــدد؛ ثــم قبضــه

صاحبــه مل جتــب عليــه إال زكاة واحــدة ،فــان قبــض منه شــيئ ًا ال جتــب فيه الــزكاة(((.
(لــو أن رجـ ً
ا كانــت لــه مائــة دينــار يف يديــه وعليــه مائــة دينــار ولــه مائــة دينــار

((( االحكام :ج 1ص  203ـ .204
((( املدونة الكربى :ج 1ص .253

املبحـث الرابع :اشرتاط امللك والتمكن من التصرف يف وجوب الزكاة

دينــا رأيــت ان يزكــي املائــة الناضــة التــي يف يديــه ورأيــت أن جيعــل مــا عليــه مــن
الديــن يف الديــن الــذي لــه ان كان دينــا يرجتيــه وهــو عــى ملــئ)(((.
وقال أيض ًا:

(األمــر عندنــا يف الرجــل يكــون عليــه ديــن ،وعنــده مــن العــروض مــا فيــه

وفــاء ملــا عليــه مــن الديــن ،ويكــون عنــده مــن النــاض ســوى ذلــك مــا جتــب عليــه

الــزكاة ،فإنــه يزكــي مــا بيــده مــن نــاض جتــب فيــه الــزكاة ،وان مل يكــن عنــده مــن

العــروض والنقــد إال وفــاء دينــه ،فــا زكاة عليــه حتــى يكــون عنــده مــن النــاض
عــن دينــه ،مــا حتــب فيــه الــزكاة يف فعليــه أن يزكيــه)(((.

ً
ثالثا :املذهب احلنفي.
ذهــب فقهــاء احلنفيــة يف رشائــط الــزكاة ان ال يكــون عــى املســلم ديــن مطالب،

جــاء ذلــك يف قــول أيب بكــر الكاشــاين (ت 587هـــ) يف بدائع الصانــع ،قائالً:

(ومنهــا- ،اي مــن الرشائــط -إن ال يكــون عليــه ديــن مطالــب بــه مــن

جهــة العبــاد ،عندنــا ،فــإن كان ،فإنــه يمنــع وجــوب الــزكاة بقــدره حــاالً كان أو
مؤجــاً)(((.

ً
رابعا :املذهب الشافعي.
وجتــب الــزكاة يف الديــن عنــد الشــافعي إذا حــال احلــول عليهــا وقــد كمــل
((( املدونة الكربى :ج 1ص .274
((( املدونة الكربى :ج 1ص .254
((( بدائع الصانع :ج 2ص .6
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نصاهبــا وأهنــا ال جتــب إذا مل حيــل احلــول ،جــاء ذلــك يف قولــه:

(فــإذا كانــت لرجــل مائتــا درهــم وعليــه ديــن مائتــا درهــم فقــى مــن املائتــن

شــيئ ًا قبــل حلــول املائتــن او أســتعدى عليــه الســلطان فبــل حمــل حــول املائتــن
فقضاهــا فــا زكاة عليــه الن احلــول حــال وليســت مائتــن.

قــال وإن مل يقــض لعيــه باملائتــن إال بعــد حوهلــا فعليــه أن خيــرج منهــا مخســة
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دراهــم ثــم يقــي عليــه الســلطان بــا بقــي منهــا (قــال الشــافعي) وهكــذا لــو
اســتعدى عليــه الســلطان قبــل احلــول فوقــف مالــه ومل يقــض عليــه بالديــن حتــى

حيــول عليــه احلــول كان عليــه أن خيــرج زكاهتــا ثــم يدفــع إىل غرمائــه مــا بقــي.

(قــال الشــافعي) :ولــو قــى عليــه الســلطان بالديــن قبــل احلــول ثــم حــال

احلــول قبــل أن يقبضــه الغرمــاء مل يكــن عليــه فيــه زكاة ،الن املــال صــار للغرمــاء

دونــه قبــل احلــول ،وفيــه قــول ثــان أن عليــه فيــه الــزكاة مــن قبــل أنــه لــو تلــف كان
منــه ومــن قبــل أنــه لــو طــرأ لــه مال غــر هــذا كان لــه أن حيبــس هــذا املــال وأن يقىض
الغرمــاء مــن غــره (قــال الشــافعي) وإذا أوجــب اهلل عــز وجــل عليــه الــزكاة يف مالــه
فقــد أخــرج الــزكاة مــن مالــه إىل مــن جعلهــا لــه فــا جيــوز عنــدي واهلل أعلــم)(((.

ً
خامسا :املذهب احلنبلي.
ذهــب فقهــاء احلنابلــة إىل ثالثــة أقــوال يف تعلــق الــزكاة يف املــال املديــون،

فالقــول االول :بوجــوب الــزكاة يف االمــوال الظاهــرة وهــي املــوايش واحلبــوب؛
والقــول الثــاين :بعــدم تعلقهــا يف االمــوال غــر الظاهــرة ،والقــول الثالــث :بعــدم

((( كتاب االم :ج 2ص  53ـ .54
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التعلــق مطلق ـ ًا ،جــاء ذلــك يف قــول ابــن قدامــة املقــديس يف املغنــي ،قائ ـاً:

(وإن مل يكــن لــه مــال يقــي بــه الديــن ويبقى بعــد قضائه نصــاب ففيــه روايتان

إحدامهــا جتــب الــزكاة أيضـ ًا وال يمنــع وجــوب الديــن الــزكاة يف االمــوال الظاهــرة
وهــي املــوايش واحلبــوب قالــه يف روايــة األثــرم قــال ألن املصــدق لــو جــاء فوجــد

إبــا وغنــا مل يســأل صاحبهــا أي يشء عليــك مــن الديــن ولكنــه يزكيهــا واملــال

ليــس كذلــك وهــذا ظاهــر كالم اخلرقــي هاهنــا ألن كالمــه عــام يف كل ماشــية
وذلــك ألن وجــوب الــزكاة يف األمــوال الظاهــرة آكــد لظهورهــا وتعلــق قلــوب

الفقــراء هبــا لرؤيتهــم إياهــا والن احلاجــة إىل حفظهــا أشــد والن الســاعي يتــوىل

أخــذ الــزكاة منهــا وال يســأل عــن ديــن صاحبهــا والروايــة الثانيــة ال جتــب الــزكاة
فيهــا ويمنــع الديــن وجــوب الــزكاة يف األمــوال كلهــا مــن الظاهــرة والباطنــة قــال
ابــن أيب موســى الصحيــح مــن مذهبــه أن الديــن يمنــع وجــوب الــزكاة عــى كل

حــال وهــو مذهــب أيب حنيفــة وروي ذلــك عــن ابــن عبــاس ومكحــول والثــوري
وحكــى ذلــك ابــن املنــذر عنهــم يف الــزرع إذا اســتدان عليــه صاحبــه ألنــه أحــد

نوعــي الــزكاة فيمنــع الديــن وجوهبــا كالنــوع اآلخــر والن املديــن حمتــاج والصدقــة
إنــا جتــب عــى األغنيــاء لقولــه (عليــه الســام):

«أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردها يف فقرائهم».

وقوله (عليه السالم):

«ال صدقة اال عن ظهر غنى».

وروي أبــو عبيــد يف كتــاب األمــوال عــن الســائب بــن يزيــد قــال ســمعت

عثــان بــن عفــان يقــول هــذا شــهر زكاتكــم فمــن كان عليــه ديــن فليــؤده حتــى
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خترجــوا زكاة أموالكــم ومــن مل يكــن عنــده زكاة مل يطــب منــه حتــى يــأيت تطوعــا

قــال إبراهيــم النخعــي أراه يعنــي شــهر رمضــان)(((.
ً
سادسا :املذهب اإلباضي.

ذهــب اإلباضيــة إىل اشــراط امللــك والتــرف يف املــال حتــى جتب فيــه الزكاة،

جــاء ذلــك يف قوهلم:
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(وأمــا املــال الــذي يف الذمــة أعنــي ذمــة الغــر وليــس هــو بيــد املالــك وهــو

الديــن ،فإهنــم اختلفــوا فيــه ،فقــال بعضهــم :زكاة الديــن عــى صاحبــه الــذي هــو

لــه ،وقــال بعضهــم :زكاتــه عــى الــذي هو بيــده ،ويشــبه أن يكــون ســبب اختالفهم
هــل كانــت املراعــات يف ذلــك امللــك مــع التــرف مل جتــب عــى صاحبــه زكاتــه
حتــى يقبضــه وهــو امللــك التــام ،والقــول األول :أصــح وهــو قــول أيب عبيــدة،

والعامــة مــن فقهائنــا ،مــا مل يكــن عــى مقيــاس.((()....

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

يتضح من أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية:

ّ -1
إن فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) يرجعــون إىل رشط حتقــق امللــك

والتمكــن وان الديــن ال يدخــل يف امللــك إال بعــد قبضــه ،وعليــه اســتندوا يف
الروايــات الرشيفــة عــن العــرة النبويــة (عليهــم الصــاة والســام) ،ومنهــا قــول

اإلمــام عــي (عليــه الصــاة والســام):
((( املغني البن قدامة :ج 2ص  544ـ .546
((( كتاب االيضاح :ج 2ص .8،7
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«إن الرجل إذا كان له الدين الظنون »....موضع الدراسة

 -2وخيالفهم يف ذلك الشافعي فهي ،اي الزكاة يف الدين متعلقة يف ذمة املسلم

-3وعند املذهب احلنفي والزيدي فهي ،أي الزكاة ال جتب يف الدين.

 -4أمــا املالكــي فقــد اختلفــوا فيــا بينهــم فذهــب مالــك إىل عــدم الوجــوب يف

الديــن؛ وخالفــه احلطــاب الرعينــي فيقــول بالوجــوب ،فيقــول:

(مــن أخــذ مــاالً قراض ـ ًا فاشــرى بــه غنــم فتــم حوهلــا وهــي بيــد املعــارض

فزكاهتــا عــى رب املــال يف رأس مالــه وال يشء عــى العامــل)(((.
 -4وأما احلنبيل فقد اختلف يف املسألة عىل ثالثة اقوال:

االول :بالوجــوب يف االمــوال الظاهــرة ،والثــاين :بعــدم الوجــوب يف االمــوال

الغــر ظاهــرة؛ والثالــث :بعــدم وجوهبــا مطلق ـ ًا يف الديــن ســواء كان املــال ظاهــر ًا

ام غــر ظاهــر.

 -5وأمــا اإلباضيــة فقــد ذهبــوا يف املســألة إىل قولــن ،األول :زكاة الديــن عــى

صاحبــه الــذي لــه .والثــاين :زكاتــه عــى الــذي هــو بيــده ،والقــول األول أصــح

عنــد عامــة فقهائهــم.

املسألة الرابعة :قاعدة فقهية :ازدحام حقوق اهلل وحقوق العباد.

إن مــن القواعــد الفقهيــة الداخلــة يف زكاة الديــن هــي قاعــدة( :ازدحــام حقوق

اهلل وحقــوق العبــاد) واملســالة الســابقة وأن كانــت خارجــة عــن متعلــق احلكــم،
فالديــن ال يتحقــق فيــه امللــك والتمكــن ،إال أن معرفــة تعلــق الــزكاة يف الذمــة مــن

((( مواهب اجلليل :ج 3ص .194
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جهــة كوهنــا حــق اهلل تعــاىل وكذلــك تعلــق الديــن يف الذمــة مــن جهــة كوهنــا حــق
العبــاد فيــه فائــدة جليلــة ،وذلــك اللتقائهــا مع ـ ًا ،اي الــزكاة والديــن يف االصــل

يف حــق العبــاد؛ بمعنــى أن االصــل يف وجوهبــا أهنــا حــق الفقــراء ومــن ثــم يــدور

مدارهــا مــع الديــن مــن حيــث جهــة التعلــق وهــم العبــاد ولذلــك نشــأ التزاحــم
فيــا بينهــا واالقــرب يف حــل املســألة هــو التوزيــع .ويف ذلــك يقــول الشــهيد االول

72

(عليــه الرمحــة والرضــوان) (ت 786هـــ):

(ولــو مــات وعليــه ديــن وزكاة أو مخــس ،أو مها مــع الدين فاألقــرب التوزيع؛.

ونقــل بعــض األصحــاب((( تقديــم الــزكاة ،لقول النبــي (صىل اهلل عليــه وآله):
«فدين اهلل أحق أن يقىض»

(((

وتقديــم الديــن ،الن حــق العبــاد مبنــي عــى التضييــق وحــق اهلل تعــاىل عــى

املســاحمة.

ويشــكل :بــا أن يف الــزكاة حقــا للعبــاد فهــي مشــتملة عــى احلقــن ،وكذلــك

اخلمــس .هــذا إذا كانــت الــزكاة مرســلة يف املــال بــأن يكــون قــد فــرط يف النصــاب

حتــى تلــف وصــارت يف ذمتــه ،أو كانــت زكاة الفطــرة ،أو كان اخلمــس مــن

املكاســب إن قلنــا بثبوتــه يف الذمــة .أمــا لــو كان متعلــق الــزكاة واخلمــس باقيــا،

فاألقــرب تقديمهــا عــى الديــن ،لســبق تعلقهــا عــى تعلــق الديــن)(((.

((( انظــر :العالمــة احلــي /تذكــرة الفقهــاء .203 /1 :وهــو قــول للشــافعية .انظــر :الشــرازي/
املهــذب.175 / 1 :

((( انظر :صحيح مسلم ،804 / 2 :باب  27من أبواب الصيام ،حديث.155 :
((( القواعد الفوائد :ج 1ص  330ـ .331
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املسألة اخلامسة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

ً
أوال :الشريف الرضي (عليه رمحة اهلل ورضوانه) (ت406هـ)
إن أول الــروح التــي وردت عــى احلديــث هــو قــول الرشيــف الــريض (عليــه

الرمحــة والرضــوان) الــذي اورده يف النهــج ومزجــه مــع احلديــث الرشيــف؛ فقــال

عقــب قولــه (عليــه الســام) دون فاصلــة ،فالحــظ املــزج يف احلديــث:
ُون َ -يِ ُب َع َل ْيه َأ ْن ُي َز ِّك َيه َل ِا َم َض إِ َذا َق َب َضه».
َان َله الدَّ ْي ُن ال َّظن ُ
الر ُج َل إِ َذا ك َ
(« َِّن َّ

فالظنــون الــذي ال يعلــم صاحبــه أيقبضــه مــن الــذي هــو عليــه أم ال فكأنــه

الــذي يظــن بــه فمــرة يرجــوه ومــرة ال يرجــوه وهــذا مــن أفصــح الــكالم كذلــك

كل أمــر تطلبــه وال تــدري عــى أي يشء انــت منــه فهــو ظنــون.
وعىل ذلك قال االعيش:

مــا جعــل اجلــد الظنــون الــذي
مثـ ــل الفــراتـ ــي إذا مـ ــا طمـ ــا

جنــب صــوب اللجــب املاطــر

يقـ ــذف بــالب ــوص ــي وامل ــاهر

واجلد البئر العادية يف الصحراء والظنون التي ال يعلم هل فيها ماء ام ال)(((.
ً
ثانيا :ابن ميثم البحراني (رمحه اهلل)(ت679 :هـ).
فبني معناه ،فقال( :يقول عليه السالم):
تناول ابن ميثم (رمحه اهلل) احلديث َّ

«إذا كان لــك مثــا عــرون دينــارا دينــا عــى رجــل ،وقــد أخذهــا منــك
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :ص .519
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ـن إن اســرددهتا منــه ر ّدهــا
ـرف فيهــا وأنــت تظـ ّ
ووضعهــا كــا هــي مــن غــر تـ ّ
إليــك فــإذا مــى عليهــا أحــد عــر شــهرا واسـ ّ
ـتهل هــال الثــاين عــر وجبــت
زكاهتــا عليــك».

يت
واللجــب يف قــول األعشــى هــو الســحاب املصـ ّـوت ذو الرعــد ،وأراد بالفــرا ّ
دوار ،وحيتمــل
الفــرات ،واليــاء للتأكيــد كقوهلــم :والدهــر باإلنســان
دواري :أي ّ
ّ
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يت.
أن يريــد هنــر الفــرا ّ

والبــويص :رضب مــن صغــار الســفن ،واملاهــر :الســابح ،ومــراده أنّــه ال
ّ

يقــاس البئــر ا َّلــذي يتشـكَّك هــل فيــه مــاء أم ال لبعــده بالفــرات إذا مــا طــا .وهــو

كاملثــل لعــدم مســاواة البخيــل للكريــم)(((.

ً
ثالثا :السيد حبيب اهلل اخلوئي (رمحه اهلل) (ت1324 :هـ).
يتنــاول الســيد حبيــب اهلل اخلوئــي اهلاشــمي يف رشحــه للحديــث وبيــان معنــاه

الــرد عــى ابــن أيب احلديــد املعتــزيل فقــد اعــرض عــى قــول الرشيــف الــريض (رمحه

اهلل) يف تفســره احلديــث واســتدالله بقــول االعشــى فيقــول (رمحــه اهلل):

ـريض مــن أن اجلــدّ هــي البئــر العاديــة
(قــال الشــارح املعتــزيل :فأمــا مــا ذكــره الـ ّ

يف الصحــراء فاملعــروف عنــد اهــل للغــة ّ
أن اجلــدّ البئــر التــي تكــون يف موضــع كثــر

الــكالء وال تسـ ّـمى البئــر العاديــة يف الصحــراء املــوات جــدّ ا ،وشــعر األعشــى ال
يـ ّ
ـدل عــى مــا فـ ّـره الـ ّـرىض ،ألنــه إ ّنــا شـ ّبه علقمــة بالبئــر والــكالء يظــن ّ
أن فيهــا

مــاء ملــكان الــكالء ،وال يكــون موضــع الظـ ّن ،هــذا هــو مــراده ومقصــوده ،وهلــذا
((( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين :ج 5ص .374
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قــال :الظنــون ولــو كانــت عاديــة يف بيــداء مقفــرة مل تكــن ظنونــا ،بــل كان يعلــم أنــه
ال مــاء فيهــا ،فســقط عنــه اســم الظنــون.

أقــول :يف كالمــه اضطــراب ،واعرتاضــه عــى الـ ّـرىض مبهــم ،فا ّنــه رمحــه اهلل

فــر اجلــدّ بالبئــر يف الصحــراء ومل يق ّيــده باملقفــرة حتــى ينــايف قــول أهــل اللغــة
ّ

بتقييــده بكونــه كثــر الــكالء ،والبئــر العاديــة يف الصحــراء ولــو كان كثــر الــكالء

ال يعلــم بوجــود املــاء فيهــا َّإل بعــد الفحــص ،كــا أنــه إذا كانــت البئــر يف بيــداء
مقفــرة ال يعلــم فقــد املــاء فيهــا َّإل بعــد الفحــص ،ومــا أفهــم وجــه االعــراض عــى

ـريض رمحــه اهلل.
الـ ّ

وأمــا فقــه احلديــث ،قــال املعتــزيل :قــال أبــو عبيــدة :يف هــذا احلديــث مــن الفقــه

ّ
أن مــن كان لــه ديــن عــى النــاس فليــس عليــه أن يزكَّيــه حتــى يقبضــه ،فــإذا قبضــه
زكَّاه ملــا مــى وإن كان ال يرجــوه ،قــال :وهــذا يــر ّده قــول مــن قــال :إنــا زكاتــه
عــى ا َّلــذي هــو عليــه إلــخ.

السالم):
وقال ابن ميثم :يقول (عليه ّ

«إذا كان لــك مثــا عــرون دينــارا دينــا عــى رجــل وقــد أخذها منــك ووضعها

ـن إن اســرددهتا ر ّدهــا إليــك فــإذا مــى
ـرف فيهــا وأنــت تظـ ّ
كــا هــي مــن غــر تـ ّ

عليهــا أحــد عــر شــهرا واسـ ّ
ـتهل هــال الثــاين عــر وجبــت زكاهتــا عليــك».

أقــول :املشــهور بــن فقهــاء اإلماميــة بــل كاد أن يكــون إمجاعــا عــدم وجــوب

الــزكاة يف الدّ يــن مطلقــا َّإل بعــد قبضــه وحلــول احلــول عليــه يف يــده ،ومحلــوا مــا

ّ
دل عــى وجــوب الــزكاة يف الدّ يــن عــى االســتحباب أو التقيــة ،ألنــه مذهــب العا ّمة
فاألظهــر محــل كالمــه عــى االســتحباب ،حيــث ّ
إن وصــول الدّ يــن كان مرجــوا ال
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ـتحب إخــراج زكاتــه شــكرا ،فهــو مــن قبيــل إرث مــن
قطعيــا ،فبعــد وصولــه يسـ ّ
ال حيتســب الــذي جيــب فيــه اخلمــس عنــد بعــض الفقهــاء ،والقــول بوجــوب زكاة

الســام
الدّ يــن الظنــون بعــد قبضــه ال خيلــو مــن وجــه ،اعتــادا عــى قولــه عليــه ّ
خمصصــا للعمومــات النافيــة لتع َّلــق الــزكاة بالدّ يــن قبــل قبضــه.
وجعلــه ّ

الســام فــا يوافــق ظاهــر
وأ ّمــا مــا ذكــره ابــن ميثــم يف تفســر كالمــه عليــه ّ

76

كالمــه ،وال يوافــق مــا ذكــره كالم الفقهــاء ،فــان ظاهــره وجــوب زكاة الدّ يــن مــع

عــدم قبضــه عــن املديــون ،فتد ّبــر)(((.

((( منهاج الرباعة :ج 21ص  338ـ .339

الفصل الثاني

ما تعلق بالساعي واملصدق
من أحكام

 -1قــال أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الصــاة والســام) يف وصيــة كتبهــا

ملــن يســتعمله عــى الصدقــات جــاء فيهــا:
«ا ْن َطلِـ ْـق َعـ َـى َت ْقـ َـوى اهللِ َو ْحــدَ ُه الَ َ ِ
شيـ َ
ـن ُم ْســلِ ًامَ ،والَ َ ْت َتــاز ََّن
ـك َلـ ُهَ ،والَ ت َُر ِّو َعـ َّ
َاره ـ ًا ،والَ ت َْأ ُخـ َـذ َّن ِمنْ ـه َأك َثــر ِمـ ِ
َع َل ْيـ ِـه ك ِ
ـت َعـ َـى
ـن َحـ ِّـق اهلل ِف َمالِــهَ ،ف ـإِ َذا َق ِد ْمـ َ
ـن مـ ْ
َ ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ــن َغ ْ ِ
ــر َأ ْن ُ َتالِ َ َ
ــي َفان ِ
ــم ْام ِ
َْ
الســكِين َِة
ــم ،م ْ
ــم بِ َّ
ــض إِ َل ْي ِه ْ
ــمُ ،ث َّ
ات ْ
ْــز ْل بِ َمئ ِه ْ
ال ِّ
ــط أ ْب َي َ ُ
ِ ِ
ِ
وا ْل َو َقـ ِ
ـمَ ،
ـم َت ُقـ َ
ـول ِع َبــا َد
ـم ُثـ َّ
ول ُ ْتــد ْج بِالتَّح َّيــة َُلـ ْ
ـم َفت َُسـ ِّل َم َع َل ْي ِهـ ْ
ـارَ ،ح َّتــى َت ُقــو َم َب ْين َُهـ ْ
ِ
ِ
اهللَ ،أرسـ َلنِي إِ َلي ُكــم و ِل اهلل َ ِ
ِ
ـمَ ،ف َه ْل لِ ِف
ـم َحـ َّـق اهلل ِف َأ ْم َوال ُكـ ْ
وخلي َف ُتــه ،ل ُخـ َـذ منْ ُكـ ْ
ْ َ
ْ ْ َ ُّ
َأموالِ ُكـ ِ
ـال َقائِـ ٌـل َل َفـ َـا ت َُر ِ
ـن َحـ ٍّـق َف ُتـ َـؤ ُّدوه إِ َل َولِ ِّيــهَ ،فـإِ ْن َقـ َ
ـم َلـ َ
ـك
ـم مـ ْ
َْ
اج ْعــه ،وإِ ْن َأ ْن َعـ َ
ْ
تي َفــه َأو ت ِ
ـر َأ ْن ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َغـ ْ ِ
ُوعــدَ ه َ -أ ْو َت ْع ِسـ َفه َأ ْو ت ُْر ِه َقــه َفخُ ـ ْـذ َمــا
ْ
ـم َفا ْن َطلـ ْـق َم َعــه ،مـ ْ
ُمنْعـ ٌ
َان َلــه م ِ
ـاك ِمــن َذهـ ٍ ِ ٍ
اشـ َي ٌة َأ ْو إِبِـ ٌـل َفـ َـا تَدْ ُخ ْل َهــا إِ َّل بِإِ ْذنِــهَ ،فـإِ َّن
َأ ْع َطـ َ ْ َ
ـب َأ ْو ف َّضــةَ ،فـإِ ْن ك َ َ
ول عنِيـ ٍ
ٍ
َأ ْك َث َر َهــا َلــهَ ،ف ـإِ َذا َأ َت ْيت ََهــا َفـ َـا تَدْ ُخـ ْـل َع َل ْي َهــا ُد ُخـ َ
ـف بِــه،
ـول ُمت ََس ـ ِّلط َع َل ْيــهَ َ ،
ِ
ِ
ـال َصدْ َعـ ْ ِ
ول ت َُسـ َ
ول ُت ْف ِز َعن ََّهــاَ ،
يمـ ًة َ
َ
واصــدَ ِع ا َْلـ َ
ـن
ـوأ َّن َصاح َب َهــا ف َيهــاْ ،
ول ُتنَ ِّفـ َـر َّن َبِ َ
ِ
ـي َصدْ َعـ ْ ِ
ـم
ـرهَ ،ف ـإِ َذا ْ
ـن َل ِــا ْ
ـار َفـ َـا َت ْع ِر َضـ َّ
ـم ْ
اخ َتـ َ
ُثـ َّ
ـن ُثـ َّ
اصــدَ ِع ا ْل َباقـ َ
ـارهُ ،ثـ َّ
اخ َتـ َ
ـم َخـ ِّ ْ
ـارهَ ،فـ َـا َتـز َُال ك ََذلِـ َ
ـك َح َّتــى َي ْب َقــى َمــا فِيــه،
ـرهَ ،فـإِ َذا ْ
ـن َل ِــا ْ
ـار َفـ َـا َت ْع ِر َضـ َّ
اخ َتـ َ
اخ َتـ َ
َخـ ِّ ْ
و َفـ ِ
ـض حـ َّـق اهلل ِمنْــهَ ،فـإِ ِن اسـ َت َقا َل َ ِ
ِ
اخلِ ْط ُهـ َـا ُث َّم
ـم ْ
ـاء َلـ ِّـق اهلل ِف َمالــهَ ،فا ْقبِـ ْ َ
ك َف َأق ْلــهُ ،ثـ َّ
ْ
َ ٌ
ـت َأ َّو ًلَ ،ح َّتــى ت َْأ ُخـ َـذ َحـ َّـق اهلل ِف َمالِــهَ ،
ول ت َْأ ُخـ َـذ َّن َعـ ْـود ًا
اصنَـ ْـع ِم ْثـ َـل ا َّلـ ِـذي َصنَ ْعـ َ
ْ
ــو ٍارَ ،
وســ ًة َ
ــور ًة َ
ول َه ِر َمــ ًة َ
َ
ــن
ول َذ َ
َــن َع َل ْي َهــا إِ َّل َم ْ
ول ت َْأ َمن َّ
ات َع َ
ول َم ْه ُل َ
ول َمك ُْس َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ـمَ ،
ول
تَثـ ُـق بِدينــهَ ،رافق ـ ًا بِـ َـا ِل ا ُْل ْســلم َ
ـم َف َي ْقسـ َـمه َب ْين َُهـ ْ
نيَ ،ح َّتــى ُي َو ِّص َلــه إِ َل َول ِّي ِهـ ْ
حـ ٍ
م ِ
وأ ِمينـ ًا ح ِفيظـ ًاَ ،غــر معنِـ ٍ
ُتــوك ِّْل ِبــا إِ َّل ن ِ
َاصحـ ًا َشـ ِـفيق ًا َ
ول ُم ْل ِغـ ٍ
ـف َ
ـف َ
ـب
ول ُ ْ
َْ ُ ْ
َ
َ
َ
ِ
ول ُمت ِْعـ ٍ
َ
ـره َح ْيـ ُ
ـث َأ َمـ َـر اهلل ،بِــه َف ـإِ َذا
احــدُ ْر إِ َل ْينَــا َمــا ْ
ـم ْ
ـبُ ،ثـ َّ
اجت ََمـ َـع عنْــدَ َك ،ن َُصـ ِّ ْ
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ٍ
ِ
ـن َف ِصيلِ َهــاَ ،
يـ َ
َأ َخ َذ َهــا َأ ِمي ُنـ َ
ـر َل َبن ََهــا
ـن نَا َقــة و َبـ ْ َ
ـول َبـ ْ َ
ـكَ ،ف َأ ْوع ـ ْز إِ َل ْيــه َأ َّل َ ُ
ول َي ْمـ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ــك بِ َو َل ِد َهــاَ ،
ــر ] َذلِ َ
اتــا
ي َهدَ َّنَــا ُركُوبــ ًا ،و ْل َي ْعــد ْل َب ْ َ
ول َ ْ
ــن َص َواح َب َ
ــر [ َف ُي َّ
َف َي ُ َّ
ـب وال َّظالِـعِ ،و ْل ُي ِ
ـب ،و ْل َي ْس ـت َْأ ِن بِالن َِّقـ ِ
الل ِغـ ِ
ـك و َب ْين ََهــا ،و ْل ُ َي ِّفــه َعـ َـى َّ
ِف َذلِـ َ
ور ْد َهــا َمــا
ول يعـ ِـد ْل ِبــا عــن َنبـ ِ
ِ
ـت األَ ْر ِ
ض إِ َل َجـ َـوا ِّد ال ُّطـ ُـر ِق ،و ْل ُ َي ِّو ْح َهــا
َ َ ْ ْ
ـن ا ْل ُغــدُ ِرْ َ َ ،
َتُـ ُّـر بِــه مـ َ
ات ،و ْليم ِه ْلهــا ِعنْــدَ ال ِّن َط ِ
ِف الســاع ِ
ــاف واألَ ْع َش ِ
ــابَ ،حتَّــى ت َْأتِ َينَــا بِــإِ ْذ ِن اهلل ُبدَّ نــ ًا
ُْ َ
َّ َ
مهــود ٍ
ـاتَ ،غــر م ْتعبـ ٍ
من ِْقيـ ٍ
ات ،لِنَ ْق ِسـ َـم َها َعـ َـى كِ َتـ ِ
ـات َ
وسـن َِّة َنبِ ِّيــه (صــى
ول َ ْ ُ َ
َْ ُ ََ
ـاب اهلل ُ
ُ َ
ـم ألَ ْجـ ِـر َكَ ،
اهلل عليــه والــه)َ ،ف ـإِ َّن َذلِـ َ
وأ ْقـ َـر ُب لِ ُر ْشـ ِـد َك»(((.
ـك َأ ْع َظـ ُ
واحلديــث الرشيــف لــه تتمــة أوردهــا الشــيخ الكليني (عليــه الرمحــة والرضوان)

وهي كاآليت:

«وأقــرب لرشــدك ينظــر اهلل إليهــا وإليــك وإىل جهــدك ونصيحتــك ملــن بعثــك

وبعثــت يف حاجتــه فــإن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال :مــا ينظــر اهلل إىل ويل

لــه جيهــد نفســه بالطاعــة والنصيحــة لــه وإلمامــه إال كان معنــا يف الرفيــق االعــى»(((.
 -2وعــن عهــد لــه إىل بعــض عاملــه ـ وقــد بعثــه عــى الصدقــة ،فقــال (عليــه

الصــاة والســام):

ـره َ
«آمــره بتقــوى اهلل يف رسائــر أمــره وخفيــات عملــه َح ْيـ ُ
ول
ـث َل َشـ ِـهيدَ َغـ ْ ُ
وأمــره َأ َّل يعمـ َـل بِـ َ ٍ ِ
ِ
ـف إِ َل َغـ ْ ِ
ـن َطا َعـ ِـة اهلل فِيـ َـا َظ َهـ َـرَ ،ف ُيخَ الِـ َ
ـره
ـيء مـ ْ
ََْ
َوكيـ َـل ُدو َنــهَ َ َ ،
ْ
ِ
ِ
يتَلِـ ْ ِ
وم َقا َل ُتــهَ ،ف َقدْ َأ َّدى األَ َما َنـ َة َ
ِ َ
ـن َل ْ َ ْ
وأ ْخ َل َص
ومـ ْ
سه و َع َلن َي ُتــه وف ْع ُلــه َ
سَ ،
ـف ُّ
فيـ َـا أ َ َّ
((( هنــج البالغــة ،اخلطبــة ( )25ص  380ـ  381بتحقيــق صبحــي الصالــح ،ص579-577
بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار ،ط العتبــة العلويــة.

((( الكايف للكليني :ج 3ص.538 – 537
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ا ْل ِع َبــا َدةََ ،
ــا بِا ِ
ــمَ ،
ــم َ
ــم َت َف ُّض ً
ــار ِة
ول َي ْر َغ َ
ــره َأ َّل َ ْ
إل َم َ
ــب َعن ُْه ْ
ول َي ْع َض َه ُه ْ
ي َب َه ُه ْ
وأ َم َ
ال ُقـ ِ
ـم ا ِ
ان ِف الدِّ يـ ِ
ان َعـ َـى ْاســتِخْ َراجِ ُْ
ـوق ،وإِ َّن َلـ َ
ـك
ـن ،واألَ ْعـ َـو ُ
إل ْخـ َـو ُ
ـمَ ،فإِ َّنُـ ُ
َع َل ْي ِهـ ْ
ِ ِ
ِ
َاء َأ ْهـ َـل َم ْسـ َكن ٍَة ُ
ـاء
الصدَ َقــة نَصيبـ ًا َم ْف ُروضـ ًا َ
ِف َهــذه َّ
وض َع َفـ َ
وشك َ
وح ّقـ ًا َم ْع ُلومـ ًاَ ُ ،
ــل َفإِن َ ِ
َذ ِوي َفا َق ٍ
ــن َأ ْك َث ِ
ــة ،وإِنَّــا ُم َو ُّف َ
ــم ،وإِ َّل َت ْف َع ْ
ــوك َح َّق َ
ــر
َّــك م ْ
ــم ُح ُقو َق ُه ْ
ــك َف َو ِّف ِه ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال َّنـ ِ
ني،
ـن َخ ْص ُمــه ع ْنــدَ اهلل ا ْل ُف َقـ َـر ُاء وا َْل َســاك ُ
ـاس ُخ ُصوم ـ ًا َيـ ْـو َم ا ْلق َي َامــة ،و ُب ْؤ َســى َلـ ْ
ِ
ـون وا ْلغ ِ
ومـ ِ
الس ـبِ ِ
ور َتـ َـع
ـن ْاس ـت ََه َ
َار ُمـ َ
ون وا َْلدْ ُفو ُعـ َ
والســائِ ُل َ
ـون وا ْبـ ُ
ان بِاألَ َما َنــة َ
يلَ ،
ـن َّ
َّ
ودي َنــه عنْهــاَ ،ف َقــدْ َأحـ َّـل بِ َن ْف ِســه الـ ُّـذ َّل ِْ
ول ي َنـزِّه َن ْفســه ِ
ِف ِْ ِ
ْي ِف الدُّ ْن َيــا،
َ َ
والـز َ
َ
َ
ال َيا َنــةُ ْ َ ،
َــة ِخيانَــ ُة األُم ِ
اليان ِ
ِ
وهــو ِف ِ
ــةَ ،
اآلخ َــر ِة َأ َذ ُّل َ
ــع ا ْل ِغ ِّ
ــش
وأ ْف َظ َ
ُ َ
َّ
َ
ــم ْ َ
وأ ْخــزَى ،وإِ َّن َأ ْع َظ َ
ِ ِ
ِغـ ُّ
والسـ َـا ُم»(((.
ـش األَئ َّمــة َّ
إن الناظــر إىل هــذه الكلــات يتجســد أمــام عينيــه هيــكل التقــوى ورصحهــا،

وعنواهنــا ،وهيئتهــا ،فكيــف ال وهــو إمــام املتقــن وأديــب رســول رب العاملــن

(صــى اهلل عليــه وآلــه).

وإننــا لنقــف بــن قواميــس عديــدة مــن احلقــوق والواجبــات ،فبــن حــق اهلل

تعــاىل يف هــذه األمــوال ،وحــق األمــة والرعيــة ،وحــق اإلمــام والــوايل عــى األمــة،
وحــق خمــرج الــزكاة وصاحــب املــال ،وحــق الســاعي يف اخراجهــا ،واالعجــب بــل

االفــرد يف مجــع قواميــس احلضــارة اإلنســانية هــو إيــراده (عليــه الصــاة والســام)

حــق احليــوان والرفــق بــه والشــفقة عليــه.

فضــ ً
ا عــن ذلــك بنــاء اإلنســان واملجتمــع ،وذلــك إن الســاعي يف اخــراج

الــزكاة والصدقــات هــو حلقــة الوصــل بــن اإلمــام والرعيــة وكالمهــا يكشــفان
((( هنج البالغة :بتحقيق صبحي الصالح :ص  ،382خطبة ( ،)26وبتحقيق قيص العطار :ص.580
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عــن الديــن الــذي يدينــان بــه ونســبة تدينهــا؛ فكانــت التقــوى واملعرفــة باحلقــوق
والواجبــات هــي الوســيلة التــي ّرســخها مــويل املوحديــن (عليــه الســام) فيجمــع

مفاصــل حياتــه (صلــوات اهلل وســامه عليــه).

أمــا مــا يرتبــط بالنــص الرشيــف مــن أحــكام فقهيــة فهــي عديــده إال أن فقهــاء

اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) مل يســتثمروا تقطيــع النــص لالســتدالل بــه يف مســائل

الــزكاة والتــي نحــاول أن نســتقصيها ونســأله تعــاىل أن يوفقنــا للوقــوف عليهــا

فهــذا حــد رزقنــا وتوفيقنــا:

هلل عَ َليْهِ تَو َّ
َك ْلتُ وَإِ َليْهِ ُأنِيبُ﴾.
﴿وَمَا تَوْفِيقِي إَِّل بِا ِ

املبحث األول
هل جيب على اإلمام بعث الساعي يف كل عام ،وهل
الوجوب مطلق ام مقيد؟
املسألة األوىل :أقوال فقهاء اإلمامية يف املسألة.

قــال هبــذه املســالة فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) وتناولــوا البحــث فيهــا

يف مصنفاهتــم وأداروا احلديــث بــن إطــاق الوجــوب كــا عنــد الشــيخ الطــويس،

والعالمــة احلــي ،وبــن تقيــده كــا عنــد املحقــق احلــي (عليهم الرمحــة والرضــوان).
 -1فقد قال الشيخ الطويس (عليه رمحة اهلل ورضوانه) يف املبسوط:

(وعــى اإلمــام أن يبعــث الســاعي يف الــزرع إذا أشــتد ،ويف الثــار إذا بــدء

صالحهــا ،كــا فعــل النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) بخيــر)(((.

 -2وممــن قــال بالوجــوب العالمــة احلــي (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) فقــد

جــاء يف التذكــرة:

مســألة  :167جيــب عــى اإلمــام أن يبعــث ســاعي ًا يف كل عــام لتحصيــل

الصدقــات مــن أرباهبــا ،الن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) كان يبعثهــم يف كل عــام،
فيجــب إتباعــه ،والن حتصيــل الــزكاة غالبــا إنــا يتــم بــه ،وحتصيــل الــزكاة واجــب

فيجــب مــا ال يتــم بــه.

((( املبسوط :ج 1ص .198
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إذا ثبت فينبغي لإلمام أن يوصيه كام وىص أمري املؤمنني (عليه السالم) عامله.

قال الصادق (عليه السالم):

(بعــث أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مصدقـ ًا مــن الكوفــة إىل جادتيهــا ،فقــال

لــه« :يــا عبــد اهلل انطلــق وعليــك بتقــوى اهلل وحــده ال رشيــك لــه )»....إىل آخــر
احلديــث الرشيــف مــورد الدراســة.
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 -3أمــا القــول بتقيــد الوجــوب فقــد ذهــب إليــه املحقــق احلــي (عليــه الرمحــة

والرضــوان) فقــال يف املعتــر:

(إذا علــم ـ اإلمــام ـ أهنــا ال جتمــع إال بــه ـ وجــب ـ أمــا لــو عــرف أن قبيــا

يؤدوهنــا مل جتــب بعثــه إليهــم)(((.

وقال (قدس اهلل روحه) يف املنتهى:

(ومــا ذكــره الشــيخ جيــد إذا عــرف اإلمــام أو غلــب عــى ظنــه أن الصدقــة ال

جتتمــع إال بالعامــل ،أمــا لــو علــم مــن قــوم أدوهــا إليــه أو إىل املســتحقني ،واالقرب
عنــدي عــدم الوجــوب)(((.

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى.

تنــاول بعــض املذاهــب اإلســامية القــول بوجــوب أن يبعــث االمــام الســاعي

جلمــع الــزكاة ،ومنهــم مــن مل يتناوهلــا بالذكــر ،ومــن القائلــن باملســألة:
ً
أوال :املذهب الشافعي.
((( املعترب للمحقق احليل :ج 1ص .259
((( املخترص النافع :ص .60

املبحـث األول :هل جيب على اإلمام بعث الساعي يف كل عام ...

قال احلافظ النووي (ت676 :هـ):

وجيــب عــى اإلمــام أن يبعــث الســعاة ألخــذ الصدقــة الن النبي (صــى اهلل عليه

وآلــه) واخللفــاء مــن بعــده كانــوا يبعثــون الســعاة والن يف النــاس مــن يملــك املــال
وال يعــرف مــا جيــب عليــه ومنهــم مــن يبخــل فوجــب أن يبعــث مــن يأخــذ)(((.

ً
ثانيا :املذهب احلنبلي.
قال البهويت (ت1051 :هـ).

(وجيــب عــى اإلمــام أن يبعــث الســعاة عنــد قــرب زمــن الوجــوب لقبــض

زكاة املــال الظاهــر وهــو الســائمة والــزرع والثــار الن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)
واخللفــاء مــن بعــده كانــوا يفعلونــه؛ ومــن النــاس مــن ال يزكــي ،وال يعلــم مــا عليــه

ففــي امهــال ذلــك تــرك للــزكاة)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة:

1ـ ذهــب فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) يف مســألة وجــوب أن يبعــث

اإلمــام الســاعي يف كل عــام إىل قولــن ،األول :اإلطــاق يف الوجــوب ،وبــه

قــال :الشــيخ الطــويس والعالمــة احلــي (عليهــا رمحــة اهلل) ،والثــاين :التقييــد يف
الوجــوب ،وبــه قــال املحقــق احلــي (رمحــه اهلل):

(إذا علم -اإلمام -أهنا ال جتمع إال به -وجب.)-

2ـ وذهب إىل القول بالوجوب فقهاء احلنابلة والشافعية.
((( املجموع :ج 6ص .167

((( كشاف القناع :ج 2ص .310
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املبحث الثاني
شروط العامل على الزكاة
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
«ا ْن َطلِـ ْـق َعـ َـى َت ْقـ َـوى اهللِ َو ْحــدَ ُه الَ َ ِ
شيـ َ
ـن ُم ْســلِ ًامَ ،والَ َ ْت َتــاز ََّن
ـك َلـ ُهَ ،والَ ت َُر ِّو َعـ َّ
ِ
ِ
َع َل ْيـ ِـه ك ِ
ـت َعـ َـى َْ
ـي
ـن َحـ ِّـق اهللِ ِف َمالِ ِهَ .ف ـإِ َذا َق ِد ْمـ َ
َاره ـ ًاَ ،والَ ت َْأ ُخـ َـذ َّن منْ ـ ُه َأك َثـ َـر مـ ْ
الـ ِّ
َفا ْنـ ِـز ْل بِمئِ ِهـ ِ
الســكِين َِة َوا ْل َو َقـ ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـر َأ ْن ُ َتالِـ َ َ
ـم ْامـ ِ
ـار،
ـم مـ ْ
ـم بِ َّ
ـض إِ َل ْي ِهـ ْ
ـمُ ،ثـ َّ
اتـ ْ
َ ْ
ـط أ ْب َي َ ُ
ِ ِ
ِ
ـم»(((.
ـمَ ،والَ ُ ْتــد ْج بِالتَّح َّيــة َُلـ ْ
ـم َفت َُس ـ ِّل َم َع َل ْي ِهـ ْ
َح َّتــى تَقـ ُـو َم َب ْين َُهـ ْ
وهــذا اجلــزء مــن النــص الرشيــف أشــتمل عــى رشوط العامــل أو املصــدق

يف اخــراج الــزكاة والتــي تناوهلــا فقهــاء املذاهــب اإلســامية واختلفــوا يف بعضهــا،
وهــي كااليت:

املسألة األوىل :شروط العامل يف إخراج الزكاة عند فقهاء اإلمامية.

اختلــف فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) يف عــدد هــذه الــروط؛ فقــد

ذهــب الشــيخ الطــويس يف املبســوط إىل اهنــا ســتة((( ،وكذلــك املحقــق احلــي يف

((( هنج البالغة ،اخلطبة ( )25ص  380بتحقيق صبحي الصالح.
((( املبسوط :ج 1ص .248
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املعترب(((وجعلهــا يف الرشائــع أربعة(((وذلــك لــردده يف احلريــة والفقــه كــا ســيمر،

وقــال العالمــة احلــي يف التحريــر :إهنــا ســتة((( وأوردها الســيد اليــزدي يف العــروة(((.
وهذه أقواهلم يف املسألة:

ً
أول :الشيخ الطوسي (ت  460هـ):
قال (عليه الرمحة والرضوان):
88

(وإذا أراد اإلمــام أن يــويل رجــ ً
ا عــى الصدقــات أحتــاج أن جيمــع ســت

رشائــط :البلــوغ ،والعقــل ،واحلريــة ،واإلســام ،واألمانــة ،والفقــه؛ فــإن أخــل

بــيء منهــا مل جيــز ان يوليــه)(((.

ً
ثانيا :احملقق احللي (ت676هـ):
قــال يف املبســوط :يشــرط يف العامــل رشوط ســتة :األول البلــوغ ،وكــال

العقــل ،واحلريــة ،واإلســام ،واالمانــة ،والفقــه ،ولــو أختــل احدهــا مل يصلــح)(((.
وتــردد (رضــوان اهلل عليــه) يف اشــراط احلريــة والفقــه يف العامــل((( ،وذلــك

أن الغــرض حيصــل بــأذن املــويل وســؤال العلــاء.
((( املعترب :ج 2ص .571

((( رشائع اإلسالم :ج 1ص .121
((( حترير األحكام :ج 1ص .396
((( العروة الوثقى :ج 4ص .110
((( املبسوط :ج 1ص .248
((( املعترب :ج 2ص .571
((( املصدر السابق.

املبحـث الثاني :شروط العامل على الزكاة

ً
ثالثا :العالمة احللي (ت 726هـ):
(يشــرط يف اعــال رشوط ســتة :البلــوغ ،والعقــل ،واحلريــة ،عــل اشــكال،

واإلســام ،والعدالــة ،والفقــه فيهــا عــى أشــكال)(((.
ً
رابعا :السيد اليزدي (ت1337هـ):
قال (عليه الرمحة والرضوان) يف العروة:

(ويشــرط فيهــم التكليــف بالبلــوغ والعقــل وااليــان بــل العدالــة واحلريــة

ايضــ ًا عــى األحــوط ،نعــم ال بــأس باملكاتــب ويشــرط ايضــا املســائل املتعلقــة

بعملهــم اجتهــاد ًا او تقليــد ًا)(((.

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف شروط العامل واملصدق.

ورد ذكــر املســألة ،أي رشوط العامــل يف املذاهــب اإلســامية االخــرى عــى

النحــو االيت:

ً
أول :املذهب احلنفي.
مل يــرد عنــد فقهــاء املذهــب احلنفــي ـ بحســب مــا توفــر لــدي مــن مصــادر ـ أن

ذكــروا عــدد هــذه الــروط وانــا ذكــروا احلريــة ،واإلســام؛ أذ ال يصــح توليــة

العبــد والكافــر.

قال ابن عابدين (ت1252 :هـ):

((( حترير األحكام :ج 1ص .396
((( العروة الوثقى :ج 4ص .110
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(قولــه( :حــر مســلم) فــا يصــح ان يكــون عبــد لعــدم الواليــة ،وال يصــح ان

يكــون كافــرا ألنــه ال يــي عــى املســلم باآليــة .بحــر عــن الغايــة .واملــراد باآليــة قولــه
تعــاىل﴿ :وَ َلـنْ يَجْعَــلَ ُ
كافِ ِريـنَ عَ َلــى الْمُؤْمِنِـنَ سَـ ِبيلً﴾(((.
اهلل لِ ْل َ
قولــه( :هبــذا الــخ) أي باشــراط اإلســام لآليــة املذكــورة ،زاد يف البحــر :وال

شــك يف حرمــة ذلــك أيضــا اهـ :أي الن يف ذلــك تعظيمــه ،وقــد نصبــوا عــى حرمــة

90

تعظيمــه ،بــل قــال يف الرشنبالليــة :ومــا ورد مــن ذمــه :أي العــارش فمحمــول عــى
مــن يظلــم كزماننــا ،وعلــم ممــا ذكرنــاه حرمــة توليــة الفســقة فضــا عــن اليهــود
والكفــرة.

قلــت :وذكــر يف رشح الســر الكبــر أن عمــر كتــب إىل ســعد بــن أيب وقــاص:

وال تتخــذ أحــدا مــن املرشكــن كاتبــا عــى املســلمني ،فإهنــم يأخــذون الرشــوة يف
دينهــم وال رشــوة يف ديــن اهلل تعــاىل .قــال:

وبــه نأخــذ ،فــإن الــوايل ممنــوع مــن أن يتخــذ كاتبــا مــن غــر املســلمني لقولــه

تعــاىلَ :
ِك ـمْ.(((
ل تََّتخِـ ُـذوا بِ َطانَ ـ ًة مِ ـنْ دُون ُ

قولــه( :ملــا فيــه مــن شــبهة الــزكاة) أي وهــو مــن مجلــة املصــارف ،فيعطــي

كفايتــه منــه نظــر عملــه ،ولــذا لــو هلــك مــا مجعــه ال يشء لــه كــا رصح بــه يف
الزيلعــي ،فــكان فيــه شــبه األجــرة وشــبه الصدقــة)(((.

((( النساء.141 :

((( آل عمران.811 :

((( حاشية رد املختار :ج 2ص .337

املبحـث الثاني :شروط العامل على الزكاة

ً
ثانيا :املذهب الشافعي.
اتفــق فقهــاء املذهــب الشــافعي عــى أربعــة رشائــط يف الســاعي للــزكاة ،وقــد

ـن ذلــك احلافــظ النــووي يف جمموعــه ،فقــال:
بـ ّ

(أتفقــوا ـ أصحابنــا ـ عــى أنــه يشــرط يف كونــه مســل ًام حــر ًا عــدالً فقيهــ ًا

يف أبــواب الــزكاة؛ وال يشــرط فقــه يف غــر ذلــك؛ قــال أصحابنــا هــذا إذا كان
التفويــض للعامــل عامــا يف الصدقــات فأمــا إذا عــن لــه االمــام شــيئ ًا يأخــذه فــا
يعتــر فيــه الفقــه)(((.

ً
ثالثا :املذهب احلنبلي.
ذهــب أمحــد بــن حنبــل وفقهــاء املذهــب احلنبــي إىل االتفــاق عــى رشائــط

ثالثــة يف العــال وهــي( :البلــوغ ،والعقــل ،واالمانــة) واختلفــوا يف (اإلســام)
وكونــه مــن ذوي القربــى.

فجــوزوا ان يكــون الســاعي كافــر ًا ،وألمحــد بــن حنبــل يف ذلــك روايتــن يف

اجلــواز وعدمــه كــا أســقط فقهــاء املذهــب رشط (احلريــة) و(الفقــه) و (الغنــى).
قال ابن قدامة املقديس (ت620 :هـ) وغريه:

(ومــن رشط العامــل ان يكــون بالغــ ًا عاقــ ً
ا أمينــا ألن ذلــك رضب مــن

الواليــة والواليــة تشــرط فيهــا هــذه اخلصــال والن الصبــي واملجنــون ال قبــض
هلــا واخلائــن يذهــب بــال الــزكاة ويضيعــه عــى أربابــه ويشــرط إســامه واختــار

هــذا القــايض وذكــر أبــو اخلطــاب وغــره انــه ال يشــرط إســامه ألنــه إجــارة عــى
((( املجموع :ج 6ص .168
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عمــل فجــاز أن يتــواله الكافــر كجبايــة اخلــراج.

وقيــل عــن أمحــد يف ذلــك روايتــان ولنــا أنــه يشــرط لــه األمانــة فاشــرط لــه

اإلســام كالشــهادة ،وألنــه واليــة عــى املســلمني فلــم جيــز أن يتوالهــا الكافــر

كســائر الواليــات والن مــن ليــس مــن أهــل الــزكاة ال جيــوز أن يتــوىل العاملــة
كاحلــريب والن الكافــر ليــس بأمــن وهلــذا قــال عمــر ال تأمتنوهــم وقــد خوهنــم
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اهلل تعــاىل وقــد أنكــر عمــر عــى أيب موســى توليتــه الكتابــة نرصانيــا فالــزكاة التــي

هــي ركــن اإلســام أوىل ،ويشــرط كونــه مــن غــر ذوي القربــى اال أن يدفــع إليــه

أجرتــه مــن غــر الــزكاة.

وقــال أصحابنــا جيــوز لــه االخــذ منهــا ألهنــا أجــرة عــى عمــل جتــوز للغنــي

فجــازت لــذوي القربــى كأجــرة النقــال واحلافــظ وهــذ أحــد الوجهــن ألصحــاب
الشــافعي ولنــا حديــث الفضــل بــن العبــاس وعبــد املطلــب بــن ربيعــة بــن احلــار ث

حــن ســأال النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) أن يبعثهــا عــى الصدقــة فأبــى أن يبعثهــا

وقــال:

«إنام هذه الصدقة أوساخ الناس واهنا ال حتل ملحمد وال آلل حممد».

وحديــث أيب رافــع أيضــا وهــذا ظاهــر يف حتريــم أخذهــم العاملــة فــا جتــوز

خمالفتــه ،ويفــارق النقــال واحلــال والراعــي فإنــه يأخــذه أجــرة حلملــه ال لعاملتــه،
وال يشــرط كونــه حــرا ألن العبــد حيصــل منــه املقصــود كاحلــر فجــاز أن يكــون

عامــا كاحلــر ،وال كونــه فقيهــا إذا كتــب لــه مــا يأخــذه وحــد لــه كــا كتــب النبــي

(صــى اهلل عليــه والــه) لعاملــه فرائــض الصدقــة وكــا كتــب أبــو بكــر لعاملــه أو بعث

معــه مــن يعرفــه ذلــك ،وال كونــه فقــرا ألن اهلل تعــاىل جعــل العامــل صنفــا غــر

املبحـث الثاني :شروط العامل على الزكاة

الفقــراء واملســاكني فــا يشــرط وجــود معنامهــا فيــه كــا ال يشــرط معناه فيهــا)(((.
املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

ً
أول :الشروط اليت وردت على لسان الفقهاء.
يمكن أمجال القول يف مسألة رشوط عامل الزكاة بام ييل:

 -1إن مجيــع فقهــاء املذاهــب اإلســامية اختلفــوا يف عــدد هــذه الــروط بــن

كوهنــا أربعــة رشائــط أو ســتة.

 -2أختلــف الفقهــاء ايضــ ًا يف مفهــوم بعــض الــروط ومــن ثــم أســقط

بعضهــا.

 -3فقــد تــردد املحقــق احلــي (عليــه الرمحــة الرضــوان) يف رشط (احلريــة)

و(الفقــه).

وكذلــك أشــكل العالمــة احلــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف (احلريــة) و

(الفقــه) وإن عــد الرشائــط باهنــا ســتة.

أمــا الســيد اليــزدي (عليــه الرمحــة والرضــوان) فقــد احتــاط بـ (احلريــة) وحرص

الفقــه يف حممــل الســعات للــزكاة (أجتهــاد ًا ،أو تقليد ًا).

 -4أشــرط فقهــاء املذهــب احلنفــي يف عامــل الــزكاة( :احلريــة) و (اإلســام)،

فــا جيــوز عندهــم توليــة العبــد والكافــر.

 5ـ أمــا احلنابلــة فقــد جــوزوا أن يكــون العامــل( :كافــر ًا ،وعبــد ًا ،وفقــر ًا،

((( املغنــي :ج 7ص 318؛ الــرح الكبــر البــن قدامــة :ج 2ص  694ـ 695؛ كشــاف القنــاع
للبهــويت :ج 2ص 316؛ االنصــاف للمــرداوي :ج 3ص .223
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ومــن ذوي القربــى ،أي هاشــمي ًا ،وجاهــ ً
ا يف فقــه الــزكاة).

 -5أتفــق فقهــاء املذهــب الشــافعي عــى أهنــا أربعــة فقــط( :اإلســام ،واحلرية،

والعــدل ،والفقــه يف ابــواب الــزكاة خرص ًا).

ً
ثانيا :الشروط اليت وردت عنه (عليه الصالة والسالم) ومل يذكرها الفقهاء.
أما النص الرشيف فقد دل عىل جمموعة من الرشائط:
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1ـ (تقــوى اهلل) :وهــو أول رشط اظهــره النــص الرشيــف ،لقولــه (عليــه

الصــاة والســام) للعامــل:
«أنطلق عىل تقوى اهلل».

2ـ (الفضائل االخالقية).

وهــي مجلــة مــن اآلداب والصفــات احلميــدة التــي مل يتنــاول فقهــاء املذاهــب

اإلســامية اي منهــا وهــو امــر يف غايــة الغرابــة ويكشــف عــن بعــد املذاهــب

اإلســامية عــن ويص رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) فقــد اكتنــز النــص الرشيف

عــى مجلــة مــن الفضائــل االخالقيــة الــازم توفرهــا يف عامــل الــزكاة.
3ـ (الفقه).

وقــد تضمــن النــص الرشيــف عــى جمموعــة مــن املســائل الفقهيــة الكاشــفة عن

حتقــق هــذا الــرط ســواء عــن طريــق االجتهــاد أو التقليــد ،كــا أفــاد الســيد اليزدي
(عليــه الرمحــة والرضــوان) يف العــروة يف صفــة هــذا الــرط.

املبحث الثالث
قبول قول املالك لو أدعى اإلخراج
علي احلول ،أو تلف مين
أو قال مل حيل َّ
إن مما جاء يف النص الرشيف قوله (عليه الصالة والسالم) للعامل:
ِ
ِ
ِ
« ُثــم َت ُقـ َ ِ
ِ
ـم َحـ َّـق اهللِ
ـم َو ِ ُّل اهللِ َو َخلي َف ُتـ ُه ،ال ُخـ َـذ منْ ُكـ ْ
ـول :ع َبــا َد اهللَِ ،أ ْر َسـ َلني إِ َل ْي ُكـ ْ
َّ
ِف َأموالِ ُكــمَ ،فهـ ْـل لَِّ ِف َأموالِ ُكـ ِ
ـن َحـ ّـق َف ُتـ َـؤ ُّدو ُه إِ َل َولِ ِّيـ ِـه؟ َف ـإِ ْن َقـ َ
ـال َقائِـ ٌـل :الَ،
ْ َ
ـم مـ ْ
َْ
َْ
ْ
تي َف ـه َأو ت ِ
ِ
ِ
ِ
اجع ـه ،وإِ ْن َأ ْنعــم َلـ َ ِ
ـن َغـ ْ ِ
َف ـ َ
ُوعــدَ ُه َأ ْو
ـر َأ ْن ُ ُ ْ
ـم َفا ْن َطلـ ْـق َم َع ـ ُه مـ ْ
ا ت َُر ِ ْ ُ َ
ـك ُمنْعـ ٌ
َ َ
َت ْع ِس ـ َف ُه َأ ْو ت ُْر ِه َق ـ ُهَ ،فخُ ـ ْـذ َمــا َأ ْع َطـ َ
ـاك.»...
املسألة األوىل :إمجاع فقهاء اإلمامية يف املسألة.

تنــاول هــذه املســألة فقهــاء االماميــة (أعــى اهلل شــاهنم) ومل خيتلفــوا فيهــا ،وقــد

أوردهــا املحقــق احلــي (ت676 :هـــ) (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف املختــر(((،

والفاضــل اآليب (ت690 :هـــ) يف الكشــف((( ،والعالمــة احلــي (ت726 :هـــ)
(رمحــه اهلل) يف املنتهــى((( ،واملقــداد الســيوري (ت826 :هـــ) يف التنقيح(((وابــن فهد

((( املخترص النافع :ص .60

((( كشف الرموز :ج 1ص .259

((( منتهى املطلب :ج 2ص .989
((( التنقيح الرائع :ج 1ص .326

95

الباب الرابع :كتاب الزكاة :الفصـل الثاني :ما تعلق بالساعي واملصدق من أحكام

احلــي (ت821 :هـــ) يف املهــذب(((؛ والســيد اليــزدي يف العــروة(((.
فصل القول يف املسألة فضال عام مر ذكرهم:
وممن ّ

ً
أول :السيد علي الطباطبائي (رمحه اهلل) (ت1231 :هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان):

(ويقبــل قــول املالــك لــو أدعــى االخــراج بنفســه ،وال يكلــف يمينـ ًا ،وال بينــة
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بغــر خــاف اجــده ،وقيــل:

الن ذلــك حــق لــه كــا هــو حــق عليــه وال يعلــم إال مــن قبلــه وجــاز احتســابه

مــن ديــن وغــره ممــا يتعــذر ،االشــهاد عليــه .ويــدل عليــه أيضا مجلــة مــن النصوص

الــواردة يف آداب املصــدق.

ففي الصحيح وغريه ،خطابا له:

(قــل :يــا عبــاد اهلل أرســلني إليكــم ويل اهلل آلخــذ منكــم حــق اهلل تعــاىل يف

أموالكــم ،فهــل هلل تعــاىل يف أموالكــم مــن حــق فتــؤدوه إىل وليــه ،فــإن قــال لــك
قائــل ،فــا تراجعــه ،وإن أنعــم لــك منعــم فانطلــق معــه)((( احلديــث.

وكــذا يقبــل دعــواه عــدم احلــول ،وتلــف املــال ،ومــا ينقــص النصــاب مــا مل

يعلــم كذبــه ،ذكــر ذلــك شــيخنا يف الروضــة قــال :وال تقبــل الشــهادة عليــه يف ذلــك
إال مــع احلــر ألنــه نفــي)(((.

((( املهذب البارع :ج 1ص .537

((( العروة الوثقى :ج 4ص  ،53املسالة (.)15

((( وسائل الشيعة :ب  14من أبواب زكاة األنعام ح  7ج 6ص .91
((( رياض املسائل :ج 5ص .188
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ً
ثانيا :الشيخ حممد تقي اآلملي (رمحه اهلل) (ت1391 :هـ).
جاء ذلك يف تعليقاته عىل العروة الوثقى((( ضمن املسألة (:)15

(إذا قــال رب املــال مل حيــل عــى مــايل احلــول ،يســمع منــه بــا بينــة وال يمــن

وكــذا لــو أدعــى االخــراج ،أو قــال تلــف منــي مــا أوجــب النقــص عــن النصــاب.
أو قــال :أختــل بعــض الرشائــط يف أثنــاء احلــول أو نحــو ذلــك ،بــل ولــو قــال

إمجــاال ال حــق بالفعــل عــى يف مــايل قبــل منــه مجيــع ذلــك مــا مل يعلــم كذبــه بــا

خــاف فيــه منــا ،كــا يف اجلواهــر نســبة اعرتافــه يف اجلملــة إىل البعــض ،ويــدل عليــه
األصــل يف بعــض مــوارده مثــل مــورد دعــوى عــدم حلــول احلــول ،أو دعــوى

اإلمجــايل عــدم احلــق الفعــي عــى املــال ،وكــون اإلخــراج حقــا لــه كــا هــو حــق

عليــه ،وكونــه ممــا ال يعلــم اال مــن قبلــه لعــدم انحصــار املســتحق حتــى يســتعلم

منــه ،وجــواز احتســاب الــزكاة مــن الديــن أو غــره ممــا يتعــذر االشــهاد عليــه،
الســام يف خــر
وألنــه عبــادة يقبــل قولــه يف أدائهــا ،وقــول أمــر املؤمنــن عليــه ّ

الســام) ملصدقــه:
بريــد بــن معاويــة وفيــه قــال (عليــه ّ

«ثــم قــل هلــم يــا عباد اهلل أرســلني إليكــم ويل اهلل ألخــذ منكم حــق اهلل يف أموالكم

فهــل هلل يف أموالكــم مــن حــق فتــؤده إىل وليــه فــان قــال لــك قائــل ال فــا تراجعــه فــان
أنعــم لــك منهــم منعــم فانطلــق معــه مــن غــر ان ختيفــه أو تعــده اال خريا».

ويف معنــاه أخــر ،وتــدل تلــك االخبــار عــى عــدم احلاجــة إىل البينــة أو اليمــن

أيضــا مضافــا إىل ان واليــة إخــراج الــزكاة وتبديلهــا بالقيمة ورصفها إىل مســتحقيها
((( العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي (رمحه اهلل) :ج 4ص .53
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وختصيصهــا ببعــض املســتحقني دون بعــض بيــد املالــك وليــس ألحــد معارضتــه يف

يشء مــن ذلــك ،وال هلــذا احلــق مســتحق خــاص كــي يعــارض مــع املالــك يف يشء
مــن ذلــك ،ويرفــع األمــر إىل احلاكــم حتــى يطالــب منــه اليمــن أو البينــة.

هــذا ولكــن عــن الــدروس التفصيــل بــن تصديقــه يف دعــوى عــدم احلــول

وبــن تصديقــه يف دعــوى التلــف باحلاجــة إىل اليمــن يف األخــر دون األول،
98

ووجــه بموافقــة األول مــع األصــل دون األخــر والزم ذلــك لــزوم اليمــن يف كلــا

كان مــن قبيــل األخــر خمالفــا مــع األصــل مثــل دعــوى اإلخــراج ونحوهــا وهــو
ضعيــف جــدا ،هــذا كلــه فيــا إذا مل يعلــم كذبــه ،ولــو علــم كذبــه وبقــاء احلــق يف
مــا لــه يكــون للحاكــم وغــره إلزامــه باإلخــراج مــن بــاب األمــر باملعــروف ومــع

امتناعــه عنــه يســتوفيه مــن مالــه مــن بــاب احلســبة.

وقــال املصنــف (قــده) يف املســألة اخلامســة مــن الفصــل الــذي عقــده يف بقيــة

أحــكام الــزكاة :ومــع التهمــة ال بــأس بالتفحــص والتفتيــش عنــه ،أقــول وهــو ال
الســام) يف النهــي عــن
خيلــو عــن بعــد ،بعــد إطــاق قــول أمــر املؤمنــن (عليــه ّ
مراجعتــه ال ســيام إذا اســتلزم هتكــه ،نعــم لــو مل يوجــب التهتــك وال إخافتــه ال

بــأس بــه كــا قــال (قــده) اال انــه ليــس بــازم عــى كل حــال ،بــل يف اجلواهــر انــه

ربــا توهــم قبــول قولــه مــع العلــم بكذبــه عمــا بإطــاق النــص املذكــور لكنــه
مدفــوع بالقطــع بعــدم إرادة مــا يشــمل ذلــك مــن النــص قطعــا)(((.

((( مصباح اهلدى يف رشح العروة الوثقى :ج 9ص .456

املبحـث الثالث :قبول قول املالك لو ادعى االخراج

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف قول املالك إذا أدعى االخراج
وغريه.

يف هــذه املســألة خالــف فقهــاء املذاهــب اإلســامية قــول أمــر املؤمنــن (عليــه

الصــاة والســام) يف قبــول قــول املالــك إذا أدعــى اإلخــراج أو قولــه :مل حيــل عليــه
احلــول وغريهــا ،وهــي كااليت:

ً
أول :املذهب املالكي.
جاء يف املدونة الكربى ،يف دفع الصدقة إىل الساعي:

(قلــت :أرأيــت إذا كان مصدقـ ًا يعــدل عــن النــاس فأتــى املصــدق إىل رجــل لــه

ماشــية جتــب يف مثلهــا الــزكاة فقــال لــه الرجــل :قــد أديــت صدقاهتــا إىل املســاكني؟
فقال :ال يقبل قوله هذا)(((.

والعلــة يف عــدم قبــول قــول املالــك هــو أن احلاكــم أو االمــام عــادالً وهــذا حجــة

واهيــة وخمالفــة لقــول أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) وهــو اعــدل النــاس بعــد رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأعلمهــم بالســنة املحمديــة وبإقــرار الصاحبــة بذلــك،
لكنــه (عليــه الســام) مــع عدالتــه وانــه ويل اهلل امــر الســاعي بقبــول قــول املالــك.

فضــ ً
ا عــن ذلــك فــإن املالكــي تراجــع عــن هــذه احلجــة وذهــب إىل لــزوم

اخــراج الــزكاة إىل احلاكــم عــادالً كان ام جائــر ًا مســتدالً بذلــك بــا يرويــه عــن

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف أمــره املســلمني بــأداء الــزكاة إىل احلــكام قائـاً:
«أما واهلل لو ال أن اهلل قال:

((( املدونة الكربى :ج 1ص.328- 327
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﴿خُـ ْـذ مِ ـنْ َأمْوَالِ ِه ـمْ صَدَ َق ـ ًة ُت َطهِّرُهُ ـمْ وَ ُتز ِّ
َكي ِه ـمْ بِهَــا﴾ مــا تركتهــا جزيــة عليكــم

تؤخــذون هبــا بعــدي ولكــن ادوهــا إليهــم ،فلكــم برهــا وعليهــم اثمهــا» ثــاث مرات.
واخــرين رجــال مــن أهــل العلــم أن عبــد اهلل بــن عمــر وبــن العــاص ،وعبــد

اهلل بــن عمــر ،وجابــر بــن عبــد اهلل ،وســعد بــن ايب وقــاص وحذيفــة بــن اليــان،
وانــس بــن مالــك وابــا قتــادة وابــا ســعيد اخلــدري ،وابــا هريــرة ،وعائشــة وام
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ســلمة ـ ومحــد بــن كعــب الكرظــي وجماهــدا والقعقــاع بــن حكيــم وغريهــم مــن
اهــل العلــم كلهــم يأمــر بدفــع الــزكاة إىل الســلطان ويدفعوهنــا إليهــم)(((.

ً
ثانيا :املذهب الشافعي.
ذهــب الشــافعية إىل آخــذ اليمــن عــى املالــك يف اخــراج الــزكاة فمنهــم مــن

قــال باالســتحباب واوجبــه بعضهــم.
قال الشافعي يف كتاب األم:

(وإذا كانــت لــه أربعــون شــاة ببلــد ،فقــال الســاعي آخــذ منهــا شــاة فاعلمــه،

ـ اي املالــك ـ إنــا عليــه نصــف شــاة ،فعــى الســاعي أن يصدقــه وأن أهتمــه احلفــه
وقبــل قولــه وال يزيــده عــى أن حيلفــه بــاهلل تعــاىل)(((.

وقال النووي يف دعوى رب املال االخراج للزكاة:

(إذا جــاء الســاعي مطالبــا صــدّ ق رب املــال يف اخراجهــا بيمينــه واليمــن

مســتحبة ،وقيــل واجبــة)(((.
((( املصدر السابق.

((( كتاب األم :ج 2ص .20
((( املجموع :ج 6ص .166
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ً
ثالثا :املذهب احلنفي.
ذهــب احلنفــي إىل اخــذ اليمــن عــى املالــك وعــدم قبــول قولــه دون اليمــن ،بل

ويطالــب بالبينــة ،وإذا اخرجهــا بنفســه مل يصــدق وتؤخــذ منــه الــزكاة مــرة اخرى.
قال الرسخيس (ت483 :هـ) يف املبسوط:

(فــإن حــر املصــدق فقــال :مل حيــل احلــول عــى الســائمة او قــال :عــي ديــن

حييــط بقيمتهــا ،أو قــال ليســت هــذه الســائمة يل وحلــف صــدق عــى مجيــع ذلــك

ألنــه أمــن فيــا جيــب عليــه مــن الــزكاة فإهنــا عبــادة خالصــة هلل تعــاىل كل أمــن
مقبــول القــول يف العبــادات التــي جتــب حلــق اهلل تعــاىل فــإذا أنكــر وجــوب الــزكاة

عليــه بــا ذكــر مــن األســباب وجــب عــى الســاعي تصديقــه ولكــن حيلفــه عــى

ذلــك اال يف روايــة عــن أيب يوســف قــال ال يمــن عليــه الن يف العبــادات ال يتوجــه
اليمــن كــا لــو قــال صمــت أو صليــت يصــدق يف ذلــك مــن غــر يمــن وىف ظاهــر
الروايــة قــال القــول قــول األمــن مــع اليمــن وىف ســائر العبــادات إنــا ال يتوجــه

اليمــن ألنــه ليــس هنــاك مــن يكذبــه وهنــا الســاعي مكــذب لــه فيــا خيــر بــه فلهــذا
حيلــف عــى ذلــك.

(قــال) :وان قــال أخذهــا منــى مصــدق آخــر وحلــف عــى ذلــك فــإن مل يكن يف

تلــك الســنة مصــدق آخــر ال يقبــل قولــه الن األمــن إذا أخــر بــا هــو حمتمــل كان

مصدقــا وإذا أخــر بــا هــو مســتنكر مل يكــن مصدقــا وهــذا أخــر بــا هــو مســتنكر
وإن كان يف تلــك الســنة مصــدق آخــر فالقــول قولــه أتــى بالــراءة أومل يــأت هبــا

هكــذا ذكــره يف املختــر وهــو روايــة اجلامــع الصغــر.

وىف كتــاب الــزكاة يقــول وجــاء بالــراءة وفيــه إشــارة إىل أن املجــيء بالــراءة
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رشط لتصديقــه وهــو روايــة احلســن بــن زيــاد عــن أيب حنيفــة وجهــه أنــه أخــر بخــر
ولصدقــه عالمــة فــان العــادة ان املصــدق إذا أخــذ الصدقــة دفــع الــراءة فــان وافقتــه

تلــك العالمــة قبــل خــره وإال فــا كاملــرأة التــي أخــرت بالــوالدة فــان شــهدت
القابلــة هبــا قبلــت وإال فــا ووجــه الروايــة األخــرى وهــو أصــح أن الــراءة خــط
واخلــط يشــبه اخلــط وقــد ال يأخــذ صاحــب الســائمة الــراءة غفلــة منــه وقــد تضــل
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الــراءة منــه بعــد االخــذ فــا يمكــن أن جتعــل حكــا فبقــي املعتــر قولــه مــع يمينــه
(قــال) فــان قــال دفعتهــا إىل املســاكني مل يصــدق وتؤخــذ منــه الــزكاة عندنــا)(((.

بــل ذهبــوا إىل عــدم بــراءة ذمــة املكلــف يف ذلــك وان كان صادقـ ًا يف اخراجهــا

إىل الفقــراء ،ولــذا تأخــذ منــه مــرة ثانيــة وذلــك ان اخراجهــا جيــب ان يكــون مــن

خــال احلاكــم وعاملــه.
قال الرسخيس:

(وأن علم صدقه فيام يقول يؤخذ منه ثاني ًا وال يربأ باألداء إىل الفقري)(((.
ً
رابعا :املذهب احلنبلي.
ذهــب احلنابلــة إىل الرجــوع إىل املالــك مــع يمينــه إذا اختلــف مــع الســاعي

يف املــال املخلــوط ،بــل عــى الســاعي ان يــأيت إىل الصدقــات فيأخذهــا منهــا ال أن
يســأل املالــك :اي يشء لــك.

قال ابن قدامة نق ً
ال عن أمحد بن حنبل يف املغني:

(قــال أمحــد :إنــا جيــيء املصــدق فيجــد املشــية فيصدقهــا ليــس جيــيء فيقــول:
((( املبسوط :ج 2ص .161

((( املصدر السابق :ج 2ص .162

املبحـث الثالث :قبول قول املالك لو ادعى االخراج

أي يشء لــك؟

وانــا يصــدق مــا جيــده واخلليــط قــد ينفــع وقــد يــر .قــال اهليثــم ابــن خارجــة

أليب عبــد اهلل :أنــا رأيــت مســكينا كان لــه يف غنــم شــاتان فجــاء املصــدق فأخــذ
إحدامهــا والوجــه يف ذلــك قــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه):
(ما كان من خليطني فإهنام يرتاجعان بالسوية) وقوله:

(ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة)

ومهــا خشــيتان :خشــية رب املــال مــن زيــادة الصدقــة ،وخشــية الســاعي

مــن نقصاهنــا ،فليــس ألربــاب األمــوال أن جيمعــوا أمواهلــم املتفرقــة التــي كان
الواجــب يف كل واحــد منهــا شــاة ليقــل الواجــب فيهــا ،وال أن يفرقــوا أمواهلــم

املجتمعــة التــي كان فيهــا باجتامعهــا فــرض ليســقط عنهــا بتفرقتهــا .وليــس
للســاعي أن يفــرق بــن اخللطــاء لتكثــر الــزكاة ،وال أن جيمعهــا إذا كانــت متفرقــة

لتجــب الــزكاة ،والن املالــن قــد صــارا كاملــال الواحــد يف وجــوب الــزكاة فكذلــك
يف اخراجهــا ومتــى أخــذ الســاعي الفــرض مــن مــال أحدمهــا رجــع عــى خليطــه

بقــدر قيمــة حصتــه مــن الفــرض ،فــإذا كان ألحدمهــا ثلــث املــال ولآلخــر ثلثــاه
فأخــذ الفــرض مــن مــال صاحــب الثلــث رجــع بثلثــي قيمــة املخــرج عــى صاحبــه

وان أخــذه مــن اآلخــر رجــع عــى صاحــب الثلــث بثلــث قيمــة املخــرج والقــول

قــول املرجــوع عليــه مــع يمينــه إذا اختلفــا وعدمــت البينــة ألنــه غــارم فــكان القــول

قولــه كالغاصــب إذا اختلفــا يف قيمــة املغصــوب بعــد تلفــه)(((.

((( الغني البن قدامة :ج 2ص .488

103

الباب الرابع :كتاب الزكاة :الفصـل الثاني :ما تعلق بالساعي واملصدق من أحكام

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة:

أوال :أتفق فقهاء اإلمامية (أعلى اهلل شأنهم) على:
قبــول قــول املالك،ســواء قــال بإخــراج الــزكاة أو مل حيــل عــى مــايل احلــول ،أو

تعــرض املــال للتلــف فلــم يتحقــق النصــاب وغريهــا ،وال يكلــف البينــة أو اليمــن،
وذلــك ألنــه مكلــف بــأداء الفريضــة كالصــاة أو الصــوم وغريهــا ،فالقــول قولــه،
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وال يطالــب باليمــن عــى أنــه :صــام أو صــى أو زكــى.

ثانيا :وخالفهم بقية املذاهب اإلسالمية االخرى ،وهي كاالتي:
1ـ فقــد ذهــب إمــام املذهــب املالكــي إىل :عــدم قبــول قــول املالــك معلـ ً
ا ذلــك

إىل وجــود االمــام ،وهــو احلاكــم العــادل ،ثــم تراجــع عــن العدالــة يف احلاكــم ،بــل

تعطــى إىل الســاعي واحلاكــم مطلق ـ ًا ،حمتج ـ ًا يف ذلــك بــا ينســب إىل النبــي (صــى
اهلل عليــه والــه):

«أدوها إليهم ،فلكم برها ،وعليهم أثمها».

2ـ وذهب فقهاء املذهب الشافعي إىل:

أ-عدم قبول املالك وإلزامه باليمني استحباب ًا وقيل :بالوجوب(((.

ب-وذهبــوا اىل :املطالبــة يف اجتهــاد املالــك يف املغشــوش مــن الذهــب والفضة

بان يــأيت بشــاهدين(((.

ج-وقالــوا :بتغريــر املالــك لــو قــام بإخفــاء الــزكاة عنــد مطالبــة اإلمــام أو

((( املغني للنووي :ج 6ص .10

((( املصدر نفسه :ج 6ص .166

املبحـث الثالث :قبول قول املالك لو ادعى االخراج

الســاعي(((.

د-وقالــوا بعــدم جــواز االمتنــاع مــن اداء القــدر الواجــب لــو طالــب الســاعي

بالزيــادة وذلــك خوفـ ًا مــن خمالفــة والة األمــر(((.

هـ-وقالوا :بقتال مانعي الزكاة لو طلبها احلاكم(((.

3ـ وذهــب فقهــاء املذهــب احلنفــي إىل :عــدم قبــول املالــك ،بــل يطالــب بالبينــة

ويؤخــذ عليــه اليمــن.

وإذا أخرجها بنفسه ال يقبل منه وتؤخذ منه الزكاة مرة ثانية.

4ـ وذهــب فقهــاء املذهــب احلنبــي إىل:عــدم قبــول قــول املالــك وال يصــدق

إال باليمــن.

وإذا جــاء الســاعي إىل املــال املخلــوط فعليــه اخــراج الــزكاة يف هــذا املــال دون

الرجــوع إىل املالــك فيســأله :اي يشء لــك.

وهــذه االقــوال التــي أفتــى هبــا فقهــاء املذاهــب االخــرى كلهــا خمالفــة لقــول

أمــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب (عليــه الصــاة والســام) يف املســألة -موضــع

البحــث -قــال (عليــه الصــاة والســام):

«فــإن قــال قائــل :ال ،فــا تراجعــه ،وأن أنعــم لــك منعــم فانطلــق معــه مــن غــر

أن ختيفــه أو تعســفه أو ترهقــه».

((( املغني :ج 6ص .173
((( املغني :ج 6ص .167
((( املغني :ج 6ص .166
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املس��ألة الرابع��ة :قاع��دة فقهي��ة (احلك��م بالنك��ول) وع��دم حتققه يف
دع��وى اإلخراج .

تدخــل هــذه املســالة ،أي (دعــوى اخــراج الــزكاة) مــن صاحــب املــال يف

نطــاق القاعــدة الفقهيــة بعــدم احلكــم يف النكــول والتــي أوردهــا الشــهيد األول

مكــي العامــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) (ت786 :هـــ) يف القواعــد ضمــن املورد
106

االول املتعلــق هبــذه القاعــدة ،فقــال:

(ال حيكم بالنكول عىل االقوى يف عرشة مواضع:االول:

دعــوى املالــك أبــدال النصــاب أو االخــراج ،أو عــدم احلــول ،األصــح أنــه

مســموع بغــر يمــن .ولــو قلنــا باليمــن ،فنــكل أخــذ منــه احلــق ،فهــو إمــا قضــاء

بالنكــول ،وامــا قضــاء عنــد النكــول ،الن قضيــة ملــك النصــاب اداء الــزكاة ،فــإذا
مل يــأت بحجــة أخــذت منــه.

وقــال بعضهــم :إذا كان املســتحقون حمصوريــن ،وقلنــا بتحريــم النقــل ،حلفــوا

واخــذت منــه ،وهــو بعيــد.

وقيل منذ نكوله حيسب حتى يقر او حيلف.

وقيل :بىل خيىل.

وقيــل :إن كان بصــوره املدعــي كقولــه :أخرجــت ،أو بادلــت ،أخــذت منــه

عنــد النكــول ،وأن كان بصــورة النكــر كقولــه :مل حيــل احلــول ،أو مــا يف يــدي

لكاتبــي تــرك)(((.

((( القواعد والفوائد :ج 1ص .413

املبحث الرابع
ال جيوز للساعي التسلط على أرباب املال
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
تي َفـه َأو ت ِ
ِ
ِ
ِ
«وإِ ْن َأ ْنعــم َلـ َ ِ
ـن َغـ ْ ِ
ُوعــدَ ُه َأ ْو َت ْع ِسـ َف ُه َأ ْو
ـر َأ ْن ُ ُ ْ
ـم َفا ْن َطلـ ْـق َم َعـ ُه مـ ْ
َ
ـك ُمنْعـ ٌ
َ َ
ـت َل ـه م ِ
تُر ِه َق ـهَ ،فخُ ـ ْـذ مــا َأع َطـ َ ِ
اش ـ َي ٌة َأ ْو إِبِـ ٌـل َف ـ َ
ا
ـن َذ َهــب َأ ْو فِ َّضــةَ ،فـ ْ
ـاك مـ ْ
َ ْ
ْ ُ
ـإن كَا َنـ ْ ُ َ
ا تَدْ ُخ ْلهــا ُد ُخـ َ
تَدْ ُخ ْل َهــا إِالَّ بِإِ ْذنِـ ِـهَ ،فـإِ َّن َأ ْك َث َر َهــا َلـ ُهَ ،فـإِ َذا َأ َت ْيت ََهــا َفـ َ
ـول ُمت ََسـ ِّلط َع َل ْيـ ِـه
والَ عنِيــف بِـ ِـه ،والَ ُتنَ ِّفــر َّن بِيم ـ ًة والَ ُت ْف ِزعنَّهــا،والَ تَســوء َّن ص ِ
اح َب َهــا فِ َيهــا»(((.
َ َ َ ُ َ َ
َ َ َ َ
َ
َ َ
وقال (عليه الصالة والسالم) يف وصية اخرى:

«وآمــره َأالَّ َيب َه ُهــم ،والَ يع َض َه ُهــم ،والَ ير َغــب عن ُْهــم َت َف ُّضــ ً ِ
ــار ِة
َْ ْ َ َ ْ
َ َ َُ
ا بِاالْ َم َ
ْ َ َْ َ َ ْ
ِ
ال ُق ِ
ان ِف الدِّ ِ
ــى ْاســتِخْ َراجِ ُْ
ان َع َ
ــوق»(((.
ــو ُ
ــو ُ
يــنَ ،واالَْ ْع َ
ــم االْ ْخ َ
ــمَ ،فإِ َّنُ ُ
َع َل ْي ِه ْ
إن ممــا أشــتمل عليــه النــص الرشيــف مــن مســائل متعلقــة بالعامل عىل الــزكاة،

مســألة :عــدم جــواز تســلط العامــل عــى اســباب االمــوال والتــي تعــرض لذكرهــا

وبياهنــا فقهــاء املذاهــب اإلســامية واختلفــوا يف اجلــواز وعدمــه كــا ســيمر بيانــه
انشــاء اهلل تعــاىل.

((( هنج البالغة ،اخلطبة ( )25بتحقيق صبحي الصالح :ص .380
((( املصدر السابق ،اخلطبة ( )26ص .382
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املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي.

أمجــع فقهــاء اإلماميــة عــى عــدم جــواز تســلط الســاعي عــى أربــاب الــزكاة،

وخالفهــم يف املســألة فقهــاء املذاهــب اإلســامية ،وهــي كااليت:
ً
أول :العالمة احللي (رمحه اهلل) (ت726 :هـ).
108

قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) :إن عــدم اجلــواز يف املســألة يتضــح بشــكل

دقيــق يف عمــل الســاعي هــو مــا أورده العالمــة احلــي (عليــه الرمحــة والرضــوان)
يف التذكــرة ،فقــال:

(وإذا بعــث اإلمــام الســاعي مل يتســلط عــى أربــاب املــال ،بــل يطلــب منهــم

احلــق إن كان عليهــم ،فــإن قــال املالــك أخرجــت الــزكاة ،أو مل حيــل عــى مــايل

احلــول ،أو أبدلتــه ،صدّ قــه يف غــر يمــن خالفـ ًا للشــافعي عــى مــا تقــدم)((( ،انتهــى

قولــه (رمحــه اهلل).
أقول:

أمــا قولــه (عليــه الرمحــة والرضــوان)( :خالفـ ًا للشــافعي عــى مــا تقــدم) ،أي:

مــا تقــدَ م ذكــره يف املســألة الثالثــة( :قبــول قــول املالــك لــو أدعــى االخــراج)...
وقــد بينــا يف (ثانيــا) أقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســامية االخــرى والتــي خالفــوا

فيهــا املذهــب اإلمامــي يف عــدم قبــول قــول املالــك اال أذا حلــف وقــد أوجــب

بعضهــم أخــذ اليمني،وبعضهــم قــال:

باالســتحباب ،وقالــوا :بالنســبة مــع اليمــن كــا عنــد املالكيــة ،يف حــن ذهــب

((( تذكرة الفقهاء :ج 5ص  ،318املسألة (.)229
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الشــافعية إىل تعزيــر املالــك يف املغشــوش يف املعدنــن وعليــه :مل يكــن الشــافعي هــو

الوحيــد الــذي خالــف املذهــب اإلمامــي ،بــل بقيــة املذاهــب اإلســامية االخــرى.
ً
ثانيا :احملقق احللي (رمحه اهلل) (ت676 :هـ).

إن الســبب يف تقديــم قــول العالمــة عــى قــول املحقــق (عليــه الرمحــة

والرضــوان) هــو لعنونــة املســألة عنــد العالمــة وإفرادهــا يف مســائل الــزكاة.
أمــا قــول املحقــق (عليــه رمحــه اهلل ورضوانــه) فقــد قــال بعــدم جــواز تســلط

الســاعي عــى املالــك فيــا (اذا أجتمــع يف مــال األمــران ،كاملائتــن ،فاخليــار إىل

املالــك يف أخــراج أربــع حقــات او مخــس بنــات لبــون ،ألن االمتثــال يتحقــق
بإخــراج أحدمهــا ،فــا يتســلط عــى املالــك)(((.

ً
ثالثا :الشيخ مرتضى االنصاري (ت1281 :هـ).
وقــد بحــث املســألة ،أي (عــدم التســلط) يف مواضــع عــدة مــن كتــاب الــزكاة،

منهــا:

 -1يف عــدم وجــوب الــزكاة يف املــال املغصــوب ،واملــال الغائــب ،والديــن وان

اختلــف املنــاط بينهــا إال ان املعيــار يف الــكل واحــد وهــو العجــز عــن االخــذ(((،

وعــدم حتقــق الــرط يف الوجــوب وهــو (التمكــن يف املــال) فــإذا حصــل التمكــن
حصــل عندهــا التســلط والتــرف بــه ومنــه اخــراج الــزكاة.

وهــذا يــدل أن حــق التســلط والتــرف يكــون لــرب املــال وليــس للســاعي

((( املعترب :ج 2ص .501

((( كتاب الزكاة :ص .44
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فهــو غــر مالــك وال متمكــن فــا جيــوز لــه التــرف.

 -2وأوردهــا (رمحــه اهلل) يف مســألة عــدم وجــوب الــزكاة يف مــال العبــد لعــدم

حتقــق املقتــى وهــو متــام امللكيــة قــال (رمحــه اهلل):

(إن الثابــت مــن االدلــة ـ مــن غــر عــارض ـ هــو تســلط املــوىل عــى مجيــع مــا يف

يــد العبــد يف أنــواع الترصفــات ،وليــس هــذا منافيــا مللكيــة العبــد بــأن يرتتــب عــى
110

مــا يف يــده أحــكام امللــك ،مــن جــواز العتــق عــن نفســه ،وجــواز الصدقــة لنفســه،
ونحــو ذلــك بعــد اإلذن مــن املــوىل ،فيجمــع بــن األخبــار ،وحيكــم بــأن مــا يف يــد

العبــد ملــك حقيقــي لنفســه ،ويف حكــم امللــك يف الســلطنة عليــه ملــواله .ويمكــن
العكــس بــأن حيكــم بامللــك احلقيقــي للمــوىل ،وأن مــا يف يــده بعــد اإلذن عمومــا يف

التــرف يف حكــم امللــك للعبــد.

ويمكن ترجيح الثاين من وجهني:

أحدمهــا :إنــا ال نعقــل مــن امللــك عرفــا ورشعــا إال كــون الــيء بحيــث يكــون

للشــخص التســلط عــى االنتفــاع بــه وببدلــه ،وهــذا املعنــى موجــود يف املــوىل ،وبعد
اإلذن مــن للعبــد ،وإن كان موجــودا يف العبــد أيضــا إال أن مالحظــة تســبب ذلــك

عــن رخصــة الغــر ودورانــه مــداره يوجــب صحــة ســلب امللــك حقيقــة عنــه.

الثــاين :عمــوم مــا دل عــى تســلط النــاس عــى أمواهلــم((( ،وأنــه ال حيــل مــال

امــرئ مســلم إال عــن طيــب نفســه((( واحلجــر عــى الصغــر واملجنــون والســفيه
ملصلحــة ال لتســلط الغــر عليــه ،فحجرهــم تقويــة لتملكهــم بحفــظ أمواهلــم عــن

((( عوايل الآليل  ،222 :1احلديث  ،99و  ،457 :1احلديث .198
((( عوايل الآليل  ،113 :2احلديث .309
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معــارض التلــف ومــوارد اخلســارة ،فالــويل نائــب عــن هــؤالء يف الســلطنة ،ال

أنــه قاهــر هلــم ورافــع لســلطنتهم ،وال تضعيــف ورفــع لســلطنتهم .فالعمومــات
املذكــورات تــدل عــى أن مــا يف يــد العبــد ليــس ملــكا لــه ،النتفــاء الزمــه  -الــذي

هــو التســلط وحرمتــه للغــر بغــر طيب النفــس  -وأدلة اســتقالل الــويل ال ختصص
هــذه العمومــات إال بعــد ثبــوت امللكيــة للعبــد مــن اخلــارج ،وأدلــة ثبــوت امللكيــة

لــه إن كانــت مــا أطلــق فيــه املــال عــى مــا يف يــد العبــد ،فهــي معارضــة باألخبــار
الكثــرة الدالــة عــى أن مــا يف يــده ملــواله)(((.

 -3وأورد يف اشــراط التمكــن مــن التــرف وجعلــه مــن لــوازم توقــف

الوجــوب بعــد حلــول احلــول عــى املــال يف يــده.
قال (رمحه اهلل):

(إن الشــارع جعــل جمــرد حلــول احلــول عــى املــال يف يــد املالــك  -بمعنــى أن

يكــون يف يــده متــام احلــول  -علــة مســتقلة لوجــوب الــزكاة ،فــإن كان املــراد مــن

كونــه يف يــده هــو مــا ذكرنــا من تســلطه عــى التــرف يف العــن بالدفــع واالقباض،
ثبــت املطلــوب ،وهــو اعتبــار كونــه كذلــك متــام احلــول ،وإن كان املــراد منــه ما دون
ذلــك ،أعنــي :التســلط يف اجلملــة ولــو مل يكــن مســلطا عــى الدفــع واالقبــاض ،لــزم

توقــف الوجــوب بعــد حلــول احلــول عــى املــال يف يــده عــى يشء آخــر ،وهــو كــون
املــال بحيــث يتمكــن مــن دفــع بعضــه إىل املســتحق ،ويلــزم منــه عــدم اســتقالل مــا
فرضنــاه مســتقال يف العليــة)(((.

((( كتاب الزكاة :ص .105
((( كتاب الزكاة :ص .117
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وهــذا كلــه ينــص عــى أن حــق التســلط مرهــون بامللــك والتمكــن وهــو مــاال

يمكــن حتققــه يف الســاعي ومــن ثــم ال جيــوز لــه التســلط عــى أربــاب املال ،وســنورد
مزيــد يف البيــان يف القواعــد الفقهيــة املرتبطــة .باملســألة ومهــا قاعــدة (التســلط)

وقاعــدة (اليــد) وكالمهــا يمنعــان اجلــواز حتكــم الســاعي وتســلطه عــى اربــاب

املــال كــا نــص احلديــث الرشيــف عــن ســيد االوصيــاء (عليــه الصــاة والســام).

112

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف تسلط الساعي على أرباب املال.

ً
أول :املذهب املالكي:
اختلــف مالــك بــن انــس مــع املذهــب اإلمامــي يف تســلط الســاعي عــى أربــاب

املــال ،فقــد قــال :بجــواز تــرف الســاعي يف أخــذ الصدقــة مــن املالــك جــر ًا؛ قــال
يف املدونــة وقــد ُســأل عــن :رجــل أجــر قوم ـ ًا وكان ســعي ًا عليهــم عــى أن يأخــذ

منهــم دراهــم فيــا وجــب عليهــم مــن صدقتهــم؟

فقــال( :أرجــو أن جيــز عنهــم إذا كان فيهــا وفــاء لقيمــة مــا وجــب عليهــم

وكانــت عنــد حملهــا.

قــال ســحنون :وإنــا أجــرأ ذلــك عنهــم ال ن الليــث ذكــر عــن حييــى بــن ســعيد

أنــه كان يقــول :مــن النــاس مــن يكــره اشــراء صدقــة مالــه ومنهــم مــن ال يــرى بــه

بأسـ ًا فكيــف بمــن أكــره)(((.

ويتضــح مــن ذلــك أن للســاعي التســلط عــى أربــاب املــال وأن لــه أن جيربهــم

عــى أخذهــا.

((( املدونة الكربى :ج 1ص .339
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ً
ثانيا :املذهب الشافعي.
وقــد ذهــب فقهــاء الشــافعية إىل القــول بتســلط الســاعي عــى اربــاب االمــوال،

وللســاعي احلــق يف ان يأخــذ الــزكاة جــرا(((.
قال النووي:

(إذا ملــك اربعــن شــاة فحــال عليهــا احلــول ومل خيــرج زكاهتــا حتــى حــال

عليهــا حــول آخــر فــان حــدث منهــا يف كل حــول ســخلة فصاعــدا فعليــه لــكل
حــول شــاة بــا خــاف وان مل حيــدث فعليــه شــاة عــن احلــول األول (وأمــا) الثــاين
فــان قلنــا جتــب الــزكاة يف الذمــة وكان يملــك ســوى الغنــم مــا يفــي بشــاة وجــب

شــاة للحــول الثــاين فــإن مل يملــك غــر النصــاب انبنــي عــى الديــن هــل يمنــع
وجــوب الــزكاة أم ال (إن قلنــا) يمنــع مل جيــب للحــول الثــاين يشء.

(وإن قلنــا) ال يمنــع وجبــت الشــاة للحــول الثــاين (وإن قلنــا) تتعلــق بالعــن

تعلــق الرشكــة مل جيــب للحــول الثــاين يشء الن الفقــراء ملكــوا شــاة فنقــص
النصــاب وال جتــب زكاة اخللطــة الن جهــة الفقــراء ال زكاة فيهــا فمخالطتهــم ال

تؤثــر كمخالطــة املكاتــب والذمــي.

(وإن قلنــا) تتعلــق بالعــن تعلــق األرش أو الرهــن قــال إمــام احلرمــن وغــره

مــن املحققــن هــو كالتفريــع عــى قــول الذمــة وقــال الصيــدالين هــو كقــول الرشكــة
(والصحيــح) قــول اإلمــام وموافقيــه قــال الرافعــي لكــن جيــوز أن يقــدر خــاف يف

وجــوب الــزكاة مــن جهــة تســلط الســاعي عــى املــال بقــدر الــزكاة.
((( حتفة الفقهاء للسمرقندي :ج 1ص .312
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(وإن قلنــا) الديــن ال يمنــع الــزكاة قــال وعــى هــذا التقديــر جيــرى اخلــاف

عــى قــول الذمــة أيضــا ولــو ملــك مخســا وعرشيــن بعــرا حولــن وال نتــاج فــان
علقنــا الــزكاة بالذمــة وقلنــا الديــن ال يمنعهــا أو كان لــه مــال آخــر يفــي هبــا فعليــه

بنتــا خمــاض.

(وإن قلنــا) بالرشكــة فعليــه للحــول األول بنــت خمــاض وللثــاين أربــع شــياه
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وتفريــع قــول الرهــن واألرش عــى قيــاس مــا ســبق ،ولــو ملــك مخســا مــن اإلبــل

حولــن بــا نتــاج فاحلكــم كــا يف الصورتــن الســابقتني لكــن ســبق حكايــة وجــه ان

قــول الرشكــة ال جيــئ إذا كان الواجــب مــن غــر اجلنــس فعــى هــذا يكــون احلكــم يف

هــذا عــى األقــوال كلهــا كاحلكــم يف األولتــن تفريعا عــى قول الذمــة واهلل أعلــم)(((.

ً
ثالثا :املذهب احلنفي.
يرى فقهاء املذهب احلنفي:

(إن للســاعي أن جيــر ـ املالــك ـ عــى االداء باحلبــس فيؤديــه بنفســه ،ألن

االكــراه ال ينــايف االختيــار ،فيتحقــق الفعــل عــن اختيــاره فيجــوز)(((.
ً
رابعا :املذهب احلنبلي.

مل خيتلــف فقهــاء املذهــب احلنبــي يف تســلط الســاعي عــى اربــاب املــال عــن

غريهــم مــن فقهــاء املذهــب املالكــي واحلنفــي والشــافعي وحجتهــم يف ذلــك( :إن

الســاعي نائــب االمــام ،وفعلــه كحكمــه)(((.
((( املجموع :ج 5ص .381- 380

((( حتفة الفقهاء للسمرقندي :ج 1ص .312
((( كشاف القناع للبهويت :ج 2ص .232
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املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

أوال :أختلــف فقهــاء املذهــب اإلمامــي (أعــى اهلل شــأهنم) مــع بقيــة فقهــاء

املذاهــب اإلســامية يف املســألة فقــد أمجــع فقهــاء االماميــة عــى عــدم جــواز تســلط

ـوز فقهــاء املذاهــب االخــرى ذلــك ،ك ً
ال
الســاعي عــى أربــاب املــال؛ يف حــن جـ ّ
بحســب رأيــه واجتهــاده ،متبعــن يف ذلــك أراء أئمتهــم واجتهاداهتــم.

ثانيــا :وهــذا يكشــف عــن خمالفــة املذاهــب اإلســامية قــول أمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) يف هنيــه الســاعي عــن التســلط عــى أربــاب املــال.

ثالثــا :فضـ ً
ا عــن ذلــك فــإن لفقهــاء االماميــة مــا ارتكــزوا عليــه يف املســألة مــن

قواعــد فقهيــة حتــول دون جــواز (التســلط) عــى اربــاب املــال ،وهــو مــا ســنتناوله
فيــا يــي:

املس��ألة الرابع��ة :تبعي��ة املس��ألة لقاعدة (التس��لط) وقاع��دة (حجية قول
ذي اليد).

إن ممــا كشــفته االبحــاث الفقهيــة عنــد املذهــب اإلمامــي هــو تبعيــة عــدم جــواز

تســلط الســاعي عــى اربــاب املــال لقاعدتــن فقهيتــن ،ومهــا :قاعــدة (التســلط)

وقاعــدة (ذي اليــد) وهــي كــا يــي:

ً
أوال  -قاعدة (التسلط) (الناس مسلطون على أمواهلم).
إن ممــن بحــث القاعــدة وبســط فيهــا القــول الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي

ـن نســبة القاعــدة مــع الواجبــات املاليــة؛ موضح ـ ًا إن جريــان القاعــدة جيــري
فبـ ّ

مــع ثبــوت امللكيــة وان هــذه امللكيــة خارجــة عــن مقــدار الــزكاة ،واخلمــس؛ قــال
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يف الفقــرة الرابعــة:

(4ـ نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات املالية:

يبقــى الــكالم يف النســبة بــن هــذه القاعــدة ومــا دل عــى وجــوب الــزكاة

واخلمــس يف امــوال النــاس ومــا دل عــى ان للميــت حــق يف ثلــث مالــه اذا أوصــوى

بــه ،وكــذا مــا دل عــى حجــر املفلــس بحكــم احلاكــم وغــر ذلــك مــن اشــباهها.
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ال ينبغــي الشــك يف ورود بعــض مــا ذكــر ـ اي الــزكاة واخلمــس وثلــث امليــت

اذا أوىص وغريهــا ـ عــى قاعــدة التســلط؛ فــإن ترشيــك اهلل ورســوله وذوي احلقــوق
اآلخــر يف أمــوال النــاس ينفــي ملكيــة املالــك بالنســبة إىل هــذا املقــدار ،وإذا انتفــت

امللكيــة انتفــت الســلطنة.

وقــال اهلل تعــاىل﴿ :واعْ َلمُــوا َأَّنمــا َغنِمْ ُت ـمْ مِ ـنْ شَ ـيْءٍ َفـ َـأنَّ لِلــه خُمُسَــه ولِلرَّسُــو ِل
يل﴾(((.
ـن السَّ ـ ِب ِ
ولِ ـذِي الْ ُقرْبــى والْيَتامــى والْمَســاكِنيِ وابْـ ِ

ُوم﴾((( بنــاء عــى كونــه ناظــرا إىل
وقال﴿:وَفِــي َأمْوَالِ ِه ـمْ حَ ـقٌّ لِلسَّــائ ِِل وَالْمَحْ ـر ِ

احلقــوق الواجبــة.

وكــذا مــا دل عــى أن اهلل عــز وجــل فــرض للفقــراء يف أمــوال األغنيــاء مــا

يســعهم ،ولــو علــم أن ذلــك ال يســعهم لزادهــم و«لــو أن النــاس أدوا حقوقهــم

لكانــوا عائشــن بخــر»(((.

فــان ظاهــره ان الــزكاة ليســت واجبــا تكليفيــا فقــط ،بــل هــو حكــم وضعــي

((( األنفال.41 :

((( الذاريات.19 :

((( الوسائل أبواب الزكاة الباب  1احلديث .2
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وحــق للفقــراء يف أمــوال األغنيــاء فقولــه تعــاىل﴿ :خُـ ْـذ مِ ـنْ َأمْوالِ ِه ـمْ ﴾ وان كان

ظاهــرا يف أن املــال هلــم ولكــن كوهنــم مالكــن انــا هو بحســب الظاهــر وقبل فرض
الــزكاة ،ال أقــول اهنــم رشكاء عــى نحــو اإلشــاعة ،بــل أقــول إن ألربــاب الــزكاة
حقــا وضعيــا فيهــا ،وقــد أوضحنــا حــال هــذا احلــق وآثــاره يف أبــواب الــزكاة ،وانــه
حــق ال كســائر احلقــوق لــه أحــكام خاصــة واخرتنــا هــذا القــول مــن بــن األقــوال
الثامنيــة املوجــودة يف املســألة يف كيفيــة تعلــق حــق الفقــراء بأمــوال األغنيــاء.

امــا إذا مل يكــن مــن هــذا القبيــل فــا شــك ان أدلــة تعلــق هــذه الواجبــات املاليــة

حاكمــة عــى قاعــدة التســلط ألهنــا ناظــرة إليــه ،فــا يبقــى شــك يف ختصيصهــا هبــا
ولــو مل تكــن النســبة بينهــا عمومــا وخصوصــا مطلقــا)((( ،انتهــى كالمــه.
أقول:

إال أننــا يمكــن أن نســتدرك عــى قولــه (رمحــه اهلل) بأمــور أرتبطــت بمســألة

تســلط الســاعي عــى أربــاب املــال ،ولذلــك أتفــق عليــه علــاء اإلماميــة (أعــى اهلل

شــأهنم) ،وهــي مــا يــي:

األمــر األول ـ إن انتفــاء امللكيــة يف املقــدار املتعلــق فيــه الواجــب الرشعــي

كالــزكاة واخلمــس ال جييــز للســاعي التســلط عــى رب املــال وذلــك ملقتــى قــول
قولــه املالــك كــا مـ ّـر بيانــه ســابق ًا.

األمــر الثــاين ـ إن خــروج امللكيــة يف املقــدار املعــن قــد يوهــم الســاعي بــان لــه

حــق التــرف بلحــاظ اهنــا حــق اهلل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) وذوي القربى

كــا يف اخلمــس وحجــب الــزكاة عــن ذوي القربــى وانتقاهلــا إىل حــق الفقــراء
((( القواعد الفقهية ،الشيخ نارص مكارم الشريازي :ج 2ص  41ـ.42
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واملســاكني وغريهــم مــن بقيــة االصنــاف.

ولــذا :منعــه االمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــن هــذا الوهــم أو أن

تســوول لــه نفســه بــذاك (هبــذا اللحــاظ).

األمــر الثالــث ـ إن انتفــاء امللكيــة يف مقــدار الــزكاة إنــا يكــون ظاهــر ًا وذلــك

ملقتــى قاعــدة وضــع اليــد التــي ســيمر بياهنــا.
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ولذلــك نجــد أن الشــهيد األول حممــد بــن مكــي العامــي (عليــه الرمحــة

والرضــوان) (ت786 :هـــ) مل يــورد الــزكاة واخلمــس يف أســباب التســلط عــى
ملــك الغــر ،ضمــن قاعــدة الوســائل اخلمســة ،يف الوســيلة الثانيــة والتــي حددهــا

بخمســة اســباب جتيــز التســلط عــى ملــك الغــر ،وهــي كااليت:

(األول :مــا يســلط عليــه بالتملــك قهــر ًا ،كالشــفعة ،واملقاصــة للمامطــل ،وبيــع

مــال املمتنــع عــن احلــق الواجــب ورجــوع البائــع يف عــن مالــه للتفليــس مطلقــا،
وللمــوت إن كان يف املــال وفــاء ،وفســخ البائــع بخيــاره ،إن قلنــا بانتقــال املبيــع

بالعقــد ،وهــو األصــح.

الثــاين :مــا يســلط عــى ملــك الغــر بالتــرف ملصلحــة املتــرف خاصــة

كالعاريــة.

الثالــث :مــا يســلط عــى ملــك الغــر بالتــرف ملصلحــة املالــك خاصــة،

كالوديعــة املــأذون يف نقلهــا وإخراجهــا ،والوكالــة املتــرع هبــا.

الرابع :ما يسلط ملصلحتهم ،كالرشكة ،والقراض ،والوكالة جيعل.

اخلامــس :مــا يســلط عــى ملــك الغــر بمجــرد وضــع اليــد ،كالوديعــة غــر

املبحـث الرابع :ال جيوز للساعي التسلط على أرباب املال

املــأذون لــه فيهــا إذا مل حيتــج إىل النقــل)((( ،انتهــى كالمــه (عليه الرمحــة والرضوان).
األمــر الرابــع ـ إن الســاعي غــر متمكــن مــن التــرف النتفــاء امللكيــة ،وانــا

املتــرف هــو اإلمــام فوظيفــة الســاعي ايصــال الــزكاة والصدقــات إىل اإلمــام

وهــو يتــرف فيهــا بإيصاهلــا إىل املســتحقني هلــا .ولــذا ،اقتــى فيــه رشط األمانــة
والتقــوى التــي جعلهــا االمــام امــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــن صفات الســاعي،

ورشوط تعينــه يف هــذه الوظيفــة.

ثانيا :قاعدة حجية قول ذي اليد.
واملــراد بالقاعــدة أن يكــون لإلنســان ســلطنة عــى يشء مــن (جهــة امللــك،

أو االمانــة ،أو االجــارة ،أو العاريــة ،أو غــر ذلــك ،بــل ولــو كان التســلط مــن

ناحيــة الرتبيــة كســلطة االب واالم عــى الطفــل ،بالنســبة إىل اخبارهــم عــن طهارتــه

ونجاســته وغــر ذلــك ممــا يمــس بــه)(((.

وقــد اســتدل الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي عــى هــذه القاعــدة يف اقــوال

فقهــاء املذاهــب االمامــي (أعــى اهلل شــأهنم) ومنهــا:
قول العالمة يف التذكرة:

(إذا بعــث االمــام الســاعي مل يتســلط عــى أربــاب املــال) .والتــي مـ َّـر بياهنــا يف

هــذه املســألة مــورد البحــث والدراســة وعليــه:

يتضــح مــن ذلــك أن ال ســلطة للســاعي عــى أربــاب املــال حلجيــة قــول ذي

((( القواعد والفوائد :ج1ص .37

((( القواعد الفقهية للشيخ نارص مكارم الشريازي :ج 2ص .103
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اليــد ،ولعــدم التمكــن مــن التــرف ،وانتقــال امللكيــة يف مقــدار الــزكاة واخلمــس

عنــد إخــراج رب املــال هلــذا وانتقالــه إىل يــد اإلمــام ليفرقــه عــى مســتحقيه.
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املبحث اخلامس
هل اخليار للمالك أم للساعي يف اختيار العني؟
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):

ــال َصدْ َع ْ ِ
اصــدَ ِع ا َْل َ
َــار َفــ َ
َــار ُه،
ــر ُهَ ،فــإِ َذا ْ
ــن َل ِــا ْ
ا َت ْع ِر َض َّ
«و ْ
َ
اخت َ
ــنُ ،ث َّ
اخت َ
ــم َخ ِّ ْ
ـي َصدْ َعـ ْ ِ
ـار َف ـ َ
ـارَ ،ف ـ َ
ا
ـر ُهَ ،ف ـإِ َذا ْ
ـن َل ِــا ْ
ا َت ْع ِر َضـ َّ
ـم ْ
اخ َتـ َ
ـنُ ،ثـ َّ
اصــدَ ِع ا ْل َباقـ َ
ُثـ َّ
اخ َتـ َ
ـم َخـ ِّ ْ
ِ ِ
َتـز َُال بِذلِـ َ
ـاء َِلـ ِّـق اهللِ ِف َمالِـ ِـهَ ،فا ْقبِـ ْ
ـض َحـ َّـق اهللِ ِم ْنـ ُهَ ،فـإِ ِن
ـك َح َّتــى َي ْب َقــى َمــا فيــه َو َفـ ٌ
ك َف َأ ِق ْل ـهُ ،ثــم ْ ِ
ْاس ـ َت َقا َل َ
ـت َأ َّوالً َح َّتــى ت َْأ ُخـ َـذ
اصنَـ ْـع ِم ْثـ َـل ا َّلـ ِـذي َصنَ ْعـ َ
ـم ْ
اخل ْط ُهـ َـاُ ،ثـ َّ
ُ َّ
َحـ َّـق اهللِ ِف َمالِـ ِـه».
والنــص الرشيــف واضــح الداللــة عــى أن اخليــار للاملــك يف إخــراج عــن

الــزكاة عــى تفصيــل تناولــه فقهــاء املذاهــب اإلســامية واختلفــوا فيــه أيضــ ًا.

فقــد أمجــع فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) عــى أن اخليــار للاملــك وليــس

للســاعي ،وذهــب الشــافعية إىل أن اخليــار للســاعي ،وبــه قــال مالــك ،وخالفــوا يف
ذلــك فقهــاء احلنفيــة ،كــا ســيمر بيانــه.
املسألة األوىل :املذهب اإلمامي.

أمجــع فقهــاء االماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) عــى أن اخليــار للاملك وليس للســاعي

وال لــه أن خيتــار األجــود ،لكنــه يف املقابــل ال يأخــذ املعيــوب ،كــا أن للاملــك أن
يدفــع شــاة أخــرى مــن غــر التــي تعــن فيهــا النصــاب ،ولــه الوســطية يف القيمــة.
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وقــد تنــاول الفقهــاء هــذه املســألة مــن الشــيخ الطــويس (عليــه الرمحــة

والرضــوان) إىل يومنــا هــذا وســنورد بعــض أقواهلــم يف املســألة اال أن خــر مــن

توســع يف املســألة ومجــع أقــوال الفقهــاء هــو الشــيخ مرتــى االنصــاري (عليــه
الرمحــة والرضــوان) ،وأمــا الشــيخ اجلواهــري (عليــه الرمحــة والرضــوان)؛ فقــد

تبتــع الروايــات الرشيفــة يف املســألة ،وأمــا الســيد اليــزدي (عليــه الرمحــة الرضــوان)
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فقــد أجــزل العبــارة يف املســألة ،ولــذا ســنكتفي بإيــراد هــذه االقــوال:

أوال :الشيخ مرتضى االنصاري (رمحه اهلل) (ت1281 :هـ).
قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف كتــاب الــزكاة((( ،يف كيفيــة عــد مــا زاد عــى

املائــة والعرشيــن وهــل االختيــار للاملــك أم للســاعي:

(إذا زاد اإلبــل عــى مائــه وعرشيــن فهــل يتخــر بــن عــدده باخلمســن
واالربعــن مطلقـ ًا فلــه أن يعــد املائــة والواحــدة والعرشيــن بخمســن ،فيكــون فيــه

حقتــان ،وأن يعــد املائــة واخلمســن بأربعــن فيكــون فيــه ثالثــة بنــات لبــون ،أم ال
يتخــر إال إذا أمكــن العــد بــكل مــن العدديــن كاملائتــن مثــا .وإال ففــي املثــال
األول يتعــن العــد باألربعــن ،ويف الثــاين باخلمســن ،ويف املائــة والثالثــن بكليهــا،

فيعطــي حقــه وابنتــي لبــون؟ ظاهــر الفاضلــن((( ،والشــهيدين((( ،واملحقــق

الثــاين((( ،بــل املشــهور  -كــا يف احلدائــق((( :-الثــاين ،بــل عــن املنتهــى :أن يف املائــة
((( اعتمدنا النسخة املحققة الصادرة بمناسبة املئوية الثانية مليالد الشيخ األنصاري.
((( الرشائع  ،146 :1واملعترب  500 :2و  ،501والتذكرة .207 :1
((( الدروس  ،234 :1الروضة البهية  ،18 :2واملسالك .40 :1
((( جامع املقاصد .15 :3

((( احلدائق .50 - 49 :12
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وواحــدة والعرشيــن ثــاث بنــات لبــون ،عنــد علامئنــا((( وكــذا ظاهــر املحكــي

عــن النارصيــات ســيام بمالحظــة مــا ذكــر يف االنتصــار((( بــل هــو ظاهــر عبــارة
املعتــر((( أيضــا كــا ســيظهر ،وعــن رشح الروضــة أنــه رصيــح األصحــاب((( وعــن
الشــهيد يف فوائــد القواعــد((( :األول ،وحكــي عنــه نســبته إىل ظاهــر األصحــاب

واألخبــار((( ،واختــاره ســبطه يف املــدارك((( ،وتبعــه مجلــة ممــن تأخــر عنــه ،منهــم:

صاحــب احلدائــق((( ،والريــاض((( .واملعتمــد مــا عليه املشــهور ،ونســبة هــذا القول

إىل ظاهــر األصحــاب غــر مقــرون بالصــواب ،وكــذا نســبته إىل ظاهــر األخبــار.
أمــا األول فــأن ظاهــر الوســيلة( ،((1والرشائــع( ((1والقواعــد( ((1والبيــان(،((1

((( النارصيات (اجلوامع الفقهية).241 :
((( اإلنتصار.82 :

((( املعترب .500 :2

((( املناهــج الســوية (خمطــوط) 18 :وفيــه :وقــد رصح هبــذا احلكــم األصحــاب مــن غــر نقــل
خــاف.

((( وهــو رشحــه عــى القواعــد (خمطــوط) نقــل عنــه يف املــدارك  58 :5واجلواهــر  ،81 :15واملســتند
.20 :2

((( مفتاح الكرامة ( 60 :3كتاب الزكاة).
((( مدارك األحكام .58 :5
((( احلدائق .50 :12

((( الرياض .265 :1
( ((1الوسيلة.124 :

( ((1الرشائع .146 :1
( ((1القواعد .53 :1
(((1البيان.173 :
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ورصيــح الشــهيد((( واملحقــق((( الثانيــن ،بــل حكــي عــن املبســوط((( ،والرسائــر

(((

أيضــا مدعيــا ثانيهــا عليــه االتفــاق ،وستســمع عــن النارصيــات((( ،واملنتهــى

(((

والتذكــرة((( دعــوى االمجــاع أيضــا.

والظاهــر أن منشــأ النســبة اشــتهار التعبــر يف كالم األصحــاب عــن النصــاب

األخــر لإلبــل بــأن يف كل مخســن حقــة ،ويف كل أربعــن بنــت لبــون ،تبعــا لألخبــار
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املعــرة هبــذا التعبــر  -نســبه يف املختلــف إىل املشــهور((( ،ويف حمكــي املعتــر إىل
علامئنــا((( ،ويف حمكــي النارصيــات إىل االمجــاع( .((1وأنــت خبــر بــأن هــذه العبــارة
ال يريــدون منهــا التخيــر املطلــق ،وال داللــة فيهــا عــى ذلــك.

أمــا أهنــم ال يريــدون بــه ذلــك ،فــأن مجاعــة ممــن عــر هبــذا التعبــر ،بــل نســبه

إىل املشــهور  -كالعالمــة يف املختلــف( ،((1أو إىل علامئنــا  -كاملحقــق يف املعتــر(،((1

((( الروضة البهية  ،18 :2واملسالك .40 :1
((( جامع املقاصد .15 :3
((( املبسوط .192 :1
((( الرسائر .449 :1

((( النارصيات (اجلوامع الفقهية).241 :
((( املنتهى .480 :1

((( التذكرة .207 :1

((( املختلف .175 :1
((( املعترب .500 :2

( ((1النارصيات (اجلوامع الفقهية).241 :
( ((1املختلف .175 :1
( ((1املعترب .500 :2
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أو إىل االمجــاع  -كالســيد يف النارصيــات((( ،كالمهــم كالرصيــح يف تعيــن((( ثــاث
بنــات لبــون يف املائــة وواحــدة والعرشيــن ،بــل أكثــر هــؤالء القائلــن عــروا

بالعبــارة املذكــورة ،فالحــظ كلامهتــم يف هــذا املقــام:

ففــي النارصيــات ،ادعــى االمجــاع عــى العبــارة املذكــورة وذكــر موافقــة

الشــافعي لــه مــن العامــة وقــد حكــي عــن الشــافعي يف االنتصــار((( تعيــن ثــاث

بنــات لبــون يف املائــة والواحــد والعرشيــن .والعالمــة يف التذكــرة((( نســب وجــوب

ثــاث بنــات لبــون إىل علامئنا إال الســيد يف االنتصــار((( ،وحكي عــن النارصيات

(((

موافقتــه ،وذكــر موافقــة الشــافعي أيضــا.

وكيــف كان فــا يرتــاب أحــد يف كــون هــذا القــول هــو املشــهور ،وأنــه مل

يعــرف((( القــول األول ممــن تقــدم عــى الشــهيد الثــاين يف فوائــد القواعــد((( ،وقــد

ذكــره يف الروضــة احتــاال غــر منســوب إىل حمتمــل غــره(((.

والواجــب رصف الــكالم إىل بيــان داللــة الفقــرة املشــهورة يف الفتــوى والنص،

أعنــي قوله :يف كل مخســن حقــه ،ويف كل أربعني بنــت لبون(.((1
((( النارصيات (اجلوامع الفقهية).241 :
((( يف «م» :بتعني.

((( اإلنتصار.81 :

((( مل نقف عىل ما أفاده يف التذكرة ،نعم هو موجود يف املنتهى .480 :1
((( اإلنتصار.84 :

((( النارصيات (اجلوامع الفقهية).241 :
((( يف «ف» :ال يعرف.

((( تقدم يف الصفحة  131و  ،132وانظر اهلامش ( )2هناك.
((( الروضة البهية .17 :2

( ((1الوسائل  73 :6و  74الباب  5من أبواب الزكاة ،احلديث  1و  3و .6
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فنقــول :مقتــى((( ظاهــر اللفــظ أن املــراد مــن اخلمســن واألربعــن يف هــذا

الــكالم هــو نظــر الواحــد يف قولنــا :كل واحــد مــن هــذا العــدد أريــد بــه العــدد

اخلــاص املنتــر ،فــكل فــرد حصــل يف اخلــارج مــن اخلمســن بافــراز مفــرز مــن

هــذه اإلبــل املجتمعــة ففيهــا حقــة ،وكــذا كل أربعــن أفــرز منــه ففيــه بنــت لبــون،
وال يتوهــم مــن ذلــك لــزوم وجــوب حقــق كثــرة يف املائتــن مثــا ،باعتبــار كثــرة
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أفــراد اخلمســن املتصــورة فيــه ،بســبب ضــم بعضهــا إىل بعــض كــا ال خيفــى،
رضورة أن املــراد بالعــام هنــا أليــس إال((( القطعــات املفــرزة ،مــن عــدد اإلبــل،

وكثــرة األفــراد حتصــل مــن تداخــل األفــراد مــن حيــث ضــم األجــزاء بعضهــا يف

بعــض ،فاملائتــان ليــس فيهــا إال أربعــة أفــراد مــن اخلمســن ،فيهــا أربــع حقــق وإن
كان األفــراد املتداخلــة أكثــر بمراتــب.

وحينئــذ فنقــول :إذا فرضنــا مائــة وأربعــن ،وعلمنــا بقولــه (عليــه الســام):

يف كل مخســن حقــة((( فيبقــى بعــد املائــة :أربعــون ،وهــي قطعــة مفــرزة مــن العــدد
داخلــة يف النصــاب اآلخــر ،وهــو قولــه (عليــه الســام) :يف كل أربعــن بنــت

لبــون((( .وهــذا ال إشــكال فيــه ،وال أظــن القائلــن بالتخيــر املطلــق ينكــرون
هنــا((( وجــوب حقتــن وبنــت لبــون ،ولذلــك فصــل بعــض مشــاخينا املعارصيــن
بــن مــا لــو بقــي بعــد العــد بأحدمهــا مصــداق تــام لآلخــر((( ،وبعبــارة أخــرى:

((( ليس يف « م » :مقتيض ويف « ع » :مقتىض هذا اللفظ.
((( ليس يف « ف » و « ع » و « ج» :إال.

((( الوسائل  73 :6و  74الباب  2من أبواب الزكاة ،احلديث  1و  3و .6
((( نفس املصدر.

((( ليس يف « ج» و « ع » :هنا.

((( مل نقف عليه بالذات ،ولعله يلوح من كالم صاحب اجلواهر ،انظر اجلواهر .81 :15
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يكــون((( بحيــث يمكــن((( تطبيــق جممــوع العــدد عــى أحــد النصابــن كاملائــة
واألربعــن أو الثالثــة((( ،فيجــب يف مثلهــا((( رعايــة مــا هــو املنطبــق عــى الــكل،

وبــن مــا ال ينطبــق متــام العــدد عــى أحدمهــا((( كاملائــة والواحــد والعرشيــن ،فــا

جيــب العــد باألكثــر.

ولــو كانــت مائــة وثالثــن فنقــول :مقتــى الفقــرة املذكــورة وجــوب بنتــي لبون

يف ثامنــن منهــا ،ويبقــى مخســون وفيــه حقــة بمقتــى قولــه عليــه الســام :يف كل
مخســن حقــة .ولــو عــزل مائــة منهــا فجعــل فيهــا حقتــان ،وأســقط الثالثــن عفــوا

لــزم طــرح قولــه عليــه الســام :يف كل أربعــن بنت لبون مــن غري ختصيــص((( ،إذ لو
عمــل بــه مل يكــن الثالثــون عفــوا ،بــل كان جــزء((( مــن النصــاب ،وهــو األربعــون.
ويظهــر مــن كالم الســيد يف االنتصــار((( أن ثبــوت احلقــة وبنتــي لبــون هنــا((( ممــا ال

خــاف فيــه ،وكــذا الــكالم لــو كانــت مائــة وإحــدى وعرشيــن ،فــإن مقتــى الفقــرة
املذكــورة :وجــوب ثــاث بنــات لبــون فيهــا ،وال يلــزم مــن ذلــك طــرح قولــه (عليــه

الســام) :يف كل مخســن حقــة( ((1وإنــا انتفــى مــورده إذ مــع مالحظــة العــدد ثــاث
((( ليس يف « ف » و « ع » :يكون.

((( يف « ف » و « ج» و « ع » :يتمكن.

((( كذا يف النسخ ،والظاهر :أو الثالثني.
((( يف « ج» و « ع » مثلها.
((( يف « ج» :أحدها.

((( يف « م » :ختصص.
((( يف « م » :رضبا.
((( اإلنتصار.81 :
((( مل ترد يف « م ».

( ((1الوسائل  73 :6و  74البابا  2من أبواب زكاة األنعام ،احلديث  1و  3و .6
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مصاديــق لألربعــن ال يبقــى حمــل لالفــراز((( ،بخــاف العكــس.

واحلاصــل :أن اخلمســن واألربعــن نصابــان متبــادالن ملــا عرفــت مــن أن

املــراد أن كل قطعــة أفــرزت مــن اإلبــل إذا كانــت مخســن فيهــا حقــة ،وإذا كانــت

أربعــن فيهــا بنــت لبــون ،وبعــد إفــراز القطعــات الثــاث  -التــي هــي مصاديــق

لألربعــن  -ال يبقــى مــا يفــرز منــه مجلــة يصــدق عليهــا اخلمســن ،حتــى يكــون
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فيهــا حقــة.

واملعارضــة بــأن العــدد املذكــور إذا قطــع منهــا قطعتــان مخســن ،مخســن ،فــا

يبقــى مجلــة يصــدق عليهــا األربعــن ليكــون فيهــا يشء ،مدفوعــة بأنــا ال نريــد إثبــات

بنــت لبــون مضافــا إىل احلقتــن حتــى حيتــاج إىل قطعــة أخــرى تبلــغ بنفســها أربعــن،

ويكــون انضــام بعــض املائــة إىل اجلملــة الباقيــة موجبــا للتــدارك

(((

يف األفــراد

املفــروزة ،بــل نقــول :إن اجلملــة الباقيــة بعــد انضــام غريهــا إليهــا تصــدق عليهــا

أربعــون ،ففيهــا بنــت لبــون ،والباقــي أيضــا مصداقــان لألربعــن ،ففيهــا((( بنتــا

لبــون ،فمقتــى نصابيــة األربعــن :عــدم وجــود العفــو عنهــا ،فبقــاء العفــو ال يكــون
إال مــع إمهــال نصابيــة األربعــن ،وســببيته الثابتــة بمقتــى العمــوم.

وكــذا لــو كانــت مائــة ومخســن ،فــإذا أفرزنــا منــه قطعــات ثــاث ،كل منهــا

أربعــن ،يبقــى ثالثــون يمكــن أن تضــم إىل عرشيــن ،فتصــر مخســن ،فيهــا حقــة،
والباقــي مــن القطعــات بعــد الضــم قطعتــان كل منهــا مخســون فيــه((( حقتــان:

((( يف « ج» و « ع » :حمل االفراز.
((( يف « ج» و « ع » :للتداخل.
((( يف « ف » و « م » :ففيها.

((( يف « ج» ويف « م » :ففيها:
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فالعمــل هنــا بقولــه :يف كل مخســن حقــة ال يلــزم منــه طــرح الفقــرة األخــرى ،بــل
ال مــورد هلــا((( ،بخــاف مــا لــو عمــل بقولــه :يف كل أربعــن بنــت لبــون ،فــإن يلــزم

طــرح الفقــرة األخــرى بالنســبة إىل الثالثــن الباقــي((( وجعلــه عفــوا .فحصــل مــن
مجيــع ذلــك :أنــه ال حميــص هنــا عــن العمــل بخمســن كــا ال حميــص يف ســابقة عــن

العمــل بأربعــن (((.

نعــم لــو كان العــدد قابــا لكليهــا فــا ريــب يف التخيــر ،كــا لــو كانــت مائتــن

فإنــه قابــل خلمــس مصاديــق لألربعــن ،وأربــع مصاديــق للخمســن ففيهــا أربــع

حقــق ،أو مخــس بنــات لبــون ،فالتخيــر هنــا عقــي نظــرا إىل أنــه إذا اســتقر يف كل
مخســن حقــة ،ويف كل أربعــن بنــت لبــون ،وهــذا يقــال لــه :أربــع مخســينيات
ومخــس أربعينيــات ،فهــو مصــداق لــكل منهــا ،ففيهــا أحــد األمريــن :مــن أربــع

حقــق ،ومخــس بنــات لبــون.

وال يتوهــم أن الــازم مــن كونــه مصداقــا لــكل منهــا أن تكــون فيــه أربــع

حقــق ومخــس بنــات لبــون معــا ،ملــا عرفــت مــن أن املــراد مــن الفقرتــن :ثبــوت
الفريضــة يف القطعــات املفــرزة ،وال ريــب أنــه ال يمكــن هنــا إال افــراز قطعــات

أحــد النصابــن فليــس فيهــا إال إحــدى الفريضتــن.

واحلاصــل :أن ثبــوت الفريضــة والعــدد عــى نحــو ثبــوت مصاديــق النصــاب،

فــإن تعــددت بحســب االفــراز تعــددت الفريضــة ،وإن تعــددت باعتبــار القابليــة
((( يف « ج» و « ع » و « م » :له.

((( كذا يف النسخ ،والظاهر :الباقية.

((( يف « ج» و « ع « و » م » :باألربعني.
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واحتــدت بحســب الوجــود الفعــي((( ،فالفريضــة كذلــك واحــدة قابــل((( لألمرين،

واحــد فعــا .فعلــم مــن ذلــك أن الفقرتــن ليســتا حممولتــن عــى التخيــر الرشعــي

حتــى يقــال :إن التخيــر فيهــا مطلــق غــر بصــورة دون أخــرى ،وإنــا التخيــر يف

مقــام التخيــر ســيجئ((( مــن حكــم العقــل ،وإال فمعنــى((( كل فقــرة :أن يف هــذا
النصــاب اســتقرت هــذه الفريضــة.
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ومــن هنــا تبــن أنــه ال وجــه لالســتدالل عــى التخيــر املطلــق بقــول (عليــه

الســام) -يف صحيحتــي عبــد الرمحــن وأيب بصــر:-
«فإذا كثرت اإلبل ففي كل مخسني حقة»

(((

ألن هــذه الروايــة غــر باقيــة عــى ظاهرهــا قطعــا ،ألن ظاهرهــا تــدل عــى

انحصــار النصــاب األخــر يف اخلمســن ،والفريضــة األخــرة يف احلقــة ،وهــو خالف

االمجــاع ،فهــو حممــول عــى بيــان أحــد النصابــن ،وهــو((( وإن اســتلزم تأخــر

(((

((( يف «م » :العقيل.
((( كذا يف النسخ.

((( كذا يف النسخ ،والظاهر :جيئ.

((( يف « ف » و « ج» و « ع » :ففي.

((( الوسائل  72 :6و  73الباب  2من أبواب زكاة األنعام ،احلديث  2و .4
((( مل ترد يف «ف».

((( مــن هنــا إىل آخــر املســألة غــر موجــود يف «ف» وإنــا ورد ذلــك يف ذيــل املســألة  16اآلتيــة بعــد
قولــه :ومــن صــدق حلولــه عــى األربعــن ،وكتــب الناســخ يف اهلامــش« :هــذا آخــر الصفحــة

اليمنــى مــن املنتســخ األصــي الــذي كان بخطــه الرشيــف» ،وكتــب يف هامــش الصفحــة اليــرى
مــا يــي« :تتمــه صفحــه ســابقة در ورق ســوم بعــد از صفحــه يــرى ،وتصفحــت فــا وجــدت»
وأمــا يف النســخة مــا يــي:

املبحـث اخلامس :هل اخليار للمالك أو للساعي يف اختيار العني؟

البيــان يف مــوارد عــدم إمــكان العــد بخمســن إال أنــه عــن وقــت اخلطــاب ال احلاجــة.
ودعــوى أنــه حيمــل عــى إرادة ا لوجــوب التخيــري حيــث تغــدر العينــي،

لإلمجــاع عــى عدمــه ،وحينئــذ فيكــون حاصلــه :أنــه يكفــي يف كل مخســن حقــة.
فيســتدل بإطالقــه عــى إطــاق التخيــر ،غلــط ،إذ ليــس هنــا مــا يكــون ظاهــرا يف
الوجــوب حتــى يقبــل الــكالم رصفــه إىل التخيــر ،ألن ظاهــر كالم أنــه يســتقر
يف كل مخســن حقــة ،وهــذا الوجــوب املســتفاد مــن االســتقرار ال يمكــن إرادة

التخيــر منــه حتــى يصــر معنــاه :أنــه يكفــي يف كل مخســن حقــة ،ألن الثابــت يف

اخلمســن ليــس أمــرا ختيرييــا بــن احلقــة وغريهــا ،بــل احلقــة بنفســها يف كل مخســن

 -إمجاعــا  -طريقــة .مــع أنــه ال داعــي إىل رصف الــكالم عــن ظاهــره ،بــل يبقــى

عــى ظاهــره ،وهــو :أن كل مخســن تفــرز مــن اإلبــل ففيــه احلقــة ،وكل أربعــن

تفــرز منــه ففيــه بنــت لبــون.

غايــة األمــر أن يف بعــض املقامــات ال جيتمــع افــراز أحدمهــا مــع إفــراز اآلخــر،

ويف بعــض املقامــات جيتمــع .فعنــد االجتــاع حيكــم بالتخيــر عقــا ،لتحقــق
النصابــن عــى البــدل مــن حيــث الســببية لتحقــق الفريضــة((( ،فيتحقــق الفريضتــان
أيضــا عــى البــدل مــن حيــث الســببية لتحقــق الفريضــة ،فيتحقــق الفريضتــان أيضــا

عــى البــدل .وعنــد عــدم االجتــاع يطــرح مــا جيتمــع مــع اآلخــر لعــدم حتقــق

موضوعــه ،ال لطــرح حكمــه.

وممــا ذكرنــا ظهــر فســاد مــا ربــا يتوهــم :مــن أن املشــهور محلــوا الفقرتــن عــى

«وهــو وإن اســتلزم ..تتمــه أيــن مطلــب در چهــار ورق بعــد در صفحــه يــرى بايــد مالحظــة شــود».
ثــم ذكــر التتمــة يف ذيــل املســألة [.]16

((( يف «م» :لتعلق الفريضة.
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التخيــر ،ثــم خصصــوه بموضــع إمــكان((( أخــذ النصابــن فــأورد عليهــم :أن هــذه
األدلــة واردة يف مقــام زيــادة الواحــدة عــى املائــة والعرشيــن ،فكيــف يمكــن عــدم

احلكــم بالتخيــر((( هنــا ،بــل احلكــم هنــا بتعــن األربعــن.
وفيه - :مع ما مر  -أن قوله:

(فإذا زادت واحدة ففي كل مخسني حقة ..إىل آخره)

(((
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عــدول إىل بيــان نصــاب آخــر كيل ،وليــس يف مقــام بيــان حكــم خصــوص

قولــه :فــإذا زادت واحــدة ،واملــراد أنــه إذا زادت واحــدة فــا يتعلــق النصــاب
بخصــوص عــدد املجمــوع ،بــل ال بــد مــن مالحظــة العــدد ،مخســن مخســن ،أو

أربعــن أربعــن ،فافهــم وتدبــر.

وممــا ذكرنــا تبــن أن وجــوب ثــاث بنــات لبــون يف املائــة والواحــدة والعرشين

ليــس ألجــل مراعــاة مصلحــة الفقــراء ،ألنــه أغبــط هلــم  -كــا((( ذكــره بعــض(((،
إذا ال وجــه لوجــوب هــذه املراعــاة ،بــل مــن جهــة اقتضــاء ســببية األربعــن لعــدم

العفــو عــن أفــراد وأجزائهــا ،وأن العفــو عــن فــرد منــه كــا يف املائــة واألربعــن ،أو

عــن جــزء فــرد منــه كــا يف املثالــن((( منــاف لســببية كل فــرد منــه.

وممــا يؤيــد مــا ذكرنــا :مــا اتفــق عليــه يف نصــاب البقــر مــن وجــوب العــد بأقــل

((( يف «ف» و «ع» و «ج» :بامكان.

((( ليس يف «ف» و «ع» و «ج» :بالتخيري.

((( الوسائل  75 :6الباب  2من أبواب زكاة األنعام ،احلديث .6
((( يف «م» :مما.

((( مسالك األفهام .40 :1
((( يف « م » :الثالثني.

املبحـث اخلامس :هل اخليار للمالك أو للساعي يف اختيار العني؟

النصابــن عفــوا  -كمذهــب املشــهور  -مــع أن الروايــة الــواردة فيــه أيضــا :يف كل
ثالثــن((( تبيــع حــويل ،ويف كل أربعــن مســنة(((.

وممــا يلــزم أيضــا عــى التخيــر املطلــق :أن يكــون يف املائتــن واخلمســن مخــس

حقــاق معينــا ،ويف املائتــن وســتني جيــوز أربــع [ حقــاق وبنــت لبــون ]((( ،فيكــون
زيــادة العــرة موجبــة لنقــص الفريضــة.

ثــم التخيــر يف مقامــه هــل هــو إىل املالــك ،أو إىل الســاعي؟ األقــوى األول،

بــل عــن العالمــة يف التذكــرة((( واملنتهــى((( نســبته إىل العلــاء ،ألن الســاعي إنــا
يســتحق بعــد تكليــف املالــك باإلعطــاء فــإذا كان تكليفــه ختيرييــا فلــه أن يدفــع إىل

الســاعي مــا شــاء ،إذ ليــس للســاعي إال أن يقــول لــه :ادفــع إيل مــا أمــرك اهلل بــه،
وهــو أحدمهــا((( عــى ســبيل التخيــر ،فالســاعي إنــا يطالــب((( مــا طلــب اهلل.

هــذا مضافــا إىل مــا يظهــر مــن آداب املصــدق((( املرويــة عــن ســيد األوصيــاء

(عليــه الســام) مــن ختيــر املالــك يف غــر مــا ألزمــه اهلل تعــاىل والرفــق معــه)(((.
((( يف « ف » و « ع » و « ج» :مخسني ،والظاهر أنه سهو.

((( الوسائل  77 :6الباب  ،4من أبواب زكاة األنعام ،احلديث األول.

((( حمــل مــا بــن املعقوفتــن يف « ف » بيــاض وكتــب الناســخ حتتــه :قــد قــرض الــدود الورقــة يف هــذا
املــكان والظاهــر أن العبــارة هكــذا :أربــع حقــاق وبنــت لبــون ،وجــاءت العبــارة يف باقــي النســخ

كــا يف املتــن.

((( التذكرة .207 :1
((( املنتهى .481 :1

((( يف « ف » و « م » و « ج» :أحدها.
((( يف « ف » :يطلب.

((( يف « ع » :التصدق.

((( كتاب الزكاة :ص .141 - 131
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ً
ثانيا :السيد حممد كاظم اليزدي (رمحه اهلل) (ت 1377هـ)
قــال الســيد اليــزدي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف املســألة اخلامســة مــن زكاة

األنعــام:

(أقــل أســنان الشــاة((( التــي تؤخــذ يف الغنــم واإلبــل مــن الضــأن اجلــذع

ومــن املعــز الثنــي ،واألول مــا كمــل لــه ســنة واحــدة((( ودخــل كــذا يف األصــل،
134

واألنســب :ويف الغنــم والشــاة بــن املعــز والضــأن .الثانيــة والثــاين مــا كمــل لــه

ســنتان((( ودخــل يف الثالثــة وال يتعــن عليــه أن يدفــع الــزكاة مــن النصــاب ،بــل لــه
أن يدفــع شــاة أخــرى ،ســواء كانــت مــن ذلــك البلــد أو غــره ،وإن كانــت أدون

(((

قيمــة مــن أفــراد مــا يف النصــاب ،وكــذا احلــال يف اإلبــل والبقــر ،فاملــدار يف اجلميــع
الفــرد الوســط((( مــن املســمى ال األعــى وال األدنــى((( وإن كان لــو تطــوع بالعــايل

أو األعــى كان أحســن وزاد خــرا ،واخليــار للاملــك ال الســاعي أو الفقــر فليس هلام

االقــراح عليــه ،بــل جيــوز للاملــك أن خيــرج مــن غــر جنــس الفريضــة ((( بالقيمــة
((( عــى األحــواط وان كان االكتفــاء بمســمى الشــاة عرفـ ًا فيــا يؤخــذ مــن اإلبــل ال خيلــوه عــن قــوة
((الشــيخ حممــد رضــا ال ياســن)).
((( عــى األحــوط فيــه وفيــا بعــده وإن كان كــون األول مــا كمــل لــه ســبعة أشــهر والثــاين مــا كمــل
لــه ســنة ال خيلــو مــن قــوة( .اإلصفهــاين).
((( ويكفي ما كمل له سنة( .الفريوزآبادي).
((( فيــه إشــكال فــا يــرك االحتيــاط عنــد اإلعطــاء مــن غــر النصــاب بإعطائهــا مــن بــاب القيمــة.
(الگلپايــگاين).
((( فيه إشكال لشبهة إطالق النص وإن كان أحوط( .آقا ضياء).
(((جواز االكتفاء باألدنى غري بعيد( .اخلوئي).

((( إخــراج غــر اجلنــس فيــا عــدا الدرهــم والدينــار حمــل تأمــل إال إذا كان خــرا للفقــراء وإن كان
اجلــواز ال خيلــو مــن وجــه( .اخلمينــي).

املبحـث اخلامس :هل اخليار للمالك أو للساعي يف اختيار العني؟

الســوقية مــن النقديــن أو غريمهــا((( (وإن كان اإلخــراج مــن العــن أفضــل)(((.
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب األخرى.

ً
أول :املذهب الزيدي.
ذهــب فقهــاء الزيديــة إىل أن اخليــار يف الصعــود والنــزول واألجــود مــن غــره

يف زكاة االنعــام إىل املالــك وليــس للســاعي.
قال أمحد املرتىض يف رشح االزهار.

(وجيوز للاملك اخراج اجلنس واالفضل مع امكان العني يف الصورتني مجيع ًا.

مثــال اخــراج اجلنــس أن جيــب عليــه بنــت خمــاض وهــي موجــودة يف إبلــه

فإنــه ال جيــب عليــه اخــراج هــذه املوجــودة يف إبلــه بعينهــا بــل جيــوز أن يشــري

بنــت خمــاض أخــرى وخيرجهــا وامــا األفضــل فمثالــه ان جيــب عليــه بنــت خمــاض
وهــي موجــودة يف إبلــه فيخــرج بنــت لبــون فــإن ذلــك جائــز بــل أفضــل (و) إذا

وجــب عــى املالــك ســن ليــس بموجــود يف ملكــه وإنــا جيــد غــره جــاز لــه اخــراج

املوجــود يف ملكــه عــن ذلــك الســن الــذي ليــس بموجــود عــى جهــة القيمــة ســواء

كان املوجــود أعــى أم أدنــى (ويــرادان الفضــل).

أي:إذا كان املوجــود أفضــل رد املصــدق أو الفقــر قــدر ذلــك الفضل وإن كان

دون زاد املالــك عليــه حتــى يفــي مثــال ذلــك أن جيــب عــى املالــك بنــت خمــاض وال

جيــد يف إبلــه اال بنــت لبــون فإنــه خيرجهــا ويــرد لــه املصــدق الفضــل وهــو مــا بــن
((( األحوط االقتصار عىل النقدين( .اإلصفهاين).
((( العروة الوثقى :ج 4ص .37
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قيمتهــا وقيمــة بنــت خمــاض وهكــذا لــو كان الواجــب عليــه بنــت لبــون وال جيــد
يف ملكــه اال بنــت خمــاض أو حقــة فإنــه خيــرج بنــت املخــاض ويــوىف عليهــا حتــى

تفــي بقيمــة بنــت لبــون أو خيــرج احلقــة ويأخــذ الفضــل وهــو مــا بــن قيمتهــا وقيمــة
بنــت اللبــون وظاهــر مــا يف اللمــع أن املالــك خمــر يف اخــراج االعــى أو األدنــى

وقــال يف االنتصــار يف ذلــك وجهــان أحدمهــا ان اخليــار للاملــك والثــاين للســاعي
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واملذهــب يف تقديــر الفضــل بــن الســنني يرجــع فيــه إىل تقويــم املقومــن)(((.

ً
ثانيا :املذهب املالكي.
يــرى مالــك بــن أنــس أن اخليــار للســاعي وليــس لــرب املــال ،بــل ذهــب مالــك

إىل القــول بــان الســاعي لــه أن جيــر رب املــال بالدفــع ،وهــو مــا يــي:
قال يف املدونة:

(قلــت :أرايــت أن أراد رب املــال أن يدفــع ابــن لبــون ذكــر إذا مل يوجــد يف املــال

بنــت خمــاض وال بــان لبــون؟ قال:

ذلــك إىل الســاعي أن أراد أخــذه وإال ألزمــه بنــت خمــاض وليــس لــه أن يمتنــع

مــن ذلــك قــال مالــك يف اإلبــل مثــل أن يكــون للرجــل املائتــا بعــر فيكــون فيهــا
مخــس بنــات لبــون أو أربــع حقــاق فقــال يل مالــك إذا كان الســنان يف اإلبــل كان
املصــدق خمــرا يف أي الســنني شــاء أن يأخــذ أخــذ ان شــاء مخــس بنــات لبــون وان

شــاء أخــذ أربــع حقــاق فــإذا مل يكــن إال ســن واحــدة مل يكــن للســاعي غريهــا ومل
جيــر رب املــال عــى أن يشــرى لــه الســن األخــرى (قــال مالــك) وإذا مل يكــن يف
املــال الســنان مجيعــا فالســاعي خمــر أي ذلــك شــاء كان عــى رب املــال أن يأتيــه بــه

((( رشح االزهار :ج 1ص  489ـ .490
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عــى مــا أحــب رب اإلبــل أو كــره وجيــر عــى ذلــك قــال والســاعي يف ذلــك خمــر
ان شــاء أخــذ أربــع حقــاق وان شــاء مخــس بنــات لبــون وكذلــك قــال مالــك)(((.

ً
ثالثا :املذهب احلنفي.
ذهــب الرسخــي احلنفــي يف املبســوط إىل القــول بــأن اخليــار لصاحــب املــال

وليــس للســاعي وذلــك ألجــل التخفيــف عليــه.
فقال:

(إن ظاهــر مــا ذكــره يف الكتــاب يــدل عــى أن اخليــار يف هــذه االشــياء إىل

املصــدق يعــن إهيــا شــاء وليــس كذلــك بــل اخليــار إىل صاحــب املــال أن شــاء أدى

القيمــة وأن شــاء أدى ســن ًا دون الواجــب وفضــل القيمــة ،وأن شــاء أدى ســن ًا فــوق
الواجــب واســرد فضــل القيمــة حتــى إذا عــن شــيئ ًا فليــس للســاعي أن يأبــى ذلك
الن صاحــب الــرع اعتــر التيســر عــى أربــاب االمــوال وانــا يتحقــق ذلــك إذا
كان اخليــار لصاحــب املــال)(((.
ً
رابعا :املذهب الشافعي.
ذهــب فقهــاء الشــافعية تبعـ ًا إلمامهــم إن اخلــرة يف تعيــن الشــاتني او الدراهــم

فاخلــرة فيــه لدافعــه وامــا يف الصعــود والنــزول فــإن اخلــرة ففيــه وجهــان وقــد
اختلفــوا يف االصــح منهــا ،وقــد جــاء ذلــك يف املجمــوع وغــره ،قــال النــووي:

(وأمــا تعيــن الشــاتني أو الدراهــم فاخلــرة فيــه لدافعــه ســواء كان الســاعي أو

((( املدونة الكربى :ج 1ص .306
((( املبسوط :ج 2ص .157
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رب املــال هكــذا نــص عليــه الشــافعي وقطــع بــه اجلمهــور وذكــر امــام احلرمــن

والرسخــي وغريمهــا فيــا إذا كان الدافــع هــو رب املــال طريقــن (أصحهــا) هــذا.
(والثــاين) أن اخلــرة للســاعي واملذهــب األول لظاهــر حديــث أنــس الســابق

يف أول البــاب قــال أصحابنــا فــإن كان الدافــع هــو الســاعي لزمــه دفــع مــا دفعــه
أصلــح للمســاكني وإن كان رب املــال اســتحب لــه دفــع األصلــح للمســاكني
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وجيــوز لــه دفــع اآلخــر (أمــا) اخلــرة يف الصعــود والنــزول إذا فقــد الســن الواجبــة

ووجــد أعــى منهــا وأنــزل ففيــه وجهــان مشــهوران ذكرمهــا املصنــف واألصحــاب
واختلفــوا يف أصحهــا فأشــار املصنــف إىل أن األصــح أن اخلــرة للاملــك وهــو

الــذي صححــه امــام احلرمــن والبغــوي واملتــويل والرافعــي ومجهــور اخلراســانيني

وقطــع بــه اجلرجــاين مــن العراقيــن يف كتابــه التحريــر وصحــح أكثــر العراقيــن أن
اخلــرة للســاعي وهــو املنصــوص يف االم ثــم إن األصحــاب أطلقــوا الوجهــن كــا

ذكرنــا اال صاحــب احلــاوي فقــال:

أن طلــب الســاعي النــزول واملالــك الصعــود فــان عــدم الســاعي اجلــران

فاخلــرة لــه واال ففيــه الوجهــان قــال أصحابنــا فــان خرينــا الســاعي لزمــه اختيــار
األصلــح للمســاكني قــال امــام احلرمــن وغــره الوجهــان فيــا إذا أراد املالــك دفــع

غــر األنفــع للمســاكني فــان أراد دفــع األنفــع لــزم الســاعي قبولــه بــا خــاف ألنــه
مأمــور باملصلحــة وهــذا مصلحــة قــال االمــام وان اســتوى مــا يريــده هــذا وذاك يف

الغبطــة فاألظهــر اتبــاع املالــك هــذا كلــه إذا كانــت اإلبــل ســليمة فــإن كانــت معيبــة
أو مريضــة فــأراد أن يصعــد إىل ســن مريــض ويأخــذ معــه اجلــران مل جيــز.

هكــذا قطــع بــه املصنــف واألصحــاب يف طريقتــي العــراق وخراســان واتفقــوا
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عليــه ونقلــه امــام احلرمــن عــن األصحــاب مطلقــا ثــم قــال :والــذي يتجــه عنــدي

أ ّنــا ان قلنــا اخلــرة للاملــك يف الصعــود والنــزول فاألمــر عــى مــا ذكــره األصحــاب
وان قلنــا اخلــرة للســاعي فــرآه غبطــة للمســاكني فالوجــه القطــع بجــوازه قــال

وهــذا واضــح وهــو مــراد األصحــاب قطعــا وان قلنــا اخلــرة للمســاكني مل جيــز ألنــه

إنــا يســتحق اجلــران املســمى بــدال عــا بــن الســنني الســليمتني ومعلــوم أن الــذي

بــن املعيبــن دون ذلــك وهــذه الصــورة مســتثناة مــن اطــاق الوجهــن فيمــن لــه
اخلــرة ولــو أراد النــزول وهــي معيبــة ويبــذل اجلــران قبــل منــه ألنــه متــرع بزيــادة

هكــذا ذكــره املصنــف واألصحــاب واتفقــوا عليــه.

قــال أصحابنــا :وإنــا جيــئ الصعــود والنــزول إذا عــدم الســن الواجبــة أو

وجدهــا وهــي معيبــة أو نفيســة فأمــا ان وجدهــا وهــي ســليمة معتدلــة وأراد

النــزول أو الصعــود مــع جــران فليــس لــه ذلــك بــا خــاف وال جيــوز ذلــك

للســاعي أيضــا بــا خــاف فــان وجدهــا وهــي معيبــة فكاملعدومــة وان وجدهــا

وهــي نفيســة بــأن تكــون حامــا أو ذات لبــن أو أكــرم إبلــه مل يلزمــه اخراجهــا.
وال جيــوز للســاعي اخذهــا بغــر رضــاء املالــك فــإن مل يســمح هبــا املالــك

فهــي كاملعدومــة وينتقــل إىل ســن أعــى أو أســفل بــا خــاف رصح بــه املــاوردي
والبغــوي وغريمهــا ومل يذكــروا فيــه الوجــه الســابق فيــا إذا ألزمــه بنــت خمــاض
وإبلــه مهزولــة ومل جيــد بنــت خمــاض اال نفيســة اهنــا ال تكــون كاملعدومــة .قــال

أصحابنــا وحيــث قلنــا ينــزل فنــزل ودفــع اجلــران أجــزأه ســواء كان الســن الــذي
نــزل إليــه مــع اجلــران يبلــغ قيمــة الســن الــذي نــزل عنــه أم ال وال نظــر إىل التفاوت
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الن هــذا جائــز بالنــص)(((.
ً
خامسا :املذهب احلنبلي.
مل خيتلــف فقهــاء املذهــب احلنبــي عــن الشــافعي يف جعــل اخليــار للســاعي

واملالــك حمــل خــاف وذلــك بحســب الصعــود والنــزول فــكان اخليــار فيهــا

للاملــك ،ويف اخــذ االغبــط فاخليــار للســاعي.
140

قال الشافعي الصغري يف النهاية:

(واخليــار يف الشــاتني والدراهــم لدافعهــا مالــكا كان أو ســاعي ًا لظاهــر خــر

أنــس نعــم يلــزم الســاعي رعايــة األصلــح للمســتحق كــا يلــزم نائــب الغائــب وويل
املحجــور رعايــة األنفــع للمنــوب عنــه ويســن للاملــك إذا كان دافعــا اختيــار األنفــع

هلــم ويف الصعــود والنــزول اخلــرة فيهــا للاملــك يف األصــح ألهنــا رشعــا ختفيفــا عليــه

لئــا يتكلــف الــراء فناســب ختيــره.

والثــاين أن االختيــار للســاعي ليأخــذ األغبــط للمســتحقني وحمــل اخلــاف عنــد

دفــع املالــك غــر األغبــط فــإن دفــع األغبــط لــزم الســاعي أخــذه قطعــا ومعنــى لزمــه
مراعــاة األصلــح هلــم عــى األول مــع أن اخلــرة للاملــك أنــه يطلــب منــه ذلــك فــإن
أجابــه فــذاك وإال أخــذ منــه مــا يدفعــه لــه إال أن تكــون إبلــه معيبــة بمــرض أو غــره

فــا خــرة لــه يف الصعــود ألن واجبــه معيــب واجلــران للتفــاوت بــن الســليمني وهــو
فــوق التفــاوت بــن املعيبــن ومقصــود الــزكاة إفــادة املســتحقني ال االســتفادة منهــم

فلــو رأى الســاعي مصلحــة يف ذلــك فاألوجــه املنــع أيضــا لعمــوم كالمهــم)(((.
((( املجموع :ج 5ص 405ـ .407

((( هناية املحتاج إىل رشح املنهاج :ج 3ص .53

املبحـث اخلامس :هل اخليار للمالك أو للساعي يف اختيار العني؟

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

اختلــف فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف أن اخليــار للاملــك أو الســاعي يف عــن

الــزكاة ،وهــي كــا يــي:

1ـ أمجــع فقهــاء املذهــب اإلمامــي (أعــى اهلل شــأهنم) عــى أن اخليــار للاملــك

وال يتعــن عليــه ،أي عــى املالــك أن يدفــع الــزكاة مــن عــن النصــاب بــل يمكــن

للاملــك ان يدفــع شــاة أخــرى كأن تكــون مــن غــر البلــد الــذي هــو فيــه ،وال تدخل
القيمــة الســوقية للشــاة يف هــذا البلــد او ذاك ،أو أن الشــاة املخرجــة هــي أقــل قيمــة

مــن التــي يف النصــاب إذ املنــاط يف االمــر الوســطية يف القيمــة ســواء كان يف الشــياه
أو اإلبــل أو البقــر.

فاخليــار هنــا للاملــك وليــس للســاعي أو الفقــر أن يقرتحــا عليــه فيــا خيــرج،

إذ يمكنــه إن خيــرج مــن غــر جنــس الفريضــة مــا يســاوي القيمــة الســوقية هلــا ،كأن
يكــون ذلــك مــن النقــود.

2ـ أمــا فقهــاء املذهــب الزيــدي واحلنفــي فقــد ذهبــا إىل القــول :بــان اخليــار

للاملــك وليــس للســاعي يف الصعــود او النــزول أو اجلــودة والــرداءة أو يف اخــراج
القيمــة وذلــك ختفيف ـ ًا عــى رب املــال.

3ـ أمــا فقهــاء املذهــب الشــافعي واحلنبــي فقــد ذهبــا إىل :ان املســألة خالفيــة

تتحــد فيهــا اخلــرة للاملــك أو الســاعي بحســب موردهــا ،ففــي اخليــار بــن الشــاتني

أو الدراهــم فاخليــار للاملــك عنــد الشــافعية ويف االجــود واألردء فاخليــار فيــه
وجهــان وقــد اختلفــوا يف االصــح منهــا.

4ـ أمــا احلنابلــة فقــد جعلــوا اخليــار يف الصعــود والنــزول للاملــك ،أمــا الســاعي
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فلــه اخليــار يف أخــذ األغبــط.

5ـ وخالــف مالــك بــن انــس مجيــع املذاهــب :أذ يــرى أن اخليــار للســاعي

وليــس لــرب املــال ،بــل ذهــب إىل القــول بــان للســاعي احلــق يف ان جيــر املالــك
ويلزمــه الدفــع يف الصعــود أو النــزول أو أخــذ األغبــط أوإخــراج القيمــة عــن
اجلنــس وغــر ذلــك.
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املبحث السادس
شروط أخذ فريضة الزكاة وما مينع منها
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):

ات َع َوار».
وس ًةَ ،والَ َذ َ
َ
ورةًَ ،والَ َم ْه ُل َ
«والَ ت َْأ ُخ َذ َّن َع ْود ًاَ ،والَ َه ِر َم ًةَ ،والَ َمك ُْس َ

جيــدد هــذا اجلــزء مــن النــص الرشيــف وظيفــة الســاعي يف اخــذ عــن الــزكاة يف

املاشــية ضمــن جمموعــة مــن الصافــات املنهــي عنهــا والتــي تعلقــة بثــاث جهــات
املســتحق والســاعي واملالــك ،فمــن جهــة املســتحق فنهــا حتــل يف متــام املنفعــة

للمســتحقني ،امــا مــن جهــة الســاعي الحتــال عودهــا بالــرر عليــه فيــا لــو تلفت
اهلرمــة او املكســورة أثنــاء ســوقها وايصاهلــا إىل االمــام.

وأمــا مــن جهــة املالــك فأهنــا تعــود عليــه يف صفــاء النيــة وتقديــم مــا لــه ويل

حــق اهلل تعــاىل املنعــم املتفضــل عليــه هبــذا اخلــر فض ـ ً
ا عــن انــراف النفــس إىل
الوقــوع يف املنّــة فيــا خيــرج املعيــوب هبــذه الصفــات واالحتفــاظ بالصحيــح فيــا

يكــون الغالــب عــى املاشــية الصحيــح.

أما إذا كان الغالب عليها اهنا غري صحيحة فال يرهى املالك.

وهبــذه املســالة وســابقاهتا يف ختيــر املالــك ،وقبــول قولــه ،وعــدم التســلط عليه،

نجــد أن النــص الرشيــف خيلــق حاله مــن التــوازن يف احلقــوق والواجبــات ومراعاة
اجلوانــب الرمحانيــة يف رب املــال ،والســاعي ،واملســتحق ،بــل حتــى احليــوان الــذي

أخــرج وتعلقــت فيــه الفريضــة إذ لــه مــن احلقــوق مــا جيعــل اإلنســان ينحنــي
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إجــاالً هلــذا النظــام الدقيــق يف موازنــة احلقــوق والواجبــات والرتبيــة النفســية
وااليامنيــة التــي ال يمكــن أن جتدهــا إال عنــد ربيــب النبــوة والوحــي وبــاب مدينــة

علمهــا ،فســام اهلل وصلواتــه عليــه ،يــوم ولــد ،ويــوم استشــهد ،ويــوم يبعــث حيـ ًا.
أما أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف املسألة ،فهي كااليت:

املسألة األوىل :املذهب االمامي والقول فيما ميتنع أخذه من الفريضة.
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مل خيــرج فقهــاء املذهــب االمامــي (أعــى اهلل شــأهنم) عــن تلــك الضوابــط التــي

جــاءت هبــا النصــوص الرشيفــة الــواردة عــن القــران والعــرة النبويــة ،ومنهــا هــذا

النــص الرشيــف مــورد البحــث.

فقــد تنــاول الفقهــاء هــذه املســألة يف كتــب الفقــه مــن الشــيخ الصــدوق (ت:

381هـــ) (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف املقنعــة((( واىل يومنــا هــذا ،وهــي كااليت:
ً
أول :العالمة ابن املطهر احللي (رمحه اهلل) (ت726 :هـ)
قــال (رمحــه اهلل) يف التذكــرة يف املســألة ( )59وقــد اســتعرض أقــوال بعــض

املذاهــب يف املســألة:

(وال تؤاخــذ مريضــة مــن الصحــاح ،وال هرمــة ،وال ذات عــوار ،اي ذات
عيــب ،لقولــه تعــاىل﴿ :و ََل تَيَمَّمُــوا الْ َخبِي ـثَ مِنْ ـهُ ُتنْفِ ُقــونَ﴾(((.
وقال النبي (صىل اهلل عليه وآله):

((( املقنعة ،باب زكاة االبل :ص  ،158اهلداية للصدوق :ص .172
((( البقرة.267 :
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«ال ختــرج يف اصدقــة هرمــة وال ذات عــوار وال تيــس اال مــا شــاء املصــدق»(((.

اي :العامــل فقيــل :التيــس ال يؤخــذ ،لنقصــه ،وفســاد حلمــه ،وكونــه ذكــرا(((.
وقيل لفضيلته ،ألنه فحلها(((.

ومن طريق اخلاصة قول الصادق (عليه السالم):

«وال تؤخــذ هرمــة ،وال ذات عــوار ،إال أن يشــاء املصــدق ،يعــد صغريهــا

وكبريهــا»(((.

ثم ينتقل العالمة إىل تفريع املسألة إىل جمموعة فروع ،وهي كااليت:

ألــف -لــو كانــت األبــل كلهــا مراضــ ًا جــاز أن يأخــذ مريضــة ،وال جتــب

صحيحــة ،الن املــال إذا وجــب فيــه مــن جنســه مل جيــب اخليــار مــن الــردئ
كاحلبــوب.

لــو كانــت كلهــا مراضـ ًا إال مقــادر الغــرض ختــر بــن إخراجــه ورشاء مريضــة،

ولــو كان النصــف صحيحـ ًا ،والنصــف مريضـ ًا أخــرج بقيمــة املريضــة.

بــاء -لــو كانــت كلهــا مراض ـ ًا ،والغــرض صحيــح مل جيــز أن يعطــي مريضــا؟

ألن يف الفــرض صحيحــا ،بــل يكلــف رشاء صحيــح بقيمــة الصحيــح واملريــض،
فــإذا كانــت بنــت لبــون صحيحــة يف ســت وثالثــن مــراض كلــف بنــت لبــون

صحيحــة بقيمــة جــزء مــن ســتة وثالثــن جــزءا مــن صحيحــة ،ومخســة وثالثــن
جــزءا مــن مريضــة.

((( صحيح البخاري :ج 2ص .147
((( املغني :ج 2ص .464
((( املصدر السابق.

((( تذكرة الفقهاء :ج 5ص .112
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تــاء -لــو كان املــال كلــه صحاحــا ،والفــرض مريــض مل جيــز أخــذه ،وكان لــه

الصعــود والنــزول مــع اجلــران ،أو يشــري فرضــا بقيمــة الصحيــح واملريــض.

جيــم  -لــو كانــت كلهــا مراضــا وليــس فيهــا الفــرض فــأراد أن يصعــد ويطلب

اجلــران مل يكــن لــه ذلــك ،ألن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه جعــل اجلــران بــن

الفرضــن الصحيحــن((( ،فــا يدفعــه بــن املريضــن ،ألن قيمتهــا أقــل مــن قيمــة
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الصحيحــن ،وكذلــك قيمــة مــا بينهــا.

ولو أراد النزول ودفع اجلربان جاز ،واملعيب كاملريض يف ذلك كله.

حــاء -لــو كان عليــه حقتــان ،ونصــف مالــه مريــض ،ونصفــه صحيــح كان

لــه إخــراج حقــة صحيحــة وحقــة مريضــة ،ألن النصــف الــذي جيــب فيــه إحــدى
احلقتــن مريــض كلــه.

وقــال أمحــد :ال جتــزئ ،ألن يف مالــه صحيحــا ومريضــا فــا يملــك إخــراج

مريضــة ،كــا لــو كان نصابــا واحــدا

دال  -لو كانت كلها صغارا أخرج منها ،وبه قال الشافعي

(((

وقال مالك :جتب كبرية(((.

زاء -لــو كان الصحيــح دون قــدر الواجــب كامئتــي شــاة ليــس فيهــا إال

صحيحــة أجــزأ إخــراج صحيحــة ومريضــة ،وهــو أصــح وجهــي الشــافعية.
((( أنظــر :صحيــح البخــاري  ،145 :2ســنن الدارقطنــي  ،2 / 114 - 113 :2وســنن البيهقــي:4
 )2( 85املغنــي  ،467 - 466 :2الــرح الكبــر .511 :2

((( املهذب للشريازي  ،155 :1املجموع  ،423 :5فتح العزيز  ،380 :5حلية العلامء.54 :3
((( حلية العلامء  ،54 :3فتح العزيز .383 :5
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والثــاين هلــم :إلزامــه بصحيحتــن ،ألن املخرجتــن كــا تزكيــان الباقــي تزكــي

كل واحــدة منهــا األخــرى فيلــزم أن تزكــي املريضــة الصحيحــة وهــو ممتنــع(((.
ونمنع كون كل منهام تزكي األخرى.

طــاء  -لــو كان لــه أربعــون بعضهــا صحيــح ،وبعضهــا مريض أخــرج صحيحة

قيمتهــا ربــع عــر األربعــن التي يملكهــا؟ ألن الواحــد ربع عــر األربعني.

ولــو كان عنــده مائــة وإحــدى وعــرون منقســمة أخــرج صحيحتــن قيمتهــا

قــدر جزءيــن مــن مائــة وإحــدى وعرشيــن جــزءا مــن قيمــة اجلملــة وهــو يغنــي عــن
النظــر يف قيمــة آحــاد املاشــية.

وحيتمــل التقســيط بالنســبة ،فلــو كان نصــف األربعــن صحاحــا ،ونصفهــا

مراضــا ،وقيمــة كل مريضــة دينــار ،وقيمــة كل صحيحــة دينــاران أخــرج صحيحــة

بقيمــة نصــف صحيحــة ونصــف مريضــة وهــي دينــار ونصــف.

ظــاء  -لــو كان املــال كلــه معيبــا أخــذت معيبــة ،ولــو كان فيهــا ســليم طولــب

بســليمة تقــرب قيمتهــا مــن ربــع عــر مالــه ،وإن كان الــكل معيبــا ،وبعضهــا أردأ
أخــرج الوســط ممــا عنــده.

ولــو ملــك ســتا وعرشيــن معيبــة وفيهــا بنتــا خمــاض إحدامهــا أجــود مــا عنــده مل

يلزمــه إخراجهــا ،ويف وجــه للشــافعي :وجوبــه(((.

والعيــب املعتــر يف هــذا البــاب مــا يثبــت الــرد يف البيــع أو مــا يمنــع التضحيــة،

((( املجموع  ،420 - 419 :5فتح العزيز .371 :5
((( فتح العزير ،373 - 372 :5املجموع .421 :5
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والوجهــان للشــافعية((( ،واألقــرب :األول.

هــاء  -لــو كانــت ماشــيته ذكرانــا كلهــا أجــزأ أن خيــرج منهــا ذكــرا  -وهــو أحــد

وجهــي الشــافعي  -كاملريضــة ،ويف اآلخــر :ال جيــوز  -وبــه قــال مالــك  -لــورود

النــص باإلنــاث(((.

وقــال بعضهــم :إن أدى أخــذ الذكــر يف اإلبــل إىل التســوية بــن نصابــن مل
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يؤخــذ وإال أخــذ ،فــا يؤخــذ ابــن لبــون مــن ســت وثالثــن ،ألنــه مأخــوذ مــن

ســت وعرشيــن فيــؤدي إىل التســوية ،ويؤخــذ حــق مــن ســت وأربعــن ،وجــذع
مــن إحــدى وســتني ،وابــن خمــاض مــن ســت وعرشيــن(((.

والوجــه عنــدي يف ذلــك اتبــاع النــص ،فــا جيــزئ يف ســت وعرشيــن ابــن

خمــاض ،وال يف ســت وأربعــن حــق ،وال جــذع يف إحــدى وســتني ،لــورود النــص

باألنثــى ،وجيــزئ يف غــر ذلــك كالغنــم.

يــاء  -ال جيــزئ الصغــار عــن الكبــار ،لــورود النــص بالســن ،نعــم لــو كانــت

كلهــا صغــارا أجــزأ الواحــد منهــا  -وهــو متعــذر يف أكثــر املــوايش عنــد أكثــر
اجلمهــور ،الشــراط حــوالن احلــول فيخــرج إىل حــد األجــزاء((( ،ويتأتــى عــى
مذهبنــا ،ومذهــب أيب حنيفــة((( ،ألن احلــول إنــا يبتــدأ مــن وقــت زوال الصغــر -

((( املجموع ،420 :5فتح العزيز .373 :5

((( املجموع ،421 :5الوجيز ،82 :1فتح العزيز  ،376 - 374 :5املنتقى  -للباجي .130 :2 -

((( فتح العزيز .376 :5

((( راجع :فتح العزيز  ،379 :5واملجموع .423 :5

((( وهو :عدم انعقاد احلول عىل الصغار .راجع :بدائع الصنائع ،32 - 31 :2وفتح العزيز.379 :5
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وهــو أحــد وجهــي الشــافعي(((.
ويتصــور عــى مذهبــه((( بــأن حيــدث مــن املاشــية نتــاج يف احلــول ،ثــم متــوت

األمهــات ،ويبقــى مــن النتــاج النصــاب فتجــب الــزكاة يف النتــاج إذا تــم حــول

األصــل  -وبــه قــال مالــك  -أو يمــي عــى صغــار املعــز حــول فتجــب فيهــا الزكاة
وإن مل تبلــغ ســن األجــزاء عنــده عــى األظهــر ،ألن ســن إجــزاء املعــز ســنتان(((.

ويف الثــاين :ال جيــوز أخــذ الصغــرة عــن الصغــار((( .ومنهــم مــن ســوغ يف

الغنــم ،ويف اإلبــل والبقــر ثالثــة أوجــه:

األول :املنــع ،ملــا فيــه مــن التســوية بــن ســت وعرشيــن مــن اإلبــل وإحــدى

وســتني ومــا بينهــا مــن النصابــن يف أخــذ فصيــل ،وبــن ثالثــن مــن البقــر وأربعــن
يف أخــذ عجــل.

الثــاين :املنــع مــن أخــذ صغــرة مــن إحــدى وســتني فــا دوهنــا ،ألن الواجــب

واحــد ،وفيــا جــاوز ذلــك يعتــر العــدد كالغنــم.

وألــزم عــى هــذا أن الواجــب يف إحــدى وتســعني حقتــان ،ويف ســت وســبعني

بنتــا لبــون ،فــاألوىل عــى هــذا أن يقــال :إن أدى أخــذ الصغــرة إىل التســوية مل تؤخذ
وإال أخذت.

((( فتح العزيز  ،380 :5املجموع .423 :5
((( أي :مذهب الشافعي.

((( فتح العزيز  ،380 - 379 :5املجموع .423 :5
((( فتح العزيز  ،380 - 379 :5املجموع .423 :5
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الثالث  -وهو األظهر  :-جواز((( أخذها كام يؤخذ من الغنم(((.

يــب  -األقــرب جــواز إخــراج ثنيــة مــن املعــز عــن أربعــن مــن الضــأن،

وجذعــة مــن الضــأن عــن أربعــن مــن املعــز  -وهــو أحــد وجهــي الشــافعي -

الحتــاد اجلنــس.

والثاين :املنع ،فيؤخذ الضأن من املعز دون العكس ،ألن الضأن فوق املعز(((.
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ولــو اختلــف النــوع جــاز إخــراج مهــا شــاء املالــك ،وهــو أحــد وجهــي

الشــافعي ،وأظهرمهــا :التقســيط ،ولــه آخــر :التخيــر إذا مل يمكن إخــراج الصنفني،

فــإن أمكــن كامئتــن مــن اإلبــل نصفهــا مهريــة((( ،ونصفهــا عربيــة ،تؤخــذ حقتــان
مــن هــذه ،وحقتــان مــن هــذه ،ولــه رابــع :األخــذ مــن األجــود ،وخامــس :أن

يؤخــذ الوســط)(((.

ً
ثانيا :الشيخ مرتضى االنصاري (رمحه اهلل) (ت 1281هـ).
قال (عليه رمحة اهلل ورضوانه):

(اعلــم إنــه ال خــاف ظاهــر ًا يف أنــه ال جيــوز أخــذ املريضــة يف الفريضــة

مطلقــا ،وال اهلرمــة  -وهــي البالغــة أقــى الكــر(((  -وال ذات العــوار .ويــدل

عــى األخــرى  -مضافــا إىل مــا دل عــى األوىل :مــن أنــه مقتــى إشــاعة الفريضــة
((( ورد يف النسخ اخلطية والطبعة احلجرية :عدم جواز ...وما أثبتناه من املصادر.
((( املجموع  ،424 - 423 :5فتح العزيز .381 - 380 :5

((( املجموع  ،424 :5فتح العزيز  ،384 :5مغني املحتاج .374 :1

((( إبل مهرية :نسبة إىل قبيلة مهرة بن خيدان .لسان العرب .186 :5
((( تذكرة الفقهاء :ج 5ص  112ـ .116

((( مقدار ما بني املعقوفتني بياض يف النسخ ،وما أثبتناه من املدارك .94 :5
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يف النصــاب  -صحيحــة((( أيب بصــر يف حديــث اإلبــل :وال تؤخــذ هرمــة وال ذات
عــوار إال أن يشــاء املصــدق ،ويعــد صغريهــا وكبريهــا(((.

والظاهــر أن املــراد باالســتثناء مــا إذا رأى الســاعي املصلحــة يف أخذهــا .أو مــا

إذا أراد املصــدق  -بالكــر  .-أخذهــا .أو املصــدق  -بالفتــح  -دفعهــا مــن بــاب

القيمــة ،ال أن جــواز أخذهــا مفــوض إىل مشــيئة املصــدق ،إذ ليــس لــه أن يأخــذ إال

مــا شــاء اهلل .ثــم إنــه لــو كان مجيــع النصــاب موصوفــا بأحــد الثالثــة مل يلــزم املالــك
بــراء الســليم ،ولــو كان ملفقــا مــن االثنــن أو الثالثــة ال يؤخــذ األخــس(((،
والظاهــر أنــه ال خــاف يف عدهــا مــن النصــاب ،كــا ال خــاف يف عــدم عــد الربــى

بضــم الــراء وتشــديد البــاء عــى وزن فعــى  -إذا فرسنــاه بــا يربــى يف البيــت ألجــل

لبنــه ((( ..ألنــه حينئــذ مــن الدواجــن ،وليــس فيهــا يشء لكوهنــا معلوفــه.

ويف روايــة زرارة املحكيــة عــن التهذيــب :نفــي ثبــوت الــزكاة يف الدواجــن(((.

كــا ال خــاف يف عدهــا((( إذا فرسناهــا بــا هــو املشــهور يف تفســرها :مــن أهنــا
الوالــدة مطلقــا ،أو القريبــة العهــد مــن الــوالدة .وال يف أنــه ال تؤخــذ يف الفريضــة،

إمــا لكوهنــا نفســاء فهــي مريضــة ولــذا ال يقــام احلــد عــى النفســاء ،وإمــا للــزوم

االرضار بولدهــا ،وإمــا لــأرضار باملالــك ،وإمــا للتعبــد بقولــه عليــه الســام  -يف
((( يف « ج» :لصحيحة.

((( الوسائل  85 :6الباب  10من أبواب زكاة األنعام ،احلديث .3
((( يف « ج» و « ع » :اآلخر.

((( حمل النقط بياض بمقدار كلمة.

((( هتذيــب األحــكام  21 :4احلديــث  ،3و  41 :4احلديــث  ،16والوســائل  73 :6البــاب مــن
أبــواب زكاة األنعــام ،ذيــل احلديــث .3

((( يف « ج» و « ع » :كاألخذ يف عدها.
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موثقــة ســاعة  :-ال تؤخــذ األكولــة  -واألكولــة :هــي الكبــرة مــن الشــاة تكــون

يف الغنــم  -وال والــدة ،وال كبــش الفحــل(((.

والظاهــر مــن الوالــدة :القريبــة العهــد بالــوالدة ،نعــم يف روايــة ابــن احلجــاج

 -املرويــة يف الفقيــه  :-ليــس يف األكليــة وال يف الربــى  -التــي تــريب اثنــن  -وال

شــاة لبــن وال فحــل الغنــم صدقــة((( ،إال أن املقيــد  -هنــا  -ال يعــارض املطلــق.
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ثــم ظاهــر الروايتــن إطــاق املنــع حتــى لــو ريض املالــك ،فلــو دفعهــا مل جتــز ،إال

أن ظاهــر الروايــة الثانيــة  -كــا ســيجئ((( ورودهــا يف مقــام الرتخيــص والتســهيل.
وأمــا األكولــة ،وفحــل الــراب املحتــاج إليــه ،فظاهــر املحكــي عــن الفاضلني

يف النافــع((( واالرشــاد((( والشــهيدين يف اللمعتــن((( :أهنــا ال يعــدان يف النصــاب،
خالفــا للحلبــي يف األخــر((( .ولعلــه لروايــة ابــن احلجــاج املتقدمــة

(((

الدالــة عــى

نفــي الصدقــة فيهــا .وفيــه إشــكال ،ألن الظاهــر مــن الروايــة  -ولــو بقرينــة ذكــر
الربــى  -عــدم جــواز األخــذ تشــبيها لــه بعــدم تعلــق الــزكاة هبــا .وهــذا أوىل مــن

محــل الروايــة عــى ظاهرهــا ،وطــرح الروايــة بالنســبة إىل حكــم الربــى وشــاة اللبــن.
((( الوسائل  84 :6الباب من أبواب زكاة األنعام ،احلديث .2

((( الفقيــه  ،28 :2بــاب األصنــاف التــي جتــب عليهــا الــزكاة ،احلديــث  ،1608والوســائل 84 :6
البــاب 10مــن أبــواب زكاة األنعــام احلديــث األول.

((( جيئ يف الصفحة التالية.

((( املخترص النافع .56 :1

((( إرشاد األذهان .281 :1

((( اللمعة ورشحها (الروضة البهية) .27 :2
((( الكايف يف الفقه.167 :

((( املتقدمة يف الصفحة السابقة.
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إال أن يــراد مــن الربــى :املعلوفــة ألجــل كوهنــا مربيــة لالثنني(((ويــراد مــن شــاة

اللبــن التفســر األول املتقــدم للربــى.

وكيــف كان فرفــع اليــد عــن العمومــات مثــل قولــه :يعــد صغريهــا وكبريهــا

(((

وقولــه :يف كل مخســن حقــة((( ونحومهــا ،هبــذه الروايــة -وإن ضعــف ســندها(((-
مشــكل.

ثــم((( لــو دفــع املالــك األكولــة وفحــل الــراب فظاهــر الروايــة األوىل وإن

كان عــدم اجلــواز ،إال أن ظاهــر الثانيــة بيــان العفــو كــا عــن املنتهــى :عــدم اخلــاف
يف جــواز إعطائهــا وإعطــاء الربــى لــو تطــوع املالــك((( .وهــو كذلــك ألن الظاهــر

مــن الروايــة إرادة التســهيل عــى املالــك ،وأن هــذه األربعــة كأن مل يتعلــق هبــا
الفريضــة ،فتخــرج أوال مــن األنعــام ،ثــم يقســم الباقــي ويؤخــذ منــه احلــق .وال

ينــايف ذلــك ثبــوت هــذا التســلط للاملــك بالنســبة إىل أي شــاة أراد إفرازهــا قبــل

القســمة ،بــل لــه أن ال يدفــع شــيئا ويدفــع الفريضــة مــن اخلــارج ،ألن بيــان اخلــاص

ال ينافيــه بيــان العــام مــع عــدم العلــم بســبق علــم املصــدق هبــذه الكليــة ،فلعلــه بــن

لــه أوال عــدم التســلط عــى هــذه باخلصــوص لالهتــام بشــأنه ،ثــم بــن عمــوم نفــي
((( يف «ف» :الثنني.

((( الوسائل  85 :6الباب  10من أبواب زكاة األنعام ،احلديث .3

((( الوسائل  72 :6الباب  2من أبواب زكاة األنعام احلديث األول ،وفيه :ففي كل مخسني حقة.

((( كــذا يف « ف » و « ج» و « ع» وشــطب عليــه يف « م « وكتــب عليــه « :صحــت « ولعــل الصحيــح:
وإن صــح ســندها.

((( يف « ج» و « ع » :نعم.
((( املنتهى .485 :1
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التســلط ،أو مل يبينــه هلــذا الشــخص أصــا لعلمــه بعــدم احتياجــه)(((.
ً
ثالثا :السيد كاظم اليزدي (رمحه اهلل) (ت1337هـ).
تنــاول الســيد اليــزدي (عليــه الرمحــة والرضــوان) احلكــم يف املســألة الثامنــة

مــن الــرط االول يف الرشائــط العامــة ،فقــال:

(ال فــرق بــن الصحيــح واملريــض ،والســليم واملعيــب والشــاب واهلــرم يف
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الدخــول يف النصــاب والعــد منــه ،لكــن إذا كانــت كلهــا صحاحــا ال جيــوز دفــع

املريــض وكــذا لــو كانــت كلهــا ســليمة ال جيــوز دفــع املعيــب ،ولــو كانــت كل منهــا
شــابا ال جيــوز دفــع اهلــرم ،بــل مــع االختــاف أيضــا األحــوط إخــراج الصحيــح

مــن غــر مالحظــة التقســيط ،نعــم لــو كانــت كلهــا مراضــا أو معيبــة أو هرمــة جيــوز

اإلخــراج منهــا)(((.

املس��ألة الثاني��ة :أق��وال فقهاء املذاهب اإلس�لامية يف ش��روط أخ��ذ فريضة
الزكاة وم��ا مينع منها.

ً
أول :املذهب الزيدي.
قال حييى بن احلسني (ت 298هـ) يف رشوط أخذ الزكاة:

(وال تأخــذ املصــدق فحــل الغنــم وال هرمــة وال ذات عــوار؛ قــال حييــى بــن

احلســن يريــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) بقولــه:

«ذلــك أن ال يأخــذ املصــدق خيــار الغنــم وال رشاهــا ،ويأخــذ مــن أوســاطها مــا

((( كتاب الزكاة للشيح األنصاري :ص  194ـ .197
((( العروة الوثقى :ج 4ص .40

املبحـث السادس :شروط أخذ فريضة الزكاة وما مينع منها

ال عيــب فيــه منهــا»(((.
ً
ثانيا :املذهب املالكي.
أعتمــد املالكــي (ت179هـــ) يف زكاة الغنــم ورشوط أخــذ الفريضــة فيهــا عــى

مــا رواه أبــن وهــب عــن ابــن هليعــة عــن عبــد اهلل بــن ايب بكــر أخــره أن هــذا كتــاب
رســول اهلل ـ (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) ـ لعمــر و بــن حــزم يف صدقــة الغنــم؛

ليــس يف الغنــم صدقــة حتــى تبلــغ أربعــن شــاة فــإذا بلغــت أربعــن شــاة ففيهــا شــاة
إىل عرشيــن ومائــة فــإذا كانــت احــدى وعرشيــن ومائــة ففيهــا شــاتان إىل مائتــي

شــاة فــإذا كانــت شــاة ومائتــي شــاة ففيهــا ثــاث شــياه إىل ثالثامئــة شــاة فلــا زاد
ففــي كل مائــة شــاة وال جيمــع بــن مفــرق وال يفــرق بــن جمتمــع خشــية الصدقــة

وال خيــرج يف الصدقــة هرمــة وال ذات عــوار وال تيــس إال أن يشــاء املصــدق ومــا

كان مــن خليطــن فإهنــا يرتاجعــان بينهــا بالســوية)(((.
ً
ثالثا :املذهب احلنفي.

قــال ابــن نجــم املــري (ت970 :هـــ) يف البحــر الرائــق يف رشوط أخــذ

الــزكاة ،فقــال:

(ويؤخذ الوسط :أي يف الزكاة لقوله (-صىل اهلل عليه واله وسلم):-

«ال تأخــوا مــن حــزرات أمــوال النــاس ـ اي كرائمهــا ـ وخــذوا مــن حــوايش

أمواهلــم أي مــن أوســاطها والن فيــه نظــرا مــن اجلانبــن» .كــذا يف اهلدايــة.
((( األحكام :ج 1ص .173

((( املدونة الكربى :ج 1ص .314
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واحلــزرات مجــع حــزرة بتقديــم الــزاي املنقوطــة عىل الــراء املهملــة .ويف اخلانية

وال تؤخــذ الربــا واألكولــة واملاخــض وفحــل الغنــم ألهنــا مــن الكرائــم وقــد هنينــا
عــن أخــذ الكرائــم ،وال تؤخــذ اهلــرم وال ذات عــوار إال أن يشــاء املصــدق.

واألكولــة الشــاة الســمينة التــي أعــدت لــاكل ،والربــا بضــم الــراء املشــددة

وتشــديد البــاء مقصــورة وهــي التــي تــريب ولدهــا .كــذا يف املغــرب .واملاخــض
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التــي يف بطنهــا ولــد)(((.

ً
رابعا :املذهب الشافعي.
تنــاول عبــد الكريــم الرافعــي (ت623 :هـــ) كيفيــة أخــذ الســاعي الفريضــة

ومــا يمنعــه مــن اخذهــا ممــا يعرتهيــا مــن عيــوب فقــال:

(النظر اخلامس يف صفة املخرج يف الكامل والنقصان ،مخسة:

األول املــرض ،فــإن كان كل املــال مراضــ ًا أخــذ منــه مريضــة وإن كان فيهــا

صحيــح مل يؤخــذ إال صحيحــة نقــرب قيمتهــا مــن ربــع عــر مالــه إذا كان مالــه

أربعــن شــاة).

هــذا النظــر ال خيتــص بــزكاة اإلبــل ومقصــوده الــكالم يف صفــة املخــرج يف

الكــال والنقصــان ومــن الصفــات مــا يعــد يف هــذا البــاب نقصانــا وهــو كــال يف

غــره كالذكــور الن اإلنــاث يف مظنــة الــدر والنســل فهــي أرفــق بالفقــراء ثــم جعــل
أســباب النقصــان مخســة:

(أحدهــا) املــرض فــإن كانــت ماشــيته كلهــا مراضــا مل يكلفــه الســاعي إخــراج

((( البحر الرائق :ج 2ص .387
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صحيحــة وعــن مالــك انــه يكلفــه ذلــك لنــا ان مالــه ردئ فــا يلزمــه إخــراج اجليــد

كــا يف احلبــوب ثــم املأخــوذ مــن املــراض الوســط مجعــا بــن احلقــن ولــو انقســمت
املاشــية إىل صحــاح ومــراض فامــا أن يكــون الصحيــح منها قــدر الواجــب فصاعدا
أو كان دونــه فــإن كان قــدر الواجــب فصاعــدا مل جيــز اخــراج املريضــة ملــا روى أنــه

صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم قــال( :ال تؤخــذ يف الــزكاة هرمــة وال ذات عــوار).

فــإن كانــت املريضــة ذات عــوار فالنــص مانــع منهــا واال فهــي مبنيــة عليهــا

وقضيــة ذلــك أن ال تؤخــذ املريضــة أصــا)(((.
ً
خامسا :املذهب احلنبلي.
قال البهوئي (ت 1051هـ) يف زكاة الغنم:

وال يؤخــذ تيــس؛ وأجــرأ الذكــر لنقصــه وفســاد حلمــه ،إال فحــل الــراب

فيؤخــذ خلــرة برضــا ربــه حيــث يؤخــذ ذكــر بــان كان النصــاب كلــه ذكــور ًا؛

وجيــزئ أخــذه إذن؛ وال تؤخــذ هرمــة اي كبــرة طاعتــه يف الســن وال ذات عــوار
بفتــح العــن املهملــة؛ وهــي املعيبــة بذهــاب عضــو أو غــر عيــب يمنــع التضحيــة

هبــا لقولــه تعــاىل:

﴿و ََل تَيَمَّمُوا الْ َخ ِبيثَ مِنْهُ ُتنْفِ ُقونَ﴾.

ويف كتــاب ايب بكــر :وال خيــرج يف الصدقــة هرمــة وال ذات عــوار؛ وال تيــس

إال مــا شــاء املصــدق وال تؤخــذ الربــى ،وهــي التــي هلــا ولــد تربيــه.((()....
((( فتح العزيز :ج 5ص .370

((( كشاف القناع :ج 2ص  223ـ .224
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املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

 1ـ مل يكــن هنــاك اختــاف بــن فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف املنــع مــن أخــذ
(اهلرمــة وال ذات العــوار) لقولــه عــز وجــل ﴿و ََل تَيَمَّمُــوا الْ َخ ِبيـثَ مِنْـهُ ُتنْفِ ُقــونَ﴾(((.
ولقوله (صىل اهلل عليه وآله):

«ال خترج يف الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس اال ما شاء املصدق»(((.
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ولقــول أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)  -مــورد البحــث -وغــره مــن أحاديــث

العــرة النبويــة (عليهم الســام).

 -2وفصلــوا القــول يف املريضــة بنســبة وجودهــا إىل النصــاب ويف األبــل لــو

كانــت كلهــا مريضــة فجــاز أخــذ املريضــة وبــه قــال :اإلماميــة ،والشــافعي ،وأمحــد،
وخالــف يف ذلــك مالــك فقــال :جتــب الصحيحــة مــن غــر املــال.

 3ـ قالــوا :بجــواز أخــراج حقــة مريضــة واخــرى صحيحــة لــو كان عليــه

حقتــان وكان نصفهــا مريــض ونصفهــا صحيــح ،وعنــد اإلماميــة ،األحــوط إخراج

الصحيحــة .وقــد خالــف يف ذلــك امحــد بــن حنبــل فقــال :ال جتــزئ.

 4ـ لــو كانــت الفريضــة صغــرة بلحــاظ أن النصــاب كلــه صغــر ،أخــرج منها،

وبــه قــال اإلماميــة ،والشــافعية ،وخالــف املالكيــة ،فقالــوا :جتــب كبرية.

 -5إذا كانــت املاشــية كلهــا ذكرانـ ًا جــاز اخــراج الذكــر منهــا وهــو قــول فقهــاء

االمامية.

((( البقرة.267 : ،

((( صحيح البخاري :ج 2ص .147
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 -6وقــال فقهــاء الشــافعية :فيــه قــوالن ،األول انــه جيــزء ،وقيــل :ال جيــزئ،

لــورود النــص باإلنــاث .وهــو قــول املالكــي أيض ـ ًا.

 7ـ إذا كان النصــاب كلــه كبــار ًا فــا جيــزئ اخــراج الفريضــة صغــار ًا وهــو

مذهــب اإلماميــة ،واحلنفيــة ،وأحــد وجهــي الشــافعية.

159

املبحث السابع
إخراج الزكاة وتفرقتها أهي لإلمام
أم الساعي أم املالك؟
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ِ
ـث َأ َمـ َـر اهللُ بِـ ِـهَ .ف ـإِ َذا َأ َ
ـر ُه َح ْيـ ُ
خذ َهــا
احــدُ ْر إِ َل ْينَــا َمــا ْ
ـم ْ
« ُثـ َّ
اجت ََمـ َـع عنْــدَ َك ،ن َُصـ ِّ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
يـ َ
َأ ِمينُـ َ
ـر
ـن نَا َقــة َو َبـ ْ َ
ـول َبـ ْ َ
ـك َف َأ ْوع ـ ْز إِ َل ْيــهَ :أالَّ َ ُ
ـر َل َبن ََهــا َف َيـ ُ َّ
ـن َفصيل َهــاَ ،والَ َي ْمـ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اتــا ِف ذلِ َ
ذلِ َ
ــك َو َب ْين ََهــا،
ي َهدَ َّنَــا ُركُوبــ ًاَ ،و ْل َي ْعــد ْل َب ْ َ
ــك بِ َو َلد َهــاَ ،والَ َ ْ
ــن َص َواح َب َ
ِ ِ
ـبَ ،و ْل َي ْس ـت َْأ ِن بِالن َِّقبِ َوال َّظالِ ـعَِ ،و ْل ُي ِ
َو ْل ُ َي ِّف ـ ْه َعـ َـى الال َِّغـ ِ
ـن ا ْل ُغــدُ ِر،
ور ْد َهــا َمــا َتُـ ُّـر بِــه مـ َ
ض إِ َل جــواد ال ُّطــر ِق ،و ْليوحهــا ِف الســاع ِ
ــد ْل ِبــا عــن َنب ِ
والَ يع ِ
ــت االَْ ْر ِ
ات،
ُ َ ُ َ ِّ ْ َ
َّ َ
َ َ ِّ
َ َ ْ ْ
َ َْ
ِ
ِْ
و ْلـ ـيم ِه ْلها ِعنْــدَ النِّ َطـ ِ
ِ
ـاف َواالَْ ْع َشـ ِ
ـر
َ ُْ َ
ـابَ ،ح َّتــى تَأت َينَــا بِ ـإِ ْذن اهللِ ُبدَّ ن ـ ًا ُمنْق َيــاتَ ،غـ ْ َ
م ُهــو َدات ،لِنَ ْق ِسـ َـم َها َعـ َـى كِ َتـ ِ
ـاب اهللِ َو ُس ـن َِّة َنبِ ِّي ِه(عليــه الســام) َف ـإِ َّن
ُم ْت َع َبــات َوالَ َ ْ
ِ
ِ
ــم ِالَ ْج ِ
ذلِ َ
ــاء اهللُ».
ــك َأ ْع َظ ُ
ــر َكَ ،و َأ ْق َــر ُب ل ُر ْشــد َك ،إِ ْن َش َ
تنــاول فقهــاء املذاهــب اإلســامية مســألة اخــراج الــزكاة وتفرقتهــا بحســب

صنفيهــا الظاهــرة والباطنــة ،ويــراد بالظاهــرة :املاشــية ،والذهــب ،والفضــة ،ودار

الــكالم بــن الفقهــاء يف االمــوال الباطنــة ويف عــدم وجــوب دفعهــا إىل اإلمــام ،بــل

يفرقهــا بنفســه.
صاحــب املــال خمـ ّـر يف أن يعطيهــا لإلمــام أو ّ

أمــا األمــوال الظاهــرة فقــد اختلفــوا يف جــواز إخــراج صاحــب املــال هلا بنفســه
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مــن عدمــه ،وإن إخرجهــا هــل تســقط عنــه أم ال؟ ومــن ثــم فهــل عليــه اإلعــادة؟

هــذا مــا ســنتناوله يف املبحــث ضمــن املســائل االتيــة.

املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف املسألة.

ً
أول :تفرقة الساعي للزكاة بنفسه.
162

أنفــرد فقهــاء املذهــب اإلمامي(أعــى اهلل شــأهنم) يف جــواز تفرقــة أمــوال الزكاة

بيــد الســاعي وعدمــه عــن بقيــة املذاهــب اإلســامية االخــرى ،ال ســيام الفقهــاء
املتقدمــن منهــم كالعالمــة ابــن املطهــر احلــي (عليــه الرمحــة والرضــوان).

فقــد أفــرد هلــذه املســألة يف حتريــر األحــكام يف املطلــب الثــاين من الفصــل الثامن

(فيــا يســتحب فيــه الــزكاة) مــن املقصــد الثالــث يف (وقــت االخــراج واملتــويل لــه)
فقــال (عليــه رمحــه اهلل ورضوانــه):

(العــارش :ليــس للســاعي تفرقــة الــزكاة بنفســه مــن دون أذن اإلمــام وال بيعهــا

إال مــع احلاجــة أو العــذر.

فلــو بــاع ال لــرورة مل يصــح البيــع ،وتســتعاد العــن ،ويعــرف ،وأرشــها مــن

املشــري إن نقصــت عنــده ،واملثــل إن كانــت تالفــة أو القيمــة.

وينبغــي أن يعــرف أهــل الصدقــات بأنســاهبم وحالهــم ،ويعــرف قــدر

حاجتهــم ،فــإن عنــده ،شــخص ًا كتبــه وحــاه ،وال ينبغــي لــه أن يؤخــر التفرقــة إال

مــع األذن)(((.

((( حترير االحكام :ج 1ص 197برقم (.)1354
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ً
ثانيا :تفريق املالك للزكاة بنفسه.
ذهــب فقهــاء االماميــة قديـ ًا وحديثـ ًا إىل( :جــواز رصف املالــك للــزكاة بنفســه

يف املــال الظاهــر والباطــن ،واالفضــل رصفهــا إىل اإلمــام العــادل ،ولــو كان غائب ـ ًا
فاألفضــل دفعهــا إىل الفقيــه املأمــون مــن اإلماميــة)(((.

ً
ثالثا :لو طلب اإلمام وجب يف املال الظاهر.
ذهــب فقهــاء اإلماميــة إىل :وجــوب دفــع الــزكاة يف االمــوال الظاهــرة إىل

االمــام لــو طلــب هبــا ويف املطالــب جــاز للاملــك االخــراج ،وســقط عنــه فرضهــا
ولــو فرقهــا بعــد مطالــب االمــام مل جيــزه ولكــن ليــس عليــه اإلعــادة(((.

فهــذه أقــوال فقهــاء اإلماميــة يف املســالة وقــد خالفهــم بقيــة ائمــة املذاهــب

اإلســامية االخــرى كــا ســيمر بيانــه يف املســألة الثانيــة:

املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف اخراج الزكاة وتفرقتها.

تنــاول فقهــاء املذاهــب اإلســامية االخــرى مســألة تفريــق الــزكاة بيــد املالــك

وجــوازه مــن عدمــه ويف وجــوب االعــادة وعدمهــا لــو مل يقبضهــا اإلمــام أو

الســاعي إلشــغال الذمــة بالفريضــة ،هــذه االقــوال وغريهــا ســنعرض هلــا كــا يــي:

ً
أول :املذهب املالكي.
ممــا جــاء يف املدونــة( :قــال مالــك إذا كان اإلمــام يعــدل مل يســع الرجــل أن

يفــرق زكاه مالــه النــاض وال غــر ذلــك ولكــن يدفــع زكاة النــاض إىل اإلمــام ،وأمــا
((( حترير االحكام ج 1ص  197برقم (1345هـ).

((( ينظر كتاب اخلالف للشيخ الطويس :ج 4ص .225
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مــا كان مــن املاشــية ومــا أنبــت االرض فــإن االمــام يبعــث يف ذلــك)(((.
ً
ثانيا :املذهب احلنفي.
ذهــب فقهــاء احلنفيــة إىل :عــدم جــواز اخــراج املالــك لزكاتــه يف االمــوال

الظاهــرة((( بنفســه والعلــة فيــه إن االخــراج مــن حــق الســلطان ،وتؤخــذ منــه ثانيــة

لــو قــال املالــك باإلخــراج بنفســه.
164

(فــان قــال ـ املالــك ـ دفعهــا إىل املســاكني مل يصــدق وتؤخــذ منــه الــزكاة عندنــا،

ولنــا أن هــذا حــق مــايل يســتوفيه االمــام بواليــة رشعيــة فــا يملــك مــن عليــه

إســقاط حقــه االســتيفاء كــم عليــه اجلزيــة إذا رصف بنفســه.

ثــم تقريــر هــذا الــكالم مــن وجهــن احدمهــا أن الــزكاة حمــض حــق اهلل تعــاىل

فانــا يســتوفيه مــن يعــن نائب ـ ًا يف اســتيفاء حقــوق اهلل تعــاىل ،وهــو االمــام فــا تــرأ
ذمتــه إال بالــرف أليــة ،وعــى هــذا نقــول وان علــم صدقــه فيــا يقــول يؤخــذ منــه

ثانيـ ًا وال يــرأ بــاألداء إىل الفقــر فيــا بينــه وبــن ربــه وهــو اختيــار بعــض مشــاخينا ،أن
لإلمــام رأيـ ًا يف اختيــار املــرف فــا يكــون لــه ان يبطــل رأى االمــام بــاألداء بنفســه.
والطريــق اآلخــر أن الســاعي عامــل للفقــر وىف املأخــوذ حــق الفقــر ولكنــه

مــوىل عليــه يف هــذا االخــذ حتــى ال يملــك املطالبــة بنفســه وال جيــب األداء بطلبــه

فيكــون بمنزلــة ديــن لصغــر دفعــه املديــون إليــه دون الــويص وعــى هــذا الطريــق

يقــول يــرأ بــاألداء فيــا بينــه وبــن ربــه وظاهــر قولــه يف الكتــاب مل يصــدق يف ذلــك

إشــارة إىل ذلــك وهــو أنــه إذا علــم صدقــه مل يتعــرض لــه وهــذا الن الفقــر مــن أهــل
((( املدونة الكربى :ج 1ص.285

((( بدائع الصانع اليب بكر الكاشاين :ج 2ص .37
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أن يقبــض حقــه ولكــن ال جيــب االيفــاء بطلبــه فجعــل الســاعي نائبــا عنــه كان نظــرا
مــن الــرع لــه فــإذا أدى مــن عليــه مــن غــر مطالبــة إليــه حصــل بــه مــا هــو املقصــود
بخــاف الصبــي فإنــه ليــس مــن أهــل أن يقبــض حقــه فــا يــرأ بالدفــع إليــه)(((.

ً
ثالثا :املذهب الزيدي.
ذهــب فقهــاء املذهــب الزيــدي إىل أن الواليــة يف امــوال الــزكاة ظاهــرة ام باطنة

تــرف
إىل االمــام ،وال واليــة لــرب املــال فيهــا مــع وجــود اإلمــام ،فــا جيــوز
ّ

املالــك بفريضــة الــزكاة فــإن ذلــك مــن حــق اإلمــام وال فــرق بــن أن يكــون
االمــام قــد طالــب هبــا أم مل يطالــب ،أو أن يكــون املالــك ضمــن حــدود واليتــه أم
خرجهــا ،و أذا أخرجهــا املالــك بنفســه لزمــه اعادهتــا ســواء كان جاه ـ ً
ا باحلكــم

حــال االخــراج أو جاه ـ ً
ا بمطالبــة اإلمــام فــإن االخــراج غــر جمــزء.
جاء ذلك يف رشح االزهار إلمحد املرتىض (ت840 :هـ):

(وواليتهــا إىل اإلمــام ظاهــرة وباطنــة ،وال واليــة لــرب املــال فيهــا مــع وجــود

اإلمــام العــال فالظاهــرة زكاة املــوايش والثــار ومثلهــا الفطــرة واخلــراج واخلمــس

واجلزيــة والصلــح ونحوهــا والباطنــة زكاة النقديــن ومــا يف حكمهــا وأمــوال

التجــارة وقــال :ان أمــر الظاهــرة إليــه دون الباطنــة فــإىل أرباهبــا وهــو قديــم قــويل
الشــافعي.

وقــال الشــافعي يف أخــر قوليــه ان أمــر الــزكاة إىل أرباهبــا ظاهــرة كانــت أم

باطنــة قيــل ف حيتمــل ان هــذا اخلــاف إنــا هــو مــع عــدم مطالبــة اإلمــام فأمــا مــع
((( املبسوط للرسخيس :ج 161ـ .162
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مطالبتــه فذلــك امجــاع أعنــي ان تســليمها إليــه الزم نعــم وإنــا تثبــت واليتهــا إليــه

(حيــث تنفــذ أوامــره) ونواهيــه وذلــك يف املوضــع الــذي اســتحكمت وطأتــه عليــه
وأمــا يف املوضــع الــذي ال تنفــذ فيــه أوامــره فــا واليــة لــه.

قــال يف الياقوتــة :واألفضــل دفعهــا إىل اإلمــام .وقــال (م بــاهلل وص بــاهلل) :بــل

الواليــة إليــه عمومــا حيــث تنفــذ أو امــره وحيــث ال تنفــذ فــا جيــوز لــرب املــال
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تفريقهــا اال بأمــر منــه ملقاتلتــه إياهــم عليهــا.

قــال (عليــه الســام) :وهــو قــوى وإذا ثبــت ان امــر الــزكاة إىل اإلمــام (فمــن

اخــرج) زكاتــه إىل غــر اإلمــام (بعــد) أن وقــع (الطلــب مــن اإلمــام (مل جيــزه ؟)

التــي أخرجهــا ولزمــه اعادهتــا (ولــو) كان حــال االخــراج (جاهــا لكــون أمرهــا
إىل اإلمــام أو جاهــا بمطالبتــه ذكــره ط قــال الن جهلــه بالواجــب ال يكــون عــذرا
يف االخــال بــه.

قــال موالنــا (عليــه الســام) :هــذا إذا كان الواجــب جممعــا عليــه فأمــا

املختلــف فيــه فاجلهــل فيــه كاالجتهــاد لكــن ط بنــى عــى أن اخلــاف يف كــون امــر

الــزكاة إىل اإلمــام إنــا هــو مــع عــدم الطلــب مــن اإلمــام فأمــا مــع مطالبتــه فأمرهــا

إليــه باإلمجــاع وقــال ع بــل جتزيــه مــع اجلهــل قــال عليــه الســام وفيــه نظــر قــال
ولعلــه بنــى عــى أن اخلــاف ثابــت مــع مطالبــة اإلمــام أيضــا واهلل أعلــم)(((.

ً
رابعا :املذهب الشافعي.
ذهــب فقهــاء املذهــب الشــافعي إىل جــواز أن يبــارش املالــك أداء الــزكاة يف

االمــوال الباطنــة بنفســه ،وأمــا االمــوال الظاهــرة ففيهــا عندهــم قــوالن ،أصحهــا
(((رشح االزهار إلمحد املرتىض :ج 1ص  527ـ 529؛ املجموع للنووي :ج 5ص  332ـ .333

املبحـث السابع :اخراج الزكاة وتفرقتها أهي لإلمام أم الساعي أم املالك

اجلــواز ايض ـ ًا وهــو قــول جديــد عندهــم وامــا قدي ـ ًا فقيــل بعــدم اجلــواز.
وقد تناول الرافعي هذه االقوال فقال:

(ثم أداء الزكاة يفتقر إىل وظيفتني فعل االداء يفرض عىل ثالثة أوجه:

(أحدمهــا) أن يبــارشه بنفســه وهــو جائــز يف األمــوال الباطنــة ملــا روى عــن

عثــان أنــه قــال يف املحــرم (هــذا شــهر زكاتكــم فمــن كان عليــه ديــن فليقــض دينــه
ثــم ليــزك بقيــة مالــه) واألمــوال الباطنــة هــي الذهــب والفضــة وعــرض التجــارة
والــركاز وزكاة الفطــر ملحقــة هبــذا النــوع وأمــا األمــوال الظاهــرة وهــي املــوايش
واملعــرات واملعــادن فهــل جيــوز أن يفــرق زكاهتــا بنفســه فيــه قــوالن (أصحهــا)

وهــو اجلديــد نعــم كــزكاة األمــوال الباطنــة.

(والثــاين) وهــو القديــم ومذهــب أيب حنيفــة رمحــه اهلل ويــروى عــن مالــك
أيضــا انــه ال جيــوز بــل جيــب رصفهــا إىل االمــام لقولــه تعــاىل﴿ :خُـ ْـذ مِـنْ َأمْوَالِ ِهـمْ
صَدَ َقـ ًة ُت َطهِّرُهُـمْ وَ ُتز ِّ
َكي ِهـمْ بِهَــا﴾ وألنــه مــال لإلمــام املطالبــة بــه فيجــب دفعــه إليــه

كاخلــراج هــذا إذا كان االمــام عــادال فــإن كان جائــرا فوجهــان:

(أحدمهــا) جيــوز وال جيــب خوفــا من أن ال يوصله إىل املســتحقني (وأصحهام)

انــه جيــب لنفــاذ حكمــه وعــدم انعزالــه باجلــور وعــى هــذا القــول لــو فــرق بنفســه
مل حيســب وعليــه أن يؤخــر مــا دام يرجــو جمــيء الســاعي فــإذا أيــس فــرق بنفســه.

(والثــاين) أن يــرف إىل االمــام وهــو جائــز فــان نائــب املســتحقني (وكان

النبــي (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) واخللفــاء بعــده يبعثــون الســعاة ألخــذ

الــزكاة).

(والثالــث) أن يــوكل بالــرف إىل االمــام أو بالتفرقــة عــى املســتحقني حيــث
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جيــوز لــه التفرقــة بنفســه وهــو جائــز أيضــا ألنــه حــق مــايل فيجــوز التوكيــل يف أدائــه
كديــون اآلدميــن (وأمــا) األفضــل مــن هــذه الطــرق فــا خــاف يف أن تفرقــة الزكاة

بنفســه أفضــل مــن التوكيــل هبــا ألنــه عــى يقــن مــن فعــل نفســه ويف شــك مــن فعــل
الوكيــل وبتقديــر أن جيــوز ال يســقط الفــرض عــن املــوكل ولــه عــى الوكيــل غــرم مــا
أتلــف ويف األفضــل مــن الطريقــن األولــن يف األمــوال الباطنــة وجهــان:
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(أحدمهــا) وبــه قــال ابــن رسيــج وأبــو إســحاق ان الــرف إىل االمــام أوىل

ألنــه أعــرف بأهــل الســهامن واقــدر عــى التفرقــة بينهــم وألنــه إذا فــرق االمــام كان

عــى يقــن مــن ســقوط الفــرض بخــاف مــا لــو فــرق بنفســه جلــواز ان أن يســلم إىل
مــن ليــس بصفــة االســتحقاق وهــو يظنــه بصفــة االســتحقاق.

(والثــاين) أن األوىل أن يفرقهــا بنفســه ألنــه بفعــل نفســه أوثــق ولينــال اجــر

التفريــق وليخــص بــه أقاربــه وجريانــه وهــذا الوجــه هــو املذكــور يف التهذيــب

والعــدة ومــن قــال بــه تعلــق بقولــه يف املختــر وأحــب أن يتــوىل الرجــل قســمتها

بنفســه ليكــون عــى يقــن مــن أداءهــا عنــه واألول هــو األظهــر عنــد أكثــر األئمــة
مــن العراقيــن وغريهــم ومل يذكــر الصيــدالين غــره ومحلــوا قــول الشــافعي عــى أنــه

أوىل مــن التوكيــل ومنهــم مــن قــال أراد بــه يف األمــوال الغــر الظاهــرة.

وأمــا يف األمــوال الظاهــرة فــاألوىل الــرف إىل االمــام ليخــرج عــن شــبهة

اخلــاف ومنهــم مــن أطلــق اخلــاف مــن غــر فــرق بــن األمــوال الباطنــة والظاهــرة
وهكــذا فعــل صاحــب الكتــاب يف قســم الصدقــات وعــر عــن هــذا اخلــاف

بالقولــن عــى خــاف املشــهور ورأيــت املحامــي رصح يف القولــن والوجهــن
بطــرد اخلــاف فليكــن قولــه والــرف إىل االمــام يف األمــوال الظاهــرة أويل معلــا

املبحـث السابع :اخراج الزكاة وتفرقتها أهي لإلمام أم الساعي أم املالك

بالــواو وحيــث قلنــا الــرف إىل االمــام أوىل فذلــك إذا كان االمــام عــادال فــإن كان

جائــرا فوجهــان:

(أحدمهــا) انــه كالعــادل وحيكــى ذلــك عــن صاحــب االفصــاح ملــا روى أن

ســعد ابــن أيب وقــاص وأبــا هريــرة وأبــا ســعيد ســئلوا عــن الــرف إىل الــوالة
اجلائريــن فأمــروا بــه وأصحهــا وهــو الــذي ذكــره يف الكتــاب يف قســم الصدقــات
ان التفريــق بنفســه اويل مــن الــرف إليــه لظهــور جــوره وخيانتــه بــل حكــى

احلناطــي وجهــا انــه ال جيــوز الــرف إىل اجلائــر فضــا عــن األفضليــة)(((.
ً
خامسا :املذهب احلنبلي.

ذهــب فقهــاء املذهــب احلنبــي إىل اســتحباب ان يتــول املالــك تفرقــة الــزكاة

بنفســه ســواء كان ذلــك يف االمــوال الظاهــرة ام الباطنــة.

(يســتحب لإلنســان أن يــي تفرقــة الــزكاة بنفســه ليكــون عــى يقــن مــن

وصوهلــا إىل مســتحقها ســواء كانــت مــن األمــوال الظاهــرة أو الباطنــة قــال اإلمــام
أمحــد أعجــب إيل أن خيرجهــا وان دفعهــا إىل الســلطان فهــو جائــز وقــال احلســن،

ومكحــول ،وســعيد بــن جبــر ،وميمــون بــن مهــران يضعهــا رب املــال يف موضعهــا
وقــال الثــوري احلــف هلــم واكذهبــم وال تعطهــم شــيئا وال تعطهــم شــيئا إذا مل

يضعوهــا موضعهــا وقــال ال تعطهــم وقــال عطــاء أعطهــم إذا وضعوهــا مواضعهــا
فمفهومــه انــه ال يعطيهــم إذا مل يكونــوا كذلــك.

وقــال الشــعبي وأبــو جعفــر إذا رأيــت الــوالة ال يعدلــون فضعهــا يف أهــل

((( فتح العزيز :ج 5ص  520ـ .522
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احلاجــة مــن أهلهــا .وقــال إبراهيــم ضعوهــا يف موضعهــا فــإن أخذهــا الســلطان

أجــزاك .وقــال ســعيد أنبأنــا أبــو عوانــة عــن مهاجــر أيب احلســن قــال أتيــت أبــا وائــل
وأبــا بــردة بالــزكاة ومهــا عــى بيــت املــال فأخذاهــا ثــم مــرة أخــرى فرأيــت أبــا وائــل
وحــده فقــال يل ردهــا فضعهــا مواضعهــا وقــد روي عــن أمحــد أنــه قــال أمــا صدقــة
األرض فيعجبنــي دفعهــا إىل الســلطان وامــا زكاة األمــوال كاملــوايش فــا بــأس أن
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يضعهــا يف الفقــراء واملســاكني)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

يمكن أن نجمل القول يف املسألة ضمن النقاط اآلتية.
ً
أول :األموال الظاهرة.
1ـ ينفــرد فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــاهنم) يف بحــث جــواز تفرقــة الســاعي

ألمــوال الــزكاة بنفســه مــن عدمــه فقالــوا بعــدم اجلــواز ،وقيــدوا اجلــواز بــأذن
اإلمــام ،وكــذا بيعهــا؛ واســتثنوا البيــع مــع العــذر أو احلاجــة ،وبخالفــه مل يصــح

البيــع ويلــزم اســتعادة العــن وارشــها مــن املشــري إن نقصــت عنــده ،ومثــل العــن
إذا تلفــت ،أو دفــع القيمــة.

وعــى الســاعي أن يعــرف أهــل الصدقــات بأنســاهبم وحالهــم ،وقــدر

حاجتهــم؛ وينبغــي بالســاعي إذا أعطــى شــخص ًا كتبــه وحــاه ،وال ينبغــي لــه
تأخــر تفرقــة امــوال الــزكاة إال مــع إذن اإلمــام.

2ـ اختلــف فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف جــواز تفرقــة املالــك الــزكاة بنفســه

((( املغني البن قدامة :ج 2ص .208

املبحـث السابع :اخراج الزكاة وتفرقتها أهي لإلمام أم الساعي أم املالك

يف االمــوال الظاهــرة ،وهــي (املــوايش والغــاة) عــى مــا يــي:

أ ـ قــال فقهــاء اإلماميــة قديــ ًا وحديثــ ًا بــا خــاف بجــواز اخــراج املالــك

للــزكاة يف االمــوال الظاهــرة وتفرقتهــا بنفســه .ولكــن لــو طالــب هبــا اإلمــام وجــب

دفعهــا إليــه ،ويف عــدم املطالــب يفضــل محلهــا إليــه.

ب ـ وخالفهــم يف ذلــك املالكيــة فقالــوا بعــدم جــواز اخــراج املالــك لألمــوال

الظاهــرة وتفرقتهــا.

ج ـ وتبعهم أيض ًا فقهاء املذهب احلنفي ،فقالوا بعدم اجلواز

د ـ وأمــا الشــافعية فقــد ذهــب قدمــاء املذهــب إىل عــدم اجلــواز ايضــ ًا ،أمــا

جديــد ًا فقــد قالــوا باجلــواز.

هـــ ـ وأمــا فقهــاء املذهــب الزيــدي فقالــوا بعــدم اجلــواز النحصــار الواليــة

ســواء كانــت هــذه األمــوال ظاهــرة ام باطنــة.

ي ـ وقال احلنابلة باجلواز ،بل باالستحباب.

 3ـ ذهــب فقهــاء اإلماميــة يف حــال أخــرج املالــك األمــوال الظاهــرة وفرقهــا

بعــد مطالبــة اإلمــام فليــس عليــه اإلعــادة؛ وخالفهــم يف ذلــك بقيــة فقهــاء املذاهــب
اإلســامية ،وهــي كــا يــي.

أ ـ فقد ذهب فقهاء املالكية إىل إعادة إخراجها.

ب ـ وقال الشافعية بلزوم الضامن ألنه مال اإلمام فيه حق املطالبة.
ج ـ وقال الزيدية بلزوم اإلعادة ألن االخراج كان غري جمزء.

د ـ وقــال احلنابلــة بعــدم اإلعــادة ألنــه (دفــع احلــق إىل مســتحقه اجلائــز ترصفــه

فاجــزأه).
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هـــ ـ وقــال احلنفيــة باألخــذ مــن املالــك مــرة ثانيــة (لــو قــال باإلخــراج بنفســه)

(وإن علــم صدقــه).

ً
ثانيا :األموال الباطنة.
اختلــف فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف جــواز تفرقــة املالــك لألمــوال الباطنــة

بنفســه ،وهــي كــا يــي:
172

 1ـ ذهــب فقهــاء اإلماميــة إىل جــواز تفرقــة املالــك لالمــوال الباطنــة بنفســه،

وهــو خمــر بــن أن يعطيهــا إىل اإلمــام أو خيرجهــا بنفســه.
 2ـ وقال الشافعية باجلواز أيض ًا قوالً واحدا.
 3ـ وقال الزيدية بعدم اجلواز.

 4ـ وقال احلنابلة باجلواز.

 5ـ وقال احلنفية بعدم اجلواز.

فهــذه اقواهلــم يف املســألة ،والتــي تباينــت بــن اجلــواز وعدمــه ،واإلجــزاء

ونفيــه.

ثالثا :دليل فقهاء اإلمامية يف املسألة.
تنــاول الشــيخ الطــويس (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف بيــان دليــل فقهــاء

اإلماميــة (أعــى اهلل شــاهنم) أىل :اجلــواز وأنــه جمــزء ،ومــرء للذمــة ،مســتدلني

بذلــك بــا يــي:

 1ـ إمجاع الفرقة.

املبحـث السابع :اخراج الزكاة وتفرقتها أهي لإلمام أم الساعي أم املالك

 2ـ إنــه متــى أخرجهــا املالــك بنفســه فقــد أمتثــل اآليــة؛ ومــن قــال :ال جيزيــة

فعليــه الداللــة.

 3ـ ويدل عليه أيض ًا ،قوله تعاىل:

َكمْ﴾.
﴿إِنْ ُتبْدُوا الصَّدَقَاتِ َفنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ ُتخْ ُفوهَا وَ ُتؤْ ُتوهَا الْ ُف َقرَاءَ َفهُوَ خَيْرٌ ل ُ

 4ـ وأما الذي يدل عىل وجوب الدفع إذا طلبه اإلمام فقوله تعاىل:

﴿خُـ ْـذ مِـنْ َأمْوَالِ ِهـمْ صَدَ َق ـةً﴾ فأمــره باألخــذ ،وأمــره عــى الوجــوب ،فوجــب

أن يلــزم الدفــع(((.

((( اخلالف للشيخ الطويس :ج 4ص .226
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املبحث الثامن
أجرة الساعي
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ِ ِ
ِِ
«وإِ َّن َلـ َ
َاء َأ ْهـ َـل
ـك يف هــذه َّ
َ
شك َ
الصدَ َقــة نَصيب ـ ًا َم ْف ُروض ـ ًاَ ،و َح ّق ـ ًا َم ْع ُلوم ـ ًاَ ،و ُ َ
ـاء َذ ِوي َفا َقة،إِ َّنــا ُم َو ُّفـ َ
ـوك َح َّقـ َ
ـم».
ـم ُح ُقو َق ُهـ ْ
ـكَ ،ف َو ِّف ِهـ ْ
َم ْس ـ َكنَةَ ،و َض َع َفـ َ
تنــاول فقهــاء املذاهب اإلســامية مســألة أجــرة الســاعي يف مصنفاهتــم وبحثوا

املســألة مــن حيــث جهــة الــرف ،فمــن أيــن يعطــى الســاعي مــن صدقــات الــزكاة

ام مــن بيــت املــال؟

وهــل جيــوز اســتئجار غــر املســلم يف العمــل كالكافــر أو الذمــي ،وهــل يصــح

أن يكــون الســاعي مــن بنــي هاشــم أم ال؟ وغــر ذلــك مــن األمــور املرتبطــة بعمــل
الســاعي ،وهــو كااليت.

املسألة األوىل :املذهب اإلمامي.

تعــرض للمســألة فقهــاء اإلماميــة (رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم) منــذ الشــيخ
ّ

الصــدوق واىل يومنــا هــذا -كــا ســيمر-

ال ســيام يف املوســوعات الفقهيــة يف

املدرســة اإلماميــة ،فــكان مــن أقواهلــم (عليهــم الرمحــة والرضــوان) مــا يــي:
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ً
أول :العالمة ابن املطهر احللي (عليه الرمحة والرضوان) (ت 726هـ).
قــال (رمحــه اهلل) يف التذكــرة :فيــا يســتحقه الســاعي مــن األجــرة أو الــزكاة،

ويف مــوارد ســقوط حــق العامــل:

(إذا تــوىل الرجــل اخــراج الــزكاة بنفســه ســقط حــق العامــل منهــا ،ألنــه إنــا

يأخــذ بالعمــل ،وكــذا لــو تــوىل اإلمــام أو الــويل مــن قبلــه قســمتها مل يســتحق
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شــيئا ،ألنــه يأخــذ رزقــه مــن بيــت املــال ،ألنــه يتــوىل أمــور املســلمني ،وهــذا مــن
مجلــة املصالــح .أمــا الســاعي فــإن رأى اإلمــام أن جيعــل لــه أجــرة مــن بيــت املــال

مل يســتحق شــيئا مــن الصدقــة ،وإن مل جيعــل لــه شــيئا كان لــه نصيــب مــن الــزكاة.
ويتخــر اإلمــام بــن أن يســتأجره ملــدة معلومــة بأجــرة معلومــة ،أو يعقــد لــه

جعالــة ،فــإذا عمــل مــا رشط عليــه ،فــإن كان أجــر مثلــه أقــل كان الفاضــل مــن
الثمــن مــن الصدقــة مــردودا عــى أهــل الســهامن ،وإن كان الســهم أقــل مــن أجرتــه

جــاز لإلمــام أن يعطيــه الباقــي مــن بيــت املــال ،ألنــه مــن املصالــح ،وهــو أحــد قــويل

الشــافعي(((.

وجيــوز أن يعطيــه مــن باقــي الصدقــة ويقســم الفاضــل عــن أجرتــه بــن باقــي

املســتحقني ،ألن الفاضــل ملــا رد عليهــم كان الناقــص عليهــم ،وهــو القــول الثــاين

للشــافعي((( .ولــه ثالــث :ختيــر اإلمــام بينهــا((( كــا قلنــاه .ولــه رابــع :أنــه يأخــذ

مــن ســهم املصالــح إذا مل يفضــل عــن أهــل الســهامن فضــل ،وإن فضــل أخــذ مــن
((( املهذب للشريازي  ،178 :1املجموع  ،188 :6حلية العلامء .149 :3
((( املهذب للشريازي  ،178 :1املجموع  ،188 :6حلية العلامء .149 :3
((( املهذب للشريازي  ،178 :1املجموع  ،188 :6حلية العلامء .149 :3

املبحـث الثامن :أجرة الساعي

الصدقــة((( .والوجــه :أنــه ال يشــرط تقديــر األجــرة أو الســهم ؟ ألن لــه نصيبــا

بفرضــه تعــاىل ،فــا يشــرط يف اســتعامله غــره .ولقــول الصــادق (عليــه الســام)

وقــد ســأله احللبــي مــا يعطــى املصــدق ؟ قــال:
«ما يرى اإلمام ،وال يقدر له شئ»((()(((.

ً
ثاني��ا :ق��ال احملق��ق البحران��ي (الش��يخ يوس��ف ال��درازي (علي��ه رمح��ة اهلل
ورضوان��ه)( ،ت1186:ه��ـ):
(الظاهــر أن االختيــار إىل اإلمــام بــن أن جيعــل هلــم أجــرة معينــة أو يعطيهــم مــا

يــراه ويــدل عــى الثــاين صحيحــة احللبــي عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام)((( قــال:
قلــت لــه مــا يعطــى املصــدق؟ قــال:

«مــا يــرى اإلمــام وال يقــدر لــه شــئ والظاهــر أن املــراد مــن آخــر اخلــر أنــه

ليــس لــه ســهم مقــدر مفــروض ال حيتمــل الزيــادة والنقصــان .ثــم إنــه قــد ذكــر مجــع

مــن األصحــاب :منهــم الشــهيد يف البيــان واملحقــق الشــيخ عــى يف حاشــية الرشائــع
أنــه لــو عــن لــه أجــرة فقــر الســهم عــن أجرتــه أمتــه اإلمــام مــن بيــت املــال أو مــن
باقــي الســهام ،ولــو زاد نصيبــه عــن أجرتــه فهــو لباقــي املســتحقني .وال خيفــى مــا
فيــه فــإن هــذا إنــا يتــم عــى القــول بوجــوب البســط عــى األصنــاف بالســوية وهــو

غــر معمــول عليــه عندنــا»(((.

((( املهذب للشريازي  ،178 :1املجموع  ،188 :6حلية العلامء .149 :3

((( الكايف للكليني :ج 3ص 563؛ التهذيب للطويس :ج 4ص  108حديث .311
((( تذكرة الفقهاء :ج 5ص  248ـ .249

((( الوسائل الباب  1من املستحقني للزكاة.

((( احلدائق النارضة :ج 12ص  174ـ .175
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ً
ثالثا :قال الس��يد الي��زدي (عليه الرمحة والرض��وان) (ت1390 :هـ) يف اجرة
العامل على الزكاة.
(فــإن العامــل يســتحق منهــا ســه ًام يف مقابــل عملــه وان كان غني ـ ًا ،وال يلــزم

اســتئجاره مــن األول أو تعيــن مقــدار لــه عــى وجــه اجلعالــة ،بــل جيــوز أيض ـ ًا أن

يعــن لــه ويعطيــه بعــد ذلــك مــا يــراه)(((.
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فهــذه بعــض اقــوال فقهــاء االماميــة (عليهــم رمحــة اهلل ورضوانــه) يف أجــر

عامــل الــزكاة والســعات الذيــن يبعثهــم االمــام جلمعهــا ،وقــد تنــاول بقيــة الفقهــاء
يف املذاهــب اإلســامية هــذه املســألة ايضـ ًا وتباينــت فيهــا االقــوال ،وهــي كــا يــأيت

يف ثاني ـ ًا.

املسألة الثانية :أجرة الساعي يف املذاهب اإلسالمية االخرى .

ً
أول :املذهب الزيدي.
قــال أمحــد املرتــى (ت840 :هـــ) يف رشح األزهــار يف بــاب :مــن تــرف فيــه

الزكاة:

(العامــل وهــو مــن بــارش مجعهــا مــن أربــاب األمــوال وكان عملــه ذلــك بامــر

حمــق إمــام أو حمتســب ولــه مــن الــزكاة التــي يعمــل عليهــا مــا فــرض لــه ســواء

كان اإلمــام أو غــر وإذا فــرض لــه اإلمــام شــيئ ًا فليــس يســتحقه بمجــرد الفــرض
وانــا يســتحق منــه حســب العمــل فقــط فلــو فــرض لــه اإلمــام فرضـ ًا وأجــرة مثــل

عملــه دون ذلــك الــذي فــرض اإلمــام مل جيــز للعامــل أن يأخــذ مــا فرضــه اإلمــام
((( العروة الوثقى :ج 4ص .109
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وانــا يأخــذ قــدر أجــرة مثلــه الن العمــل هنــا بمنزلــة اإلجــارة الفاســدة ،واالجــارة

الفاســدة يســتحق عليهــا أجــرة املثــل ويســتحق بالعمــل)(((.
ً
ثانيا :املذهب املالكي.

قــال أبــو الــركات (أمحــد بــن حممــد الدرديــر) (ت 1302هـــ) يف رشوط عامل

الــزكاة ،اي الســاعي:

(وأن يكــون بالغـ ًا فيعطــي وأن كان غنيـ ًا إلهنــا أجرتــه فــا تنــايف الغنــي وبــدى

بــه ،اي بالعامــل ويدفــع لــه مجيعهــا إن كانــت قــدر عملــه فأقــل ،وأخــذ العامــل
الفقــر بوصفيــه أي وصــف الفقــر والعمــل ،إن مل يغنــه حــظ العمــل)(((.

ً
ثالثا :املذهب احلنفي.
قــال الســمرقندي (عــاء الديــن) (ت 539هـــ) يف حتفــة الفقهــاء ،بــاب :مــن

يوضــع فيــه الصدقــة:

(وأمــا العامــل فيــا يعطــي لــه ،فهــو أجــر عملــه ،ال بطريــق الــزكاة ،فإنــه ينبغــي

لإلمــام أن يعطــي الســاعي مقــدار مــا يكفيــه ،ويكفــي أعوانــه ،وهلــذا قلنــا بانــه
يعطــي العامــل الغنــي؛ وهلــذا صاحــب املــال إذا محــل الــزكاة بنفســه إىل اإلمــام،
فانــه ال يعطــي العاملــن عــى الصدقــات مــن ذلــك شــيئ ًا.

وهلــذا قلنــا :إن حــق العامــل فيــا يف يــده مــن الصدقــات حتــى لــو هلــك مــا

يف يــده مــن الصدقــات تســقط أجرتــه ،وهــو ننفقــه املضــارب يف مــال املضــارب اذا
((( رشح االزهار :ج 1ص .513
((( الرشح الكبري :ج 1ص .495
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هلــك مــال املضــارب ســقطت نفقتــه)(((.
ً
رابعا :املذهب الشافعي.
قال النووي (ت 676هـ) يف املجموع يف باب :قسم الصدقات:

(اإلمــام باخليــار ،إن شــاب بعــث العامــل مــن غــر رشط واعطــاه بعــد جميئــه

أجــرة املثــل مــن الــزكاة وان شــاء اســتأجره بأجــرة معلومــة مــن الــزكاة وكالمهــا
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جائــز باتفــاق األصحــاب.

(أمــا) األول فلألحاديــث الصحيحــة يف ذلــك والن احلاجــة تدعــوا إليــه

جلهالــة العمــل فتؤخــر األجــرة حتــى يعــرف عملــه فيعطــي بقــدره.

(وأمــا الثــاين) فهــو القيــاس واألصــل وال شــك يف جــوازه قــال أصحابنــا وإذا

ســمي لــه شــيئا فــان شــاء ســاه إجــارة وان شــاء جعالــة وال يســمي أكثــر مــن أجــرة
املثــل فــان زاد فوجهــان حكامهــا مجاعــة منهــم الدارمــي (أصحهــا) تفســد التســمية

ولــه أجــرة املثــل مــن الــزكاة (والثــاين) ال تفســد بــل يكــون قــدر أجــرة املثــل مــن

الــزكاة والباقــي جيــب يف مــال اإلمــام ألنــه صحيــح العبــارة وااللتــزام)(((.
ً
خامسا :املذهب احلنبلي.

قــال ابــن قدامــة املقــديس (ت620 :هـــ) يف املغنــي ،يف بــاب :قســمة الفــيء

والغنيمــة والصدقــة:

(واالمــام خمــر بــن ان يســتأجر العامــل اجــارة صحيحــة باجــر معلــوم أمــا

((( حتفة الفقهاء :ج 1ص .299

((( املجموع للنووي :ج 1ص .299
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عــى مــدة معلومــة وامــا عــى عمــل معلــوم وبــن ان جيعــل لــه جعــا معلومــا عــى
عملــه فــاذا علمــه اســتحق املــروط وان شــاء بعثــه مــن غــر تســمية ثــم اعــاه فــان

عمــر قــال بعثنــي النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) عــى الصدقــة فلــا رجعــة عملنــي
فقلــت اعطــه مــن هــو احــوج منــي؛ وذكــر احلديــث.

فــإن تلفــت الصدقــة يف يــده قبــل وصوهلــا إىل أرباهبــا مــن غــر تفريــط فــا

ضــان عليــه ويســتحق أجــرة مــن بيــت املــال وان مل تتلــف أعطــي أجــر عملــه

منهــا وإن كان أكثــر مــن ثمنهــا أو أقــل ثــم قســم الباقــي عــى أربابــه ألن ذلــك مــن
مؤنتهــا فجــرى جمــرى علفهــا ومداواهتــا .وان رأى اإلمــام أعطــاه أجــرة مــن بيــت
املــال أو جيعــل لــه رزقــا يف بيــت املــال وال يعطيــه منهــا شــيئا فعــل وان تــوىل اإلمــام
أو الــوايل مــن قبلــه أخــذ الصدقــة وقســمتها مل يســتحق منهــا شــيئا ألنــه يأخــذ رزقــه
مــن بيــت املــال)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

ً
أول ـ ذهــب فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــاهنم) إىل أن اإلمــام خمــر بــن أن

يعطــي العامــل أجــرة مــن الصدقــات أو أن جيعــل لــه أجــرة مــن بيــت املــال وال

جيمــع لــه الصدقــات واإلجــرة عــى عملــه.

وبه قال :الشافعية ،والزيدية ،واحلنفية ،واحلنابلة.

وخالفهم يف ذاك املالكية فقالوا :بجواز اجلمع بني أجرة العمل وسهم الفقراء.

ثان ًيــا :قــال اإلماميــة :حيــق لإلمــام ان يــرى مقــدار األجــرة واملــدة ،وجيــوز
((( املغني البن قدامة :ج 7ص .319
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اســتئجار الغنــي ،وبــه قــال بقيــة فقهــاء املذاهــب اإلســامية.

ثال ًثــا :وأمــا جــواز أن يكــون العامــل مــن ذوي القربــى ،أي :هاشــمي ًا أو مــن

مواليهــم؛ فقــد تباينــت فيــه األقــوال مــن حيــث االســتئجار ومصــدر األجــرة،
وهــو كااليت:

فــإن كان مــن الصدقــات فــا جيــوز العامــل أن كان هاشــمي ًا ،وبــه قالــت مجيــع
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املذاهب.

وأما إذا فرض له اإلمام أجرة من بيت املال ،فقيل :باجلواز.

وهذا ما سنتناوله يف مبحث الصدقة بعد االنتهاء من هذا الفصل.

املبحث التاسع
أصناف املستحقني للزكاة
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):

«وبؤســى ملــن خصمه عنــد اهلل ،الفقراء ،واملســاكني ،والســائلون ،واملدفوعون،

والغارمون ،وابن الســبيل»(((.

يعــرض النــص الرشيــف أصنــاف املســتحقني للــزكاة والذيــن امتــازوا بحــق

التخاصــم يف يــوم القيامــة ،وأن املخاصــم األول يف هــذه احلقــوق يــوم القيامــة هــم
اإلمــام واملســلم الــذي يمتنــع مــن إخراجهــا والســعات والعاملــون عــى مجعهــا،

فهــم بــن حــق اإلمــام يف أداء األمانــة إليــه فيــا جيمــع مــن هــذه األمــوال ،وبــن حــق
املســتحقني فيهــا ،وهــم:

(الفقراء ،واملساكني ،والسائلون ،واملدفوعون ،والغارمون ،وابن السبيل).

ومل يــورد (عليــه الصــاة والســام) صنــف (املؤلفــة قلوهبــم) ،و (ســبيل اهلل)،

و(والرقاب)،فهــي متعلقــة بحــق اإلمــام فهــو الــذي يســأل عنهــا يــوم القيامــة،

وهــو الــذي يــرى تقديــر املصلحــة فيهــا ،وحيــدد مواردهــا ،وتقديــم االولويــة فيهــا

كإســتاملة قلــوب الكفــار ،أو بنــاء املســاجد واملــدراس واجلســور وغريهــا مــن
أعــال اخلــر ،أو مســاعدة العبيــد بأصنافهــم الثالثــة (املكاتبــون ،والعبيــد الذيــن
حتــت الشــدة ،والعبــد يشــري ويعتــق).

((( من عهد بعثه إىل بعض عامله ،وقد بعثه عىل الصدقات.382 :

183

الباب الرابع :كتاب الزكاة :الفصـل الثاني :ما تعلق بالساعي واملصدق من أحكام

فهــذه األمــور تعلــق عنــوان رصفهــا ،وعنــوان تقديــم األصلــح باإلمــام ،فهــذا

أحــد األوجــه يف ذكــره هــذه األصنــاف دون غريهــا.
والوجه اآلخر:

أنــه (عليــه الســام) قــد يكــون أوكل إىل هــذا العامــل حتديــد ًا تفريــق الــزكاة

هلــذه األصنــاف التــي مـ َّـر ذكرهــا يف النــص الرشيــف بقرينــة املقدمــة التــي تصــدرت
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الكتــاب أو الوصيــة بقولــه (عليــه الصــاة والســام):
ـور ِه و َخ ِفيـ ِ
«آمــره بِ َت ْقــوى اهللِ ِف ِ
ـات َأ ْع َملِـ ِـهَ ،ح ْيـ ُ
ـر ُه،
َ
َ َُ
سائـ ِـر ُأ ُمـ ِ َ َّ
ـث الَ َشـ ِـهيدَ َغـ ْ ُ
ََ
َوالَ َوكِيـ َـل ُدو َن ـ ُه.»...
فاقتىض املقام هنا حتذيره من شدة املوقف يوم القيامة يف خماصمة هؤالء له.
وعليه:

ســنورد أقــوال الفقهــاء يف املذاهــب اإلســامية يف أصنــاف املســتحقني للــزكاة

والتعريــف هبــم ،وهــي كاآليت:

املسألة األوىل :املذهب اإلمامي.

ً
أول :العالمة ابن املطهر احللي (ت726 :هـ).
قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف املقصــد الرابــع ،يف املســتحق :الفصــل

األول :يف االصنــاف مــن قواعــد االحــكام:
وهم ثامنية:

(األول والثــاين :الفقــراء واملســاكني ويشــملهام مــن قــر مالــه عــن مؤونــة

الســنة لــه ولعيالــة.
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وأختلــف يف أهيــا اســوأ حــاالً ؟ فقيــل :الفقــر((( ،لالبتــداء بذكــره((( ،الــدال

عــى االهتــام ،ولقولــه:

َكانَتْ لِمَسَاكِنيَ﴾(((.
﴿ َأمَّا السَّفِين َُة ف َ

ولتعــوذ النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) منــه((( ،وســؤال ،املســكنة((( ،وقيــل(((:

املســكني للتأكيــد بــه ،ولقولــه تعــاىل :أو مســكينا ذا مرتبــة(((.

ويمنــع القــادر عــى تكســب املؤنــة بصنعــة وغريهــا ،وصاحــب اخلمســن إذا

قــدر عــى االكتفــاء باملعــاش هبــا(((.

ويعطــى صاحــب ثالثامئــة مع عجــزه ،وصاحــب دار الســكنى ،وعبــد اخلدمة،

وفــرس الركــوب ،وثيــاب التجمــل ،ولــو قــر التكســب جــاز أن يعطــى أكثــر مــن
((( مــن القائلــن بــد :الشــيخ الطــويس يف املبســوط :ج 1ص ،246والقــايض ابــن الــراج يف املهــذب:
ج 1ص  ،169وابــن محــزة الطــويس يف الوســيلة :ص ،128وابــن ادريــس احلــي يف الرسائــر:
ج1ص .456

ات لِ ْل ُف َقر ِاء وا َْلس ِ
اك ِني.﴾....
الصدَ َق ُ
((( يف آية الزكاة :التوبة﴿ :60 ،إِ َّن َم َّ
َ َ َ
((( الكهف.79 :

((( عوايل الآليل :ج 1ص 39ح.36

((( وايل الــآيل :ج 1ص  39ح  36و ح  ،37مســتدرك الوســائل :ب  20مــن أبــواب الصدقــة ح15
ج 7ص ،203ســنن البيهقــي :ج 7كتــاب الصدقــات ص ،12ونقلهــا يف املعتــر :ج 2ص564

«قــال النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه :اللهــم أحينــي مســكينا واحــرين مــع املســاكني ،ونعــوذ بــاهلل
مــن الفقــر».

((( مــن القائلــن بــه :ابــن اجلنيــد  -كــا نقلــه عنــه يف املختلــف :ج 1ص  ،180واملفيــد يف املقنعــة :ص
 ،241وســار يف املراســم :ص  ،132والشــيخ يف النهاية :ص .184

((( البلد.16 :

((( ويراد به :اخلمسون درمها إذا كانت بيد الفقري تامة.
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التتمة عــى رأي.

ويصــدق مدعــي الفقــر فيــه مــن غــر يمــن وإن كان قويــا أو ذا مــال قديــم ،إال

مــع علــم كذبــه ،فــإن ظهــر اســتعيدت منــه ،ومــع التعــذر فــا ضــان عــى الدافــع،

مالــكا كان أو إمامــا أو ســاعيا أو وكيــا ،وكــذا لــو بــان كافــرا ،أو واجــب النفقــة،
أو هاشــميا ،وال جيــب إعالمــه بأهنــا زكاة.
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الثالــث :العاملــون ،وهــم الســعاة يف جبايــة الصدقــة ،ويتخــر اإلمــام بــن

اجلعالــة واألجــرة عــن مــدة معينــة.

الرابــع :املؤلفــة ،وهــم قســان :كفــار يســتاملون إىل اجلهــاد أو إىل اإلســام،

ومســلمون إمــا مــن ســاداهتم هلــم نظــراء مــن املرشكــن إذا أعطــوا رغب النظــراء يف

اإلســام ،وإمــا ســادات مطاعــون يرجــى بعطائهــم قــوة إيامهنــم ومســاعدة قومهــم
يف اجلهــاد ،وإمــا مســلمون يف األطــراف إذا أعطــوا منعــوا الكفــار مــن الدخــول،
وإمــا مســلمون إذا أعطــوا أخــذوا الــزكاة مــن مانعيهــا.
وقيل((( :املؤلفة الكفار خاصة.

اخلامــس :يف الرقــاب ،وهــم ثالثــة املكاتبــون ،والعبيــد حتــت الشــدة ،والعبــد

يشــرى للعتــق مــع عــدم املســتحق.

ويعطــى مدعــي الكتابــة مــن غــر بينــة وال يمــن مــع انتفــاء التكذيــب ،وجيــوز

الدفــع قبــل النجــم((( ،ولــو رصفــه يف غــره ارجتــع إال أن يدفــع إليــه مــن ســهم
((( والقائل به هو الشيخ يف املبسوط :ج 1ص .249

((( النجــم :زمــان حيــل بانتهائــه أو ابتدائــه قــدر معــن مــن مــال الكتابــة أو مــال الكتابــة كلــه ،وكانــت
العــرب توقــت بطلــوع النجــم ،ألهنــم مــا كانــوا يعرفــون احلســاب ،وإنــا كانــوا حيفظــون أوقــات
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الفقــراء .ويدفــع الســيد الــزكاة إىل املكاتــب ثــم يدفعهــا إليــه ،وجيــوز إعطــاء ســيد

املكاتــب .واألقــرب جــواز اإلعتــاق مــن الــزكاة ورشاء األب منهــا.

الســادس :الغارمــون ،وهــم املدينــون يف غــر معصيــة ،واألقــوى يف املجهــول

حالــه االســتحقاق ،ولــه أن يدفــع إىل مــن أنفــق يف معصيتــه((( مــن ســهم الفقــراء

ثــم يقــي هــو ،وجيــوز املقاصــة.

ولــو كان الغــارم ميتــا جــاز القضــاء عنــه ،واملقاصــة ،وإن كان واجــب النفقــة

جــاز القضــاء عنــه حيــا وميتــا ،واملقاصــة .ولــو رصف مــا أخــذه يف غــر القضــاء

ارجتــع ،ويقبــل قولــه يف الغــرم مــن غــر يمــن إذا جتــرد عــن تكذيــب الغريــم.

الســابع :يف ســبيل اهلل ،وهــو كل مصلحــة كبنــاء القناطــر ،وعــارة املســاجد،

وإعانــة الزائــر واحلــاج ،ومســاعدة املجاهديــن ،وقيــل((( :خيتــص األخــر ،ولــو أعطــي

الغــازي منــه((( فرصفــه يف غــره اســتعيد .ويســقط ســهم املؤلفــة والســاعي والغــازي
حــال الغيبــة إال مــع احلاجــة إىل اجلهــاد ،وال يشــرط يف الغــازي والعامــل الفقــر.

الثامــن :ابــن الســبيل ،وهــو املنقطــع بــه وإن كان غنيــا يف بلــده ،وكــذا الضيــف،

وال يــزاد عــى قــدر الكفايــة ،فــإن فضــل أعــاده)(((.

الســنة باألنــواء ،وكانــوا يســمون الوقــت الــذي حيــل فيــه األداء نجــا ،ثــم توســعوا حتــى ســموا

الوظيفــة نجــا / .جممــع البحريــن :مــادة « نجــم ».

((( كذا يف النسخة املعتمدة ،ويف املطبوع والنسخ « :يف معصية».

((( قــال بــه :املفيــد يف املقنعــة :ص  ،241والشــيخ يف النهايــة :ص  ،184وســار يف املراســم :ص
 ،133قالــوا( :يف ســبيل اهلل :وهــو اجلهــاد).

((( يف (أ) و (ج) و (د) « :فيه ».

((( قواعد االحكام :ج 1ص 347ـ .350
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ً
ثانيا :السيد شهاب الدين املرعشي النجفي(ت 1411هـ).
قــال يف منهــاج املؤمنــن ،يف أصنــاف املســتحقني للــزكاة ومصارفهــا ،وقــد

بســط فيهــا البحــث ،فقــال:

(وهم ثامنية (األول والثاين :الفقري واملسكني).

والثــاين أســوء حــاالً مــن األول ،والفقــر الرشعــي مــن ال يملــك مؤنــة الســنة
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لــه ولعيالــه ،والغنــي الرشعــي بخالفــه ،فمــن كان عنــده ضيعــة أو عقــار أو مــواش
أو نحــو ذلــك ،تقــوم بكفايتــه وعيالــه يف طــول الســنة ال جيــوز لــه أخــذ الــزكاة،
وكــذا إذا كان لــه رأس مــال يقــوم ربحــه بمؤنتــه ،أو كان لــه مــن النقــد أو اجلنــس

مــا يكفيــه وعيالــه ،وان كان لســنة واحــدة.

 - 2وال جيــوز مــن كان ذا صنعــة أو كســب حيصــل منهــا مقــدار مؤنتــه ان

يعطــى لــه الــزكاة ،واألحــوط عــدم إعطــاء أزيــد مــن مؤنــة الســنة دفعــة للفقــر.
 - 3ودار السكنى واخلادم والفرس ونحوها من املركوب املحتاج إليها

بحســب حالــه ،ولــو لعــزة ورشفــه ،ال يمنــع مــن إعطــاء الــزكاة وأخذهــا ،بــل

ولــو كانــت متعــددة مــع احلاجــة إليهــا .وكــذا الثيــاب واأللبســة الصيفيــة والشــتوية
والســفرية واحلرضيــة ،ولــو كانــت للتجمــل وأثــاث البيــت مــن الفــروش

والظــروف وســائر مــا حيتــاج اليــه ،فــا جيــب بيعهــا يف املؤنــة ،بــل لــو كان فاقــدا هلــا

مــع احلاجــة جــاز أخــذ الــزكاة لرشائهــا.

 - 4وكــذا جيــوز أخــذ الــزكاة لــراء الــدار واخلــادم وفــرس الركــوب والكتب

العلميــة ونحوهــا ،مــع احلاجــة إليهــا .نعــم لــو كان عنده مــن املذكــورات أو بعضها

أزيــد مــن مقــدار حاجتــه فعليــه بيعهــا ،وال جيــوز أخــذ الــزكاة ،بــل إذا كانــت عنــده
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دار تزيــد عــن حاجتــه بأقــل منهــا قيمــة ،فاألحــوط بيعهــا ورشاء األدون ،وكــذا يف

العبــد واجلاريــة والفرس.

 - 5وإذا كان يقــدر عــى التكســب ،لكــن ينــايف شــأنه ،أو كان عــرا ومشــقة

مــن جهــة كــر أو مــرض أو ضعــف ،فــا جيــب عليــه التكســب وجــاز لــه أخــذ

الــزكاة.

 - 6وإذا كان صاحــب حرفــة وصنعــة ،ولكــن ال يمكنــه االشــتغال هبــا مــن

جهــة فقــد اآلالت أو عــدم الطالــب ،جــاز لــه أخــذ الــزكاة.

 - 7ولــو اشــتغل القــادر عــى الكســب بطلــب العلــم املانــع عنــه ،جيــوز لــه

أخــذ الــزكاة إذا كان ممــا جيــب تعلمــه عينــا أو كفايــة ،وكــذا إذا كان ممــا يســتحب

تعلمــه كالتفقــه يف الديــن اجتهــادا أو تقليــدا ،وان كان ممــا ال جيــب وال يســتحب
كالفلســفة والنجــوم والرياضيــات والعــروض واألدبيــات ملــن ال يريــد التفقــه يف
الديــن فاجلــواز غــر بعيــد.

 - 8واملدعــي للفقــر ان عــرف صدقــه أو كذبــه عوامــل بــه ،وان جهــل األمرين

فمــع ســبق فقــره يعطــى مــن غــر يمــن ،ومــع ســبق الغنــي أو اجلهــل باحلالــة

الســابقة فاألحــوط عــدم اإلعطــاء إال مــع الظــن بالصــدق ،ان حصــل االطمئنــان

والوثــوق واال ففيــه اشــكال.

 - 9ولــو كان لــه ديــن عــى الفقــر جــاز احتســابه زكاة ،وال جيــب إعالمــه ان

املدفــوع اليــه زكاة ،بــل لــو كان ممــن يرتفــع ويدخلــه احليــاء منهــا وهــو مســتحق،

يســتحب دفعهــا اليــه عــى وجــه الصلــة ظاهــرا والــزكاة واقعــا.

 - 10ولــو دفــع الــزكاة باعتقــاد الفقــر فبــأن كــون القابــض غنيــا ،فــان كانــت
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العــن باقيــة ارجتعهــا ،وكــذا مــع تلفهــا إذا كان القابــض عاملــا بكوهنــا زكاة ،وان كان
جاهــا بحرمتهــا للغنــي ،بخــاف مــا إذا كان جاهــا بكوهنــا زكاة ،فإنــه ال ضــان
عليــه ،ولــو تعــذر االرجتــاع أو تلفــت بــا ضــان أو معــه ،ومل يتمكــن الدافــع مــن

أخــذ العــوض كان ضامنــا فعليــه الــزكاة مــرة أخــرى ،إذا مل يكــن الدفــع بــاذن الرشع.
نعــم لــو كان الدافــع هــو املجتهــد وكان دفعــه واليــة ال بــإذن املالــك أو الوكالــة
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عنــه أو املــأذون منــه ال ضــان عليــه ،وال عــى املالــك الدافــع اليــه ،حيــث مل يكــن

تفريــط يف البــن.

 - 11الثالــث :العاملــون عليهــا :وهــم املنصوبــون مــن قبــل اإلمــام أو نائبــه

اخلــاص أو العــام ،ألخــذ الزكــوات وضبطهــا وحســاهبا وإيصاهلــا اليــه ،أو إىل الفقراء

عــى حســب اذنــه ،فــان العامــل يســتحق منهــا ســهام يف مقابــل عملــه ،وان كان غنيــا.
 - 12ويشــرط فيهــم التكليــف بالبلــوغ والعقــل وااليــان ،واألقــوى كفايــة

األمانــة والوثــوق ومعرفــة املســائل املتعلقــة بعملهــم اجتهــادا أو تقليــدا ،وان ال

يكونــوا مــن بنــي هاشــم.

 - 13الرابــع :املؤلفــة قلوهبــم :مــن الكفــار الذيــن يــراد مــن إعطائهــم ألفتهــم

وميلهــم إىل اإلســام ،أو إىل معاونــة املســلمني يف اجلهــاد مــع الكفــار أو الدفــاع.

ومــن املؤلفــة قلوهبــم ضعفــاء العقــول مــن املســلمني ،بــل ضعفــاء االعتقــاد

لتقويــة اعتقادهــم أو الســتاملتهم إىل املعاونــة يف اجلهــاد والدفــاع.

 - 14اخلامــس :الرقــاب ،وهــم :العبيــد وهــم ثالثــة أصنــاف كــا هــو مذكــور

يف املفصــات.

 – 15الســادس :الغارمــون :وهــم الذيــن ركبتهــم الديــون ،وعجــزوا عــن
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أدائهــا وان كانــوا مالكــن لقــوت ســنتهم ،ويشــرط ان ال يكــون الديــن مرصوفا يف
املعصيــة واال مل يقــض مــن هــذا الســهم.

 - 16وال فــرق بــن أقســام الديــن مــن قــرض أو ثمــن مبيــع أو ضــان مــال أو

عــوض صلــح أو نحــو ذلــك ،وإذا كان دينــه مؤجــا فــا يــرك االحتيــاط يف عــدم
اإلعطــاء مــن هــذا الســهم قبــل حلــول اجلــه.

 - 17ولــو ادعــى انــه مديــون فــإن أقــام بينــة قبــل قولــه ،واال فاألحــوط عــدم

تصديقــه ،وان صدقــه الغريــم فضــا عــا لــو كذبــه أو مل يصدقــه.

 - 18وإذا أخــذ مــن ســهم الغارمــن ليرصفــه يف أداء الديــن ثــم رصفــه يف

غــره ارجتــع منــه.

 - 19واملنــاط هــو الــرف يف املعصيــة أو الطاعــة ال القصــد مــن حــن

االســتدانة.

 - 20الســابع :ســبيل اهلل :وهــو مجيــع ســبل اخلــر ،كبنــاء القناطــر واملــدارس

واخلانــات واملســاجد وتعمريهــا ،وختليــص املؤمنــن مــن يــد الظاملــن ونحــو ذلــك

مــن املصالــح العامــة.

 - 21الثامــن :ابــن الســبيل :وهــو املســافر الــذي نفــدت نفقتــه ،أو تلفــت

راحلتــه بحيــث ال يقــدر معــه عــى الذهــاب ،وان كان غنيــا يف وطنــه ،بــرط عــدم

متكنــه مــن االســتدانة أو بيــع مــا يملكــه أو نحــو ذلــك ،وبــرط ان ال يكــون ســفره
يف معصيــة ،فيدفــع اليــه بقــدر الكفايــة الالئقــة بحالــه ،مــن امللبــوس واملأكــول
واملركــوب أو ثمنهــا أو أجرهتــا ،إىل أن يصــل إىل بلــده بعــد قضــاء وطره من ســفره،

أو يصــل إىل حمــل يمكنــه حتصيلهــا باالســتدانة والبيــع أو نحومهــا ،ولــو فضــل ممــا

191

الباب الرابع :كتاب الزكاة :الفصـل الثاني :ما تعلق بالساعي واملصدق من أحكام

اعطــى يشء ولــو بالتضييــق عــى نفســه إعــادة عــى األقــوى.

 - 22وإذا علــم اســتحقاق شــخص للــزكاة ،ولكــن مل يعلــم مــن أي األصنــاف

هــو ،جيــوز إعطــاؤه بقصــد الــزكاة مــن غري تعيــن الصنــف)(((.
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى:

ً
أول :املذهب الزيدي:
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قــال إمــام الزيديــة حييــى بــن احلســن( ،ت298 :هـــ) يف األحــكام مــن كتــاب

الــزكاة ،بــاب :القــول يف مــن جتــب الصدقــات لــه ،ومــن حتــرم عليــه ،....فقــال:

(جتــب الصدقــات ملــن ســمى اهلل تبــارك وتعــاىل مــن عبــاده وذلــك قولــه

ســبحانه:

﴿إَِّنمَــا الصَّدَ َقــاتُ لِ ْل ُف َق ـرَاءِ وَالْمَسَــاكِنيِ وَالْعَامِلِ ـنَ عَ َليْهَــا وَالْمُؤََّل َف ـةِ ُق ُلوبُهُ ـمْ وَفِــي
هلل و ُ
َاهلل عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾(((.
يض ًة مِنَ ا ِ
يل ا ِ
يل َف ِر َ
ْن السَّ ِــب ِ
َاب وَالْ َغا ِرمِنيَ وَفِي سَ ِــب ِ
هلل وَاب ِ
الرِّق ِ
فهــي بــن ثامنيــة أصنــاف ،كلــا اســتغني صنــف منهــم رجعــت حصتــه عــى

أحــوج مــن فيهــم ،فــإن رأى إمــام املســلمني أن يــرف ذلــك كلــه يف صنــف واحــد

ممــن ســمى اهلل عــز وجــل ،رصفــه ،مــن غــر إجحــاف ،وال إجاحــة الحــد ممــن
ســمى اهلل تعــاىل مــن هــذه اجلامعــة .فأمــا الفقــراء فهــم الذيــن ال يملكــون إال املنــزل
واخلــادم وثيــاب األبــدان فهــؤالء هــم الفقــراء.

واملســاكني الذيــن نحــب هلــم أن يأخــذوا مــن الصدقــة فهــم أهــل احلاجــة

((( منهاج املؤمنني :ج 1ص .268 - 264
((( التوبة .60
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والفاقــة واالضطــرار إىل أخذهــا .والعاملــون عليهــا فهــم اجلبــاة هلــا ،املســتوفون

لكيلهــا مــن أيــدي أرباهبــا و أخذهــا .واملؤلفــة قلوهبــم فهــم أهــل الدنيــا املائلــون

إليهــا الذيــن ال يتبعــون املحقــن إال عليهــا وال غنــى باملســلمني عنهــم وال عــن

تألفهــم إمــا ليتقــوى هبــم عــى عدوهــم وإمــا ختذيــا هلــم ،وصــدا عــن معاونــة

أضدادهــم كــا فعــل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).

وجيــب عــى اإلمــام أن يتألفهــم لذلــك وعليــه ،وينيلهــم بعــض مــا يرغبــون فيه.

وأمــا الرقــاب فهــم املكاتبــون الذيــن يكاتبــون مواليهــم عــى شــئ معلــوم ،فيجــب

عــى اإلمــام أن يعينهــم يف ذلــك بقــدر مــا يــرى عــى قــدر ضعــف حيلتهــم وقوهتــا.
وأمــا الغارمــون فهــم الذيــن قــد لزمتهــم الديــون مــن غــر رسف وال ســفه وال

إنفــاق يف معصيتــه ،فيجــب عــى اإلمــام أن يقــي عنهــم مــا عليهــم مــن ديوهنــم،
ويعطيهــم مــن بعــد ذلــك مــا يقيمهــم وحيييهــم ويقوهتــم ويكفيهــم.

وأمــا الســبيل فهــو أن يرصف جــزء الســبيل يف التقوية للمجاهدين واالســتعداد

بالقــوة للظاملــن ،ممــا يتقــوى بــه مــن اخليــل والســاح واآلالت عليهــم ،وذلــك مــا

أمــر اهلل ســبحانه فيهــم فقــال:

هلل
﴿وَ َأعِ ـدُّوا َلهُ ـمْ مَــا اسْ ـ َت َطعْ ُتمْ مِ ـنْ ُق ـوَّةٍ وَمِ ـنْ ِربَــاطِ الْ َخيْـ ِـل ُترْهِبُــونَ بِ ـهِ عَ ـدُوَّ ا ِ

وَعَدُو ُ
َّك ـمْ﴾ ( (( .

وأمــا ابــن الســبيل فهــو مــار الطريــق ،املســافر الضعيــف (((،فيعــان بــا يقويــه

ويكفيــه مــن قليــل أو كثــر ،يدفــع إليــه اإلمــام ممــا لــه يف يــده مــا يقــوم بــه يف كــراءه
((( األنفال .60

((( يف نسخة فيعاونه.
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ونفقتــه ،ومــا يكــون إن كان عاريــا يف كســوته ،حتــى ينتهــي ويصــل إىل بلــده)(((.
ً
ثانيا :املذهب املالكي.
قــال أبــو الــركات (ت1302 :هـــ) يف بــاب الــزكاة يف بيــان مــن تــرف لــه

الــزكاة ومــا يتعلــق بذلــك:

(فقــر ،ال يملــك قــوت عامــه ،ومســكني ،وهــو أحــوج مــن الفقري لكونــه الذي
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ال يملــك شــيئ ًا بالكليــة (وصدقــا) يف دعوامهــا الفقــر واملســكنة (إال لريبــة) تكذهبــا

بــأن يكــون ظاهرمهــا خيالــف دعوامهــا فــا يصدقــان إال ببينــة (إن أســلم) كل منهــا،
فــا تعطــى لكافــر وال جتــزئ كأهــل املعــايص إن ظــن أهنــم يرصفوهنــا فيهــا وإال جاز

االعطــاء هلــم (وحتــرر) فــا تعطــى ملــن فيــه شــائبة رقيــة (وعــدم) كل منهــا (كفايــة
بقليــل) البــاء للتعديــة متعلقــة بكفايــة وهــو صــادق بــأن ال يكــون عنــده قليــل أصــا

وهــو املســكني أو يكــون عنــده قليــل ال يكفيــه عامــه وهــو الفقــر.

فــإن كان عنــده قليــل يكفيــه عامــه فــا يعطــى وال جتــزئ ولــو حــذف هــذا مــا

رض (أو) عــدم كفايــة ب ـ (إنفــاق) عليــه مــن نحــو والــد أو بيــت املــال بــأن كان لــه
فيــه مرتــب ال يكفيــه مــن أكل وكســوة ،فمــن لزمــت نفقتــه مليئــا ال يعطــى منهــا

(أو صنعــة) عطــف عــى قليــل أي عــدم كفايــة بصنعــة أي كســب فيعطــى متــام
كفايتــه وصــدق إن ادعــى كســادها.

(وعــدم بنــوة هلاشــم) ثــاين أجــداده (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) فهــو أبــو

عبــد املطلــب (ال املطلــب) أخــو هاشــم ومهــا شــقيقان وأمهــا مــن بنــي خمــزوم
((( األحكام :ج 1ص  194ـ .196
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ومهــا ولــدا عبــد منــاف ،وأمــا عبــد شــمس ونوفــل فالصحيــح أهنــا ليســا ولــدي

عبــد منــاف وإنــا مهــا ابنــا زوجتــه وأمهــا مــن بنــي عــدي وكانــا حتــت كفالتــه فنســبا
إليــه ففرعهــا ليــس بــآل قطعــا ،وفــرع هاشــم آل قطعــا ،وفــرع املطلــب ليــس بــآل

عــى املشــهور ،وأمــا نفــس هاشــم واملطلــب فليــس بــآل كــا هــو ظاهــر ،واملــراد
ببنــوة هاشــم كل مــن هلاشــم عليــه والدة مــن ذكــر أو أنثــى بــا واســطة أو بواســطة

غــر أنثــى ،فــا يدخــل يف بنــي هاشــم ولــد بناتــه.

وشــبه يف عــدم االجــزاء املســتفاد مــن مفهــوم الــرط قولــه( :كحســب) أي

كــا ال جيــزئ أن حيســب دينــه الكائــن (عــى) مديــن (عديــم) ليــس عنــده مــا جيعلــه
يف الديــن بــأن يقــول لــه :أســقطت مــا عليــك يف زكايت ألنــه هالــك ال قيمــة لــه أو

لــه قيمــة دون.

وقــال أشــهب :جيــزئ وعــى املشــهور فالظاهــر عــدم ســقوط الديــن عــن

املديــن ألنــه معلــق عــى شــئ مل حيصــل ،وأمــا مــن عنــده مــا جيعلــه يف دينــه أو بيــد
رب الديــن رهــن فيجــوز حســبه عليــه ألن دينــه ليــس هبالــك.

(وجــاز) إعطاؤهــا (ملوالهــم) أي لعتيــق بنــي هاشــم ولــذا مجــع الضمــر (و)

جــاز دفعهــا لصحيــح (قــادر عــى الكســب) ولــو تركــه اختيــارا (ومالــك نصــاب)

أو أكثــر حيــث ال يكفيــه لعامــه.

(و) جــاز (دفــع أكثــر منــه) أي مــن النصــاب (و) دفــع (كفايــة ســنة) ،فاملــدار

عــى كفايــة ســنة ولــو أكثــر مــن نصــاب فــا يعطــى أكثــر مــن كفايــة ســنة ولــو أقــل
مــن نصــاب( .ويف جــواز دفعهــا ملديــن) عديــم (ثــم أخذهــا) منــه يف دينــه (تــردد)
حملــه حيــث مل يتواطــآ عــى ذلــك .وأشــار إىل الصنــف الثالــث وهــو العامــل عليهــا
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بقولــه( :وجــاب ومفــرق) هــو القاســم ،وكــذا كاتــب وحــارش ،وهــو الــذي جيمــع

أربــاب األمــوال لالخــذ منهــم ال راع وحــارس.

وأشــار لــروط العامــل بقولــه( :حــر) فــا يســتعمل عليهــا عبــد (عــدل)

املــراد بــه هنــا ضــد الفاســق أي عدالــة كل أحــد فيــا ويل فيــه ،فعدالــة اجلــايب يف
جبيهــا ،وعدالــة املفــرق يف تفرقتهــا ،وليــس املــراد عــدل الشــهادة وإال مل حيتــج إىل
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احلــر وغــر الكافــر واقتــى أنــه يشــرط فيــه أن يكــون ذا مــروءة بــرك غــر الئــق

إىل آخــر مــا يعتــر فيــه وليــس كذلــك وال عــدل روايــة وإال كان قولــه غــر كافــر

مكــررا أيضــا ،ومل يصــح قولــه حــر ألن العبــد عــدل روايــة (عــامل بحكمهــا) لئــا
يأخــذ غــر حقــه أو يضيــع حقــا أو يمنــع مســتحقا (غــر هاشــمي) حلرمتهــا عــى آل

البيــت ألهنــا أوســاخ النــاس وهــي تنــايف نفاســتهم (و) غــر (كافــر) وال بــد أن يكــون

ذكــرا كــا أشــعر بــه تذكــر األوصــاف ،وأن يكــون بالغــا فيعطــى (وإن) كان (غنيــا)

ألهنــا أجرتــه فــا تنــايف الغنــى (وبــدئ بــه) أي بالعامــل ويدفــع لــه مجيعهــا إن كانــت
قــدر عملــه فأقــل كــا يــأيت.

(وأخــذ) العامــل (الفقــر بوصفيــه) أي وصــف الفقــر والعمــل إن مل يغنــه حــظ

العمــل ،وكــذا كل مــن مجــع بــن وصفــن فأكثــر (وال يعطــى حــارس) زكاة (الفطــرة
منهــا) بــل مــن بيــت املــال وكــذا حــارس زكاة املــال أي مــن حيــث احلراســة وأمــا

بغــره كالفقــر فيعطــى.

وأشــار للصنــف الرابــع بقولــه( :ومؤلــف) قلبــه وهــو (كافــر) يعطــى منهــا

(ليســلم) وقيــل مســلم حديــث عهــد بإســام ليتمكــن إســامه (وحكمــه) وهــو
تأليفــه بالدفــع إليــه (بــاق) مل ينســخ .وأشــار للصنــف اخلامــس بقولــه:
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(ورقيــق مؤمــن ولــو بعيــب) كثــر كزمــن (يعتــق منهــا) بــأن يشــري منهــا

ويكفــي عتــق مــا ملكــه بغــر رشاء منهــا عــى الراجــح (ال عقــد حريــة فيــه)

كمكاتــب ومدبــر ،فــإن فعــل مل جيــزه (ووالؤه) أي املعتــق منهــا (للمســلمني)
ألن املــال هلــم (وإن اشــرطه) املزكــي أي اشــرط الــوالء (لــه) أي لنفســه فرشطــه

باطــل وعتقــه عــن الــزكاة صحيــح والــوالء هلــم فهــو مبالغــة يف كــون الــوالء هلــم،
وحيتمــل أن يكــون اســتئنافا وجوابــه قولــه :مل جيــزه اآليت.

وعليــه :فالضمــر البــارز للعتــق ال للــوالء ،والــام يف لــه بمعنــى عــن بــأن

يقــول :أنــت حــر عنــي ووالؤك للمســلمني فــا جيزئــه العتــق عــن زكاتــه ولكنــه
يمــي والــوالء لــه إذ الــوالء ملــن أعتــق ،ويكــون قولــه( :أو فــك) هبــا (أســرا)

معطوفــا عــى اشــرطه وجواهبــا قولــه( :مل جيــزه) وعــى االحتــال األول يكــون

معمــوال ملقــدر أي أوان فــك إلــخ .وأشــار للصنــف الســادس بقولــه:

(ومديــن) يعطــى منهــا مــا يــويف بــه دينــه إن كان حــرا مســلام غــر هاشــمي

(ولــو مــات) املديــن فيــوىف دينــه منهــا .ووصــف الديــن بقولــه( :حيبــس) أي شــأنه
أن حيبــس (فيــه) فيدخــل ديــن الولــد عــى والــده والديــن املعــر ،وخــرج ديــن
الكفــارات والــزكاة وعطــف عــى مقــدر تقديــره واســتدان يف مصلحــة رشعيــة.

قولــه( :ال يف فســاد) كــرب مخــر وقــار (وال) إن اســتدان (الخذهــا) كأن

يكــون عنــده مــا يكفيــه وتوســع يف االنفــاق بالديــن ألجــل أن يأخــذ منها فــا يعطى
منهــا ألنــه قصــد مذمــوم ،بخــاف فقــر تدايــن للــرورة ناويــا االخــذ منهــا فإنــه

يعطــى منهــا حلســن قصــده (إال أن يتــوب) عــا ذكــر مــن الفســاد والقصــد الذميــم
فإنــه يعطــى (عــى األحســن) وإنــا يعطــى املديــن (إن أعطــى) لــرب الديــن (مــا
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بيــده مــن عــن) وفضلــت عليــه بقيــة (و) مــن (فضــل غريهــا) أي غــر العــن كمــن
لــه دار تســاوي مائــة وعليــه مائــة وتكفيــه دار بخمســن فــا يعطــى حتــى تبــاع
ويدفــع الزائــد يف دينــه ،فلــو كان الفاضــل يفــي بدينــه فإنــه يعطــى بوصــف الفقــر

ال الغــرم ،وظاهــره أنــه ال بــد مــن إعطــاء مــا بيــده بالفعــل وليــس كذلــك بــل املــدار

عــى إعطائــه منهــا مــا بقــي عليــه عــى تقديــر إعطــاء مــا بيــده.
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وأشــار للســابع بقولــه( :وجماهــد) أي املتلبــس بــه إن كان ممــن جيــب عليــه

لكونــه حــرا مســلام ذكــرا بالغــا قــادرا ،وال بــد أن يكــون غــر هاشــمي ويدخــل فيــه
املرابــط (وآلتــه) كســيف ورمــح تشــرى منهــا( .ولــو) كان املجاهــد (غنيــا) حــن

غــزوه (كجاســوس) يرســل لالطــاع عــى عــورات العــدو ويعلمنــا هبــا فيعطــى
ولــو كافــرا (ال) تــرف الــزكاة يف (ســور) حــول البلــد ليتحفــظ بــه مــن الكفــار

(و) ال يف عمــل (مركــب) يقاتــل فيهــا العــدو.

وأشــار للصنــف الثامــن وهــو ابــن الســبيل بقولــه( :وغريــب) حــر مســلم

غــر هاشــمي (حمتــاج ملــا يوصلــه) لبلــد ولــو غنيــا فيهــا ال إن كان معــه مــا يوصلــه

تغــرب يف غــر معصيــة) وإال مل يعــط مــا مل يتــب ولــو خــي عليــه املــوت (ومل
جيــد مســلفا) يف غربتــه (وهــو مــي ببلــده) الــواو للحــال أي مل جيــد مســلفا يف هــذه
احلالــة بــأن مل جيــد رأســا أو وجــد وهــو عديــم ببلــده ،فلــو وجــد وهــو ملــئ هبــا مل

يعــط (وصــدق) يف دعــواه الغربــة وظاهــره بــا يمــن (وإن جلــس) أي أقــام بعــد

االعطــاء يف بلــد الغربــة (نزعــت منــه) إال أن يكــون فقــرا ببلــده)(((.
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ً
ثالثا :املذهب احلنفي.
قال الرسخيس (ت483 :هـ) يف املبسوط:

(وأعلــم أن مصــارف العــر والــزكاة مــا يتــى يف كتــاب اهلل عــز وجــل يف قولــه

تعــاىل إنــا الصدقــات للفقــراء واملســاكني ،اآليــة ،وللنــاس كالم يف الفــرق بــن
الفقــر واملســكني فــروى أبــو يوســف عــن أيب حنيفــة رمحهــا اهلل تعــاىل أن الفقــر

هــو الــذي ال يســأل واملســكني هــو الــذي يســأل قــال اهلل تعــاىل يف صفــة الفقــراء
ال يســألون النــاس إحلافــا قيــل ال إحلافــا وال غــر إحلــاف وىف املســكني قــال اهلل

تعــاىل ويطعمــون الطعــام عــى حبــه مســكينا ويتيــا وأســرا وقــد جــاء يســأل وقــد
روى احلســن بــن زيــاد عــن أيب حنيفــة رمحهــا اهلل تعــاىل ان الفقــر هــو الــذي يســأل

ويظهــر افتقــاره وحاجتــه إىل النــاس قــال اهلل تعــاىل وأنتــم الفقــراء .واملســكني هــو
الــذي بــه زمانــة ال يســأل وال يعطــى لــه قــال اهلل تعــاىل أو مســكينا ذا مرتبــة أي

الصقــا بالــراب مــن اجلــوع والعــرى.

فاحلاصــل ان املذهــب عندنــا أن املســكني أســوأ حــاال مــن الفقــر وعنــد

الشــافعي رمحــه اهلل تعــاىل الفقــر أســوأ حــاال مــن املســكني وبــن أهــل اللغــة فيــه
اختــاف ومــن قــال بــان املســكني أســوأ حــاال قــال الفقــر الــذي يملــك شــيئا

ولكــن ال يغنيــه ،قــال الراعــي أمــا الفقــر الــذي كانــت حلوبتــه وفــق العيــال فلــم
يــرك لــه ســبد واملســكني مــن ال يملــك شــيئا ومــن قــال الفقــر أســوأ حــاال مــن

املســكني قــال املســكني مــن يملــك مــاال يغنيــه قــال اهلل تعــاىل أمــا الســفينة فكانــت

ملســاكني يعملــون يف البحــر وقــال الراجــز هــل لــك يف أجــر عظيــم تؤجــره تغيــث
مســكينا كثــرا عســكره عــر شــياه ســمعه وبــره والفقــر الــذي ال يملــك شــيئا
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مشــتق مــن انكســار فقــار الظهــر واحلديــث يشــهد هلــذا وهــو مــا روى عــن النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال:

«اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحرشين يف زمرة املساكني».

وفائــدة هــذا اخلــاف إنــا تظهــر يف الوصايــا واألوقــاف أمــا الــزكاة فيجــوز

رصفهــا إىل صنــف؟؟ حــد عندنــا فــا يظهــر هــذا اخلــاف .والعاملــن عليهــا وهــم
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الذيــن يســتعملهم االمــام عــى مجــع الصدقــات ويعطيهــم ممــا جيمعــون كفايتهــم

وكفايــة أعواهنــم وال يقــدر ذلــك بالثمــن عندنــا خالفــا للشــافعي رمحــه اهلل تعــاىل

ألهنــم ملــا فرغــوا أنفســهم لعمــل الفقــراء كانــت كفايتهــم يف ماهلــم وهلــذا يأخــذون
مــع الغنــى ولــو هلــك مــا مجعــوه قبــل أن يأخذوا منه شــيئا ســقط حقهــم كاملضارب
إذا هلــك مــال املضاربــة يف يــده بعــد التــرف وكانــت الــزكاة جمزيــة عــن املؤديــن

ألهنــم نائبــون عــن الفقــراء بالقبــض.

وأمــا املؤلفــة قلوهبــم فكانــوا قومــا مــن رؤســاء العــرب كأيب ســفيان بــن حــرب

وصفــوان ابــن أميــة وعيينــة بــن حصــن واألقــرع بــن حابــس وكان يعطيهــم رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بفــرض اهلل ســهام مــن الصدقــة يؤلفهــم بــه عــى اإلســام
فقيــل كانــوا قــد أســلموا وقيــل كانــوا وعــدوا أن يســلموا ،فــان قيــل كــف جيــوز أن

يقــال بأنــه يــرف إليهــم وهــم كفــار.

قلنا:اجلهــاد واجــب عــى الفقــراء مــن املســلمني واألغنيــاء لدفــع رش املرشكــن

فــكان يدفــع إليهــم جــزأ مــن مــال الفقــراء لدفــع رشهــم وذلــك قائــم مقــام اجلهــاد

يف ذلــك الوقــت ثــم ســقط ذلــك الســهم بوفــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
هكــذا قــال الشــعبي انقــى الرشــا بوفــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).
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وروى أهنــم يف خالفــة أبــى بكــر عنــه اســتبذلوا اخلــط لنصيبهــم فبــذل هلــم

وجــاؤا إىل عمــر فاســتبذلوا خطــه فأبــى ومــزق خــط أبــى بكــر رىض اهلل تعــاىل عنــه

وقــال هــذا شــئ كان يعطيكــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) تأليفــا لكــم وأمــا
اليــوم فقــد أعــز اهلل الديــن فــان ثبتــم عــي اإلســام واال فبيننــا وبينكــم الســيف

فعــادوا إىل أيب بكــر عنــه وقالــوا لــه أنــت اخلليفــة أم عمــر بذلــت لنــا اخلــط ومزقــه

عمــر فقــال هــو ان شــاء ومل خيالفــه.

ـاب﴾ فاملــراد إعانــة املكاتبــن عــى أداء بــدل
وأمــا قولــه تعــاىل ﴿وَفِــي الرِّ َقـ ِ

الكتابــة بــرف الصدقــة إليهــم عندنــا .وقــال مالــك رمحــه اهلل تعــاىل املــراد أن

يشــرى بالصدقــة عبــدا فيعتقــه وهــذا فاســد الن التمليــك البــد منــه ومــا يأخــذه

بائــع العبــد عــوض عــن ملكــه والعبــد يعتــق عــى ملــك املــوىل فــا يوجــد التمليــك
والدليــل عليــه مــا روى أن رجــا قــال أي رســول اهلل دلنــي عــى عمــل يدخلنــي
اجلنــة فقــال فــك الرقبــة وأعتــق النســمة قــال أو ليســا ســواء يــا رســول اهلل قــال ال

فــك الرقبــة أن تعــن يف عتقــه .وأمــا قولــه تعــاىل والغارمــن فهــم املديونــون الذيــن
ال يملكــون نصابــا فاضــا عــن دينهــم.

وقــال الشــافعي رمحــه اهلل تعــاىل املــراد مــن حتمــل غرامــة يف اصــاح ذات البــن

واطفــاء الثائــرة بــن القبيلتني.

هلل﴾؛ فهــم فقــراء الغــزاة هكــذا قــال أبــو
يل ا ِ
وأمــا قولــه تعــاىل﴿ :وَفِــي سَ ـبِ ِ

يوســف .وقــال حممــد هــم فقــراء احلــاج املنقطــع هبــم .ملــا روى أن رجــا جعــل

بعــرا لــه يف ســبيل اهلل فأمــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن حيمــل عليــه
احلــاج وأبــو يوســف يقــول الطاعــات كلهــا يف ســبيل اهلل تعــاىل ولكــن عنــد اطــاق
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هــذا اللفــظ املقصــود هبــم الغــزاة عنــد النــاس .وال يــرف إىل األغنيــاء مــن الغــزاة

عندنــا خالفــا للشــافعي رمحــه اهلل تعــاىل.

واســتدل بقولــه (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) ال حتــل الصدقــة لغنــى اال

خلمســة وذكــر مــن مجلتهــم الغــازي يف ســبيل اهلل تعــاىل ولكنــا نقــول املــراد الغنــى
بقــوة البــدن والقــدرة عــى الكســب إنــا تكــون بالبــدن ال بملــك املــال بدليــل
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احلديــث اآلخــر وردهــا يف فقرائهــم.

وأمــا ابــن الســبيل فهــو املنقطــع عــن مالــه لبعــده منــه والســبيل الطريــق فــكل

مــن يكــون مســافرا عــى الطريــق يســمى ابــن الســبيل كمــن يكــون فقــرا أو غنيــا
يســمى ابــن الفقــر وابــن الغنــى وابــن الســبيل غنــى ملــكا حتــى جتــب الــزكاة يف

مالــه ويؤمــر بــاألداء إذا وصلــت يــده إليــه وهــو فقــر يــدا حتــى تــرف إليــه

الصدقــة للحــال حلاجتــه)(((.
ً
رابعا :املذهب احلنبلي.

قــال البهــويت (ت1051 :هـــ) يف كشــاف القنــاع يف أصناف املســتحقني للزكاة،

فأســهب يف ايــراد اقــوال فقهــاء املذهــب ،ولــذا اقترصنــا عــى ذكــر االصنــاف فبدئنا

بالفقــراء؛ فقال:

(الفقــراء ـ بــدأ هبــم أتباعــ ًا للنــص ،ولشــدة حاجتهــم؛ وهــم أســوأ حــاالً مــن

املســاكني لبــداءة اهلل هبــم؛ وانــا يبــدأ باالهــم فاألهــم؛ والفقــر :مــن ال جيــد شــيئ ًا ألتــه،

أو جيــد شــيئ ًا يســر ًا مــن الكفايــة دون نصفهــا مــن كســب او غــره(((.
((( املبسوط :ج 3ص .10 - 8
((( املصدر نفسه.
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(الثــاين)( :املســاكني)؛ املاســكني :مــن جيــد معظــم الكفايــة او نصفهــا مــن

كســب او غــر.

(الثالــث)( :العاملــون عليهــا) :للنــص ،كجــاب للــزكاة وكاتــب عــى اجلــايب

(وقاســم) للــزكاة بــن مســتحقيها( ،وحــارش) أي جامــع (املــوايش ،وعدادهــا،
وكيــال ،ووزان ،وســاع) يبعثــه االمــام الخذهــا (وراع ومجــال ،وحاســب ،وحافظ،

ومــن حيتــاج إليــه فيهــا) أي يف الــزكاة لدخوهلــم يف مســمى العامــل (غــر قــاض
ووال ،ويــأيت) الســتغنائهام بامهلــا يف بيــت املــال( .وأجــرة كيلهــا ووزهنــا يف أخذهــا)

أي حــال تســليمها (ومؤنــة دفعهــا عــى املالــك) ألن تســليمها عليــه .فكذلــك
مؤنتــه ،وأمــا مؤنــة ذلــك حــال الدفــع إىل أهــل الــزكاة فمــن ســهم العــال)(((.
(الرابع)( :املؤلفة قلوهبم) قال البهويت:

(للنــص ،وحكمهــم بــاق ألن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) أعطــى املؤلفــة

مــن املســلمني واملرشكــن .فيعطــون عنــد احلاجــة ،وحيمــل تــرك عمــر وعثــان
وعــي (-عليــه الصــاة والســام) -إعطاءهــم عــى عــدم احلاجــة إىل اعطائهــم يف
خالفتهــم ،ال لســقوط ســهمهم.

فــان اآليــة مــن آخــر مــا نــزل ،وأعطــى أبــو بكــر عــدي بــن حاتــم ،والزبرقــان

بــن بــدر؛ ومنــع وجــود احلاجــة عــى ممــر الزمــان واختــاف احــوال النفــوس يف
القــوة والضعــف ،ال خيفــى فســاده)(((.

(اخلامس)( :الرقاب) ،قال البهويت:

((( كشاف القناع :ج 2ص .316
((( املصدر نفسه :ج 2ص .320
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(للنــص ،وهــم املكاتبــون املســلمون الذيــن ال جيــدون وفــاء مــا يــؤدون ولــو

ـاب﴾ .قــال يف
مــع القــوة والكســب ،نــص عليــه؛ لعمــوم قولــه تعــاىل﴿ :وَفِــي الرِّ َقـ ِ
املبــدع :ال خيتلــف املذهــب اهنــم ،اي :املكاتبــون مــن الرقــاب)(((.
(السادس)( :الغارمون)؛ قال البهويت:

(للنص ،وهو املدينون ،كذا فرسه اجلوهري ،املسلمون وهم رضبان:
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أحدمها من عزم إلصالح ذات البني.

الثــاين :مــن رضيب الغــارم ،مــن عــزم إلصــاح نفســه يف مبــاح؛ كمــن اســتدان

يف نفقتــه نفســه وعيالــه ،أو كســوهتم)(((.

(السابع)( :يف سبيل اهلل) ،قال البهويت:

(للنص ،وهم الغزاة ،الن السبيل عند االطالق هو الغزو؛ ولقوله:

يل
﴿ ِإنَّ اهللَ يُحِ ـبُّ َّالذِي ـنَ يُقَاتِلُــونَ فِــي سَ ـبِيلِهِ صَفًّــا﴾ ،وقولــه﴿ :قَاتِ ُلــوا فِــي سَ ـ ِب ِ

هلل﴾ إىل غــر ذلــك ،وال خــاف يف اســتحقاقهم ،وبقــاء حكمهــم إذا كانــوا
ا ِ

متطوعــة)(((.

(الثامن)( :ابن السبيل):

(للنــص ،والســبيل الطريــق ،وســمي املســافر أبنــا لــه :ملالزمتــه لــه ،كــا يقــال:

ولــد الليــل ،إذا كان يكثــر اخلــروج فيــه ،وهــو املســافر املنقطــع بــه يف ســفر طاعــة او

ســفر مبــاح دون املنشــئ للســفر مــن بلــده)(((.
((( املصدر السابق :ج 2ص .321
((( املصدر السابق :ج 2ص.325

((( املصدر السابق :ج 2ص .326
((( املصدر السابق :ج 2ص .327
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خامسا :املذهب الشافعي.
قال زكريا االنصاري(977هـ):

(واالصــل يف –الــزكاة -قولــه تعــاىل :إَِّنمَــا الصَّدَ َقــاتُ لِ ْل ُف َق ـرَاءِ واضــاف

فيهــا الصدقــات إىل االصنــاف االربعــة بــام امللــك ،واىل االربعــة االخــرة بفــي
الظرفيــة لالشــعار باطــاق امللــك يف االربعــة االوىل وتقييــده يف األخــرة حتــى إذا
مل حيصــل الــرف يف مصارفهــا ،اســرجع بخالفــه يف األوىل عــى مــا يــأيت (هــي)

أي الــزكاة لثامنيــة:

(لفقــر) وهــو (مــن ال مــال لــه وال كســب الئــق) بــه (يقــع) مجيعهــا أو

جمموعهــا( ،موقعــا مــن كفايتــه) مطعــا وملبســا ومســكنا وغريهــا ،ممــا ال بــد لــه
منــه عــى مــا يليــق بحالــه وحــال ممونــه.

كمــن حيتــاج إىل عــرة ،وال يملــك أوال يكســب إال درمهــن أو ثالثــة وســواء

أكان مــا يملكــه نصابــا أم أقــل أم أكثــر( ،ولــو غــر زمــن ومتعفــف) عــن املســألة

لقولــه تعــاىل:

ُوم.(((
وَفِي َأمْوَالِ ِهمْ حَقٌّ لِلسَّائ ِِل وَالْمَحْر ِ
أي غري السائل ،ولظاهر االخبار.

(واملســكني) وهــو (مــن لــه ذلــك) أي مــال أو كســب الئــق بــه يقــع موقعــا

مــن كفايتــه( ،وال يكفيــه) كمــن يملــك أو يكســب ســبعة أو ثامنيــة وال يكفيــه إال

عــرة.

((( الذاريات.19 :
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واملــراد أنــه ال يكفيــه العمــر الغالــب ،وقيــل ســنة وخــرج بالئــق كســب ال

يليــق بــه ،فهــو كمــن ال كســب لــه (ويمنــع فقــر الشــخص ومســكنته) والترصيــح

هبــا مــن زيــاديت( ،كفايتــه بنفقــة قريــب أو زوج) ألنــه غــر حمتــاج كمكتســب كل
يــوم قــدر كفايتــه( ،واشــتغاله بنوافــل) والكســب يمنعــه منهــا (ال) اشــتغاله (بعلــم

رشعــي) يتأتــى منــه حتصيلــه (والكســب يمنعــه) منــه ألنــه فــرض كفايــة ،وقــويل
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رشعــي مــن زيــاديت.

(وال مســكنه وخادمــه وثيــاب وكتــب) لــه (حيتاجهــا) وذكــر اخلــادم والكتــب

مــع التقييــد باالحتيــاج مــن زيــاديت( .و) ال (مــال لــه غائــب بمرحلتــن أو مؤجــل)
فيعطــي مــا يكفيــه إىل أن يصــل إىل مالــه ،أو حيــل االجــل ،ألنــه اآلن فقــر أو

مســكني.

(والعامــل) عــى الــزكاة (كســاع) جيبيهــا (وكاتــب) يكتــب مــا أعطــاه أربــاب

األمــوال (وقاســم وحــارش) جيمعهــم أو جيمــع ذوي الســهامن واألصــل اقتــر

عــى أوهلــا ،وقــويل كســاع أوىل مــن قولــه ،ســاع إىل آخــره ،الن العامــل ال ينحــر
فيــا ذكــره ،إذ منــه العريــف واحلاســب وأمــا أجــرة احلافــظ لألمــوال والراعــي

بعــد قبــض االمــام ففــي مجلــة الســهامن ال يف ســهم العامــل والكيــال والــوزان
والعــداد إن ميــزوا الــزكاة مــن املــال ،فأجرهتــم عــى املالــك ال مــن ســهم العامــل

أو ميــزوا بــن أنصبــاء املســتحقني فهــي مــن ســهم العامــل ومــا ذكــر أوال حملــه إذا

فــرق االمــام الــزكاة ومل جيعــل للعامــل جعــا مــن بيــت املــال فــإن فرقهــا املالــك،
أو جعــل االمــام للعامــل ذلــك ســقط ســهم العامــل كــا ســيأيت( ،ال قــاض ووال)،
فــا حــق هلــا يف الــزكاة ،بــل رزقهــا يف مخــس اخلمــس املرصــد للمصالــح العامــة.

إن مل يتطوعــا بالعمــل الن عملهــا عــام( ،وملؤلفــة) إن قســم االمــام واحتيــج هلــم
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وهــم أربعــة( ،ضعيــف إســام أو رشيــف) يف قومــه (يتوقــع) بإعطائــه (إســام

غــره أو كاف) لنــا (رش مــن يليــه مــن كفــار أو مــا نعــي زكاة) وهــذا يف مؤلفــة
املســلمني كــا يعلــم ممــا يــأيت ويف كالمــي هنــا إشــارة إليــه.

أمــا مؤلفــة الكفــار :وهــم مــن يرجــى إســامه أو خيــاف رشه فــا يعطــون

مــن زكاة وال غريهــا ،الن اهلل تعــاىل أعــز اإلســام ،وأهلــه ،وأغنــى عــن التأليــف،

وقــويل أو كاف إىل آخــره مــن زيــاديت.

(والرقــاب) وهــم (مكاتبــون) ،كتابــة صحيحــة بقيــد زدتــه بقــويل( ،لغــر

مــزك) فيعطــون ولــو بغــر إذن ســاداهتم أو قبــل حلــول النجــوم مــا يعينهــم عــى
العتــق ،إن مل يكــن معهــم مــا يفــي بنجومهــم ،أمــا مكاتــب املزكــي فــا يعطــي مــن

زكاتــه شــيئا لعــود الفائــدة إليــه مــع كونــه ملكــه.

(والغــارم) وهــو ثالثــة( :مــن تدايــن لنفســه يف مبــاح) طاعــة كان أوال ،وإن

رصفــه يف معصيــة وقــد عــرف قصــد اإلباحــة( ،أو) يف (غــره) أي املبــاح كخمــر،

(وتــاب) وظــن صدقــه يف توبتــه وإن قــرت املــدة( ،أو رصفــه يف مبــاح) .فيعطــي

(مــع احلاجــة) بــأن حيــل الديــن ،وال يقــدر عــى وفائــه ،بخــاف مــا لــو تدايــن
ملعصيــة ،ورصفــه فيهــا ومل يتــب .ومــا لــو مل حيتــج فــا يعطــى .وقــويل أو رصفــه
يف مبــاح مــن زيــاديت( .أو) تدايــن (الصــاح ذات البــن) ،أي احلــال بــن القــوم.

كأن خــاف فتنــة بــن قبيلتــن تنازعتــا يف قتيــل ،مل يظهــر قاتلــه فتحمــل الدية تســكينا
للفتنــة فيعطــى (ولــو غنيــا) إذ لــو اعتــر الفقــر لقلــت الرغبــة يف هــذه املكرمــة( ،أو)
تدايــن (لضــان) فيعطــى (أن أعــر مــع األصيــل) ،وإن مل يكــن متربعــا بالضــان

(أو) أعــر (وحــده وكان متربعــا) بالضــان .بخــاف مــا إذا ضمــن بــاالذن،
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والثالــث مــن زيــاديت.

(ولســبيل اهلل) وهــو (غــاز متطوعــا) باجلهــاد ،فيعطــى (ولــو غنيــا) إعانــة لــه

عــى الغــزو ،وبخــاف املرتــزق الــذي لــه حــق يف الفــئ فــا يعطــى مــن الــزكاة.
وإن مل يوجــد مــا يــرف لــه مــن الفــئ وعــى أغنيــاء املســلمني إعانتــه حينئــذ.

(والبــن ســبيل) وهــو (منشــئ ســفر) مــن بلــد مــال الــزكاة( ،أو جمتــاز) بــه يف
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ســفره (إن احتــاج وال معصيــة) بســفره ســواء أكان طاعــة كســفر حــج ،وزيــارة
أم مباحــا كســفر جتــارة ،وطلــب آبــق ونزهــة .فــإن كان معــه مــا حيتاجــه يف ســفره،

ولــو بوجــدان مقــرض أو كان ســفر معصيــة ،مل يعــط وأحلــق بــه ســفر ال لغــرض
صحيــح كســفر اهلائــم)

(((

سادسا :املذهب اإلباضي.
وذهــب فقهــاء املذهــب اإلبــايض -كــا ذهــب غريهــم مــن بقيــة املذاهــب

الســتة -إىل أن اصنــاف املســتحقني هــم ثامنيــة أصنــاف ،وهــم الذيــن جــاء ذكرهــم

يف كتــاب اهلل تعاىل(((.قــال حممــد أطفيــش:

(وتعطــى لثامنيــة اصنــاف ،اي لفــرد او اكثــر مــن صنــف او اكثــر مــن تلــك

االصنــاف ،وال جيــب تفريقهــا عــى االصنــاف الثامنيــة ،وال ســيام إن مل يوجــد

بعضهــا ،خالفــا ملــن اوجــب ذلــك ،نــص اهلل عليهــا يف (انــا الصدقــات للفقــراء).
وامــا الفقــراء واملســاكني ،فقيــل ســواء ،وقيــل الفقــر مــن ال يســال ،واملســكني

مــن خيضــع بالســؤال ،ويــدل للقولينانــه نســب للفقريمــال ونســب للمســكني ،امــا
((( فتح الوهاب لزكريا األنصاري :ج 2ص.47-45

((( كتاب االيضاح :ج 2ص  104ـ  ،115باب( :يف معرفة من حتب له الزكاة).
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املســكني فكقولــه تعــاىل (امــا الســفينة فكانــت ملســاكني)
واما الفقري فكقول الشاعر:

اما الفقري الذي كانت حلوبته

وفق العيال فلم يرتك له سبدا

وقيــل الفقــر احســن حــاال ،الن لــه بلغــة واملســكني ال بلغــة لــه ،وهــو ســاكن

كامليــت ،وقيــل عكســه ،وهــو ان املســكني احســن الن لــه بلغــة والفقــر مــن ال
بلغــة لــه ،وكان فقــار ظهــره مكســورة(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسالة.

تباينــت أقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف صفــات مســتحقي الــزكاة وهــم

الذيــن حثــت عليهــم اآليــة ،وورد ذكرهــم يف النــص الرشيــف ـ مــورد البحــث

ـ ومــن ثــم اختلفــت منافــذ اإلنفــاق وتفريــق الــزكاة ،الختــاف تعلــق احلكــم

وعنوانــه؛ وكانــت أقواهلــم كاآليت:
ً
أول :الفقراء واملساكني.

أختلفوا يف األسوء حاالً بني الفقري واملسكني.

فقال فقهاء اإلمامية (أعىل اهلل شأهنم):

إن الفقــر أســوأ حــاالً مــن املســكني ،ألن الفقــر هــو الــذي ال يشء لــه ،أو معــه

يشء يســر ال يعتــد بــه؛ واملســكني :الــذي لــه يشء فــوق ذلــك ،غــر أنــه ال يكفيــه
حلاجتــه ومونتــه(((.

((( رشح كتاب النيل وشفاء العليل :ج 3ص220-218

((( اخلــاف للشــيخ الطــويس :ج 4ص 229؛ املبســوط للشــيخ الطــويس :ج246؛ منهــاج املؤمنــن
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َكانَ ـتْ لِمَسَــاكِنيَ يَعْمَ ُلــونَ فِــي
واســتدلوا بقولــه تعــاىلَ ﴿ :أمَّــا السَّ ـفِين َُة ف َ

ا لْبَحْ ـ ِر ﴾ ( (( .

أ ـ وهبذا املعنى قال الشافعية واحلنابلة،

ب ـ يف حــن ذهــب إىل القــول بــان املســكني أســوأ حــاالً مــن الفقــر :احلنفيــة،

واملالكيــة ،والزيديـة ,واإلباضيــة.
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ً
ثانيا :العاملون عليها.
قــال فقهــاء اإلماميــة :أن اإلمــام خمــر بــن أن يعطــي العامــل مــن الصدقــات أو

مــن بيــت املــال فيجعــل لــه جعالــة.

كــا مـ َّـر بيانــه يف املســالة الســابقة يف أجــرة الســاعي أو العامــل ،فــإن أعطــاه مــن

بيــت املــال ســقط حقــه مــن الصدقــات؛ وإن مل جيعــل لــه شــيئ ًا مــن بيــت املــال كان

لــه نصيــب مــن الــزكاة.

 1ـ وذهب إىل ذلك الشافعية.

 2ـ وقال الزيدية :بتخصيص حقهم من الصدقات.

 3ـ وقــال املالكيــة :بــأن العامــل يعطــي مــن الــزكاة وإن كان غني ـ ًا ،وجيــوز أن

جيمــع لــه حقــان ،حــق العمــل وحــق الفقــر إذا كان فقــر ًا.

 4ـ وقــال احلنفيــة :بتخصيــص حقهــم مــن صدقــات الــزكاة وإن كان العامــل

غنيـ ًا ألنــه يأخــذ عــن عملــه.

للسيد املرعيش :ج 1ص .264

((( الكهف.79 : ،
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 5ـ وقــال احلنابلــة :بتخصيــص حقهــم مــن صدقــات الــزكاة بــرط أن ال

يكــون العامــل (قاضيــ ًا وواليــ ًا) الهنــا يأخــذان مــن بيــت املــال.

6ـ وقــال اإلباضيــة :باالخــذ مــن الــزكاة (الهنــم أنزلــوا العامــل منزلــة األجــر

يعطــى مــن الصدقــة عــى قــدر عنــاه ولــو كان غينـ ًا).
ً
ثالثا :يف عمل اهلامشي يف الزكاة.

 1ـ اتفــق مجيــع فقهــاء املذاهــب اإلســامية الســتة( :الزيديــة ،واملالكيــة،

واحلنفيــة ،والشــافعية ،واحلنابلــة ،واإلباضيــة) عــى عــدم جــواز أن يكــون العامــل

يف الــزكاة مــن بنــي هاشــم ،وذلــك أن مــرف أجــر العامــل عندهم مــن الصدقات
وهــي حمرمــة عــى بنــي هاشــم ـ كــا ســيمر بيانــه مفص ـ ً
ا يف الفصــل القــادم.

 2ـ وقــال اإلماميــة إذا حــدد اإلمــام أجــرة العامــل مــن بيــت املــال جــاز أن

يكــون هاشــمي ًا النــه يأخــذ عوضـ ًا عــن عملــه ،فيجعــل لــه جعالــة مــن بيــت املــال.
 -3أما إذا كان األجر من الصدقات ،فقيل :بعدم جواز عمله.

 -4إذا كانــت الصدقــات مــن بنــي هاشــم خاصــة ،ومل خيتلــط هبــا زكاة غريهــم

جــاز أن يأخــذ العامــل.

َ
رابعا :سهم املؤلفة قلوبهم.
أل��ف :يف س��قوط هذا الس��هم بعد وفاة رس��ول اهلل (صل��ى اهلل عليه واله)
وبقاءه.

 1ـ ذهــب اإلماميــة إىل ســقوط هــذا الســهم بعــد وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه والــه) أو بقــاءه إىل قولــن:
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االول :قيــل بالســقوط ،والثــاين قيــل :بالبقــاء إىل زمــن الغيبــة وبعدهــا ســقط

هــذا الســهم(((.

 2ـ واختلــف فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف بقــاء ســهم املؤلفــة قلوهبــم بعــد

وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) عــن عــدم بقائــه:

فقــال املالكيــة ،واحلنابلــة ،والزيديــة :بالبقــاء ،بــل ذهــب الزيديــة إىل الوجــوب
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املتعلــق بذمــة اإلمــام فعليــه أن يتألفهــم لذلــك ،وعليــه أن يســلهم بعــض مــا

يرغبــون فيــه.

 3ـ ذهــب الشــافعية إىل قولــن ،منهــم مــن قــال :بالســقوط ،ومنهــم مــن قــال

بالبقــاء.

 4ـ وقــال احلنفيــة :بالســقوط واســتندوا يف ذلــك بقــول الشــعبي( :أنقــى

الرشــا بوفــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).

 5ـ وقــال اإلباضيــة :بالســقوط (مــا دام اإلســام عنهــم قوي ـ ًا وعنهــم غني ـ ًا)

واســتثنوا الســقوط لقــوم نزلــوا يف اإلســام بمنزلــة خافــوا عليــه الضعــف فيتألفوا.
ب��اء :يف أختص��اص عن��وان (املؤلف��ة) باملش��ركني والكف��ار فق��ط أم
خيت��ص ب��ه بعض املس��لمني.

1ـ ذهــب فقــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) إىل ثالثــة أقــوال يف اختصــاص

عنــوان املؤلفــة قلوهبــم ،وهــو مــا حققــه الســيد حمســن احلكيــم (عليــه الرمحــة
والرضــوان) يف املستمســك عــى العــروة ،فقــال:

((( العــروة الوثقــى للســيد اليــزدي (قــدس رسه) مــع تعليقــات ملراجــع الطائفــة (عليهــم الرمحــة

والرضــوان) :ج 4ص  112بتحقيــق ونــر مؤسســة النــر اإلســامي جلامعــة املدرســن ـ قــم.
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(املحكــي عــن املبســوط واخلــاف وغريمها؛ بــل أســتظهر أنه املشــهور اختصاص

املؤلفــة بالكفــار؛ بــل عــن ظاهر املبســوط ورصيح اخلــاف :االمجــاع عليه.

قــال يف حمكــي املبســوط( ،املؤلفــة قلوهبــم عندنــا :هــم الكفــار الذيــن يســتاملون

بشــئ مــن مــال الصدقــات إىل اإلســام ،ويتألفــون عــى قتــال أهــل الــرك ،وال

يعــرف علامؤنــا مؤلفــة أهــل اإلســام.)..

وعــن املفيــد ومجاعــة :أهنــم رضبــان ،مســلمون ،ومرشكــون .وقــال يف

الرشائــع( :واملؤلفــة قلوهبــم :هــم الكفــار الذيــن يســتاملون إىل اجلهــاد ،وال نعــرف

مؤلفــة غريهــم.)..

وعــن اإلســكايف :اختصاصــه باملنافقــن .قــال يف حمكــي كالمــه( :املؤلفــة

قلوهبــم مــن أظهــر الديــن بلســانه ،وأعــان املســلمني وإمامهــم بيــده ،وكان معهــم
األقليــة .)..وتبعــه عليــه يف احلدائــق وغريهــا .وعــن الرسائــر والنافــع ومجلــة مــن

كتــب العالمــة وغريهــا :أهنــم مســلمون ،وكافــرون .ولعلــه مــراد املفيــد يف عبارتــه
الســابقة ،فتكــون األقــوال ثالثــة.

والــذي يظهــر مــن أكثــر النصــوص هــو القــول الثــاين ،ففــي مصحــح زرارة

عــن أيب جعفــر (عليــه الســام)( :ســألته عــن قــول اهلل عــز وجــل:
﴿وَالْمُؤََّل َفةِ ُق ُلوبُهُمْ ،﴾...قال (عليه السالم):

«هــم قــوم وحــدوا اهلل عــز وجــل ،وخلعــوا عبــادة مــن يعبــد مــن دون اهلل عــز

وجــل ،وشــهدوا أن ال إلــه إال اهلل ،وأن حممــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
وهــم يف ذلــك شــكاك يف بعــض مــا جــاء بــه حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) فأمــر اهلل
نبيــه أن يتألفهــم باملــال والعطــاء لكــي حيســن إســامهم ،ويثبتــوا عــى دينهــم الــذي
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دخلــوا فيــه وأقــروا بــه.

وإن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يــوم حنــن تألــف رؤوســاء العــرب مــن

قريــش وســائر مــر ،منهــم أبــو ســفيان بــن حــرب ،وعيينــة بــن حصــن الفــزاري

وأشــباههم مــن النــاس ،فغضبــت األنصــار»(((.

وخيلــص الســيد احلكيــم (قــدس رسة) بعــد إيــراده االقــوال ومناقشــة قــول
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صاحــب اجلواهــر (عليــه الرمحــة والرضــوان) إىل القــول:

(بإشــكال تعميــم املؤلفــة للكفــار ،بــل للمســلمني الذيــن يقصــد مــن اعطائهــم

املعاونــة عــى اجلهــاد)(((.

 2ـ وقــال الشــافعية :بــان املؤلفــة قلوهبــم رضبــان :مســلمون ومرشكــون ،فأمــا

املرشكــون فرضبــان ،االول :مــن كانــت لــه نيــة حســنة باملســلمني وظهــرت منــه

رســول إىل اإلســام.

واالخــر :مــن مل يظهــر لــه ميــل إىل اإلســام ومل تكــن هلــم نيــة حســنة باملســلمني

فيخــاف منهــم فيعطــوا ليكفــوا رشهم.

وأما املؤلفة من املسلمني فهم أربعة أرضب ،وهم:

(ارشاف مطاعون يف قومهم نياهتم ضعيفة يف اإلسالم.

والثاين :ارشاف مطاعون يف قومهم علم صدقهم يف اإلسالم.

والثالــث :قــوم مــن املســلمني أعــراب أو عجــم يف طــرف مــن أطــراف مــن

املســلمني هلــم قــوة وطاقــة بمــن يليهــم مــن املرشكــن.
((( مستمسك العروة الوثقى :ج 9ص  246ـ .247
((( املصدر نفسه :ج 9ص .249
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والرابــع :مســلمون مــن االعــراب أو غريهــم يف طــرف مــن اطــراف اإلســام

بازاهــم قــوم مــن أهــل الصدقــات ال يــؤدون الــزكاة إال خوفـ ًا مــن هــؤالء).

 3ـ وقــال الزيديــة يف تعريفهــم :باهنــم أهــل الدنيــا املائلــون إليهــا الذيــن ال

يتبعــون املحقــن إال عليهــا وال غنــى باملســلمني عنهــم وال عــن تألفهــم إمــا ليتقــوى

هبــم عــى عدوهــم وأمــا حتذي ـ ً
ا هلــم ،وصــد ًا عــن معاونــة ارضارهــم.

 4ـ وذهــب املالكيــة إىل :ان املؤلفــة قلوهبــم هــم :مــن املرشكــن واملســلمني،

وبــه قــال احلنابلــة.

 5ـ وذهــب احلنفيــة إىل :أنحصــاره باملرشكــن ولــذا :ســقط هــذا الســهم بعــد

وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).
ً
خامسا :سهم الرقاب.

1ـ ذهــب فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) إىل أن الرقــاب هــم صنفــان

(املكاتبــون ،والعبيــد الذيــن حتــت الشــدة ،والعبــد يشــري ويعتــق).

 2ـ وقال الشافعي :الرقاب :هم املكاتبون؛ وبه قال :احلنفية والزيدية.

 3ـ وقــال املالكيــة واحلنابلــة :هــم العبيــد فحســب يشــرون ويعتقــون مــن

ســهم الصدقــات.

4ـ وقــال اإلباضيــة وقــد خالفــوا يف ذلــك مجيــع املذاهــب اإلســامية بأهنــم:

(ليســوا بعبيــد ،هــم احــرار ،وهلــم فــرض الصدقــة مــع اصحاهبــم األحــرار ،الن
اهلل تعــاىل مل يفــرض الصدقــة للعبــد ولــو انــا دفعنــا صدقاتنــا لعبيدنــا مل نجتزهيــا وال

حيــل لنــا ذلــك).
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ً
سادسا :الغارمون.
 1ـ قــال اإلماميــة :الغــارم ،هــو الــذي عليــه الديــن و أنفقــه يف طاعــة أو مبــاح

ال يعطــي مــن الصدقــة مــع الغنــي ،وهــم بذلــك صنفــان ،االول :مــن اســتدان يف

مصلحتــه ونفقتــه يف غــر معصيــة ،عجــز عــن أدائــه ،وكان فقــر ًا ،وان كان غني ـ ًا مل

جيــز أن يعطــى.
216

والصنف الثاين :يأخذ لعموم اآلية.

 2ـ وذهــب الشــافعية إىل انــه املديــون الــذي انفــق دينــه يف طاعــة ومبــاح فلــم

يقــدر عــى تســديد دينــه لفقــره؛ وإن كان غنيـ ًا فقالــوا باجلــواز وعدمــه عــى تفصيــل
يف املســألة.

 3ـ واشــرط املالكيــة قضــاء ديــن املديــن أن يكــون حــر ًا مســل ًام غــر هاشــمي،

ولــو مــات املديــن فيــوىف دينــه منهــا ،وان يكــون اســتدان مصلحــة رشعيــة ،وال

يعطــي اذا قصــد التوســعة يف االنفــاق وعنــده مــا يكفيــه.

 4ـ وذهــب احلنفيــة إىل عمــوم الديــن ،فالغارصــن هــم املديونــون الذيــن ال

يملكــون نصاب ـ ًا فاض ـ ً
ا عــن دينهــم.

 5ـ وذهــب احلنابلــة إىل أهنــم رضبــان ،االول :مــن عــزم إلصــاح ذات البــن؛

واآلخــر :مــن عــزم إلصــاح نفســه يف مبــاح ،كمــن اســتدان يف نفقتــه ونفســه

وعيالــه ،أو كســوهتم.

 6ـ وعرفهــم الزيديــة :الذيــن قــد لزمتهــم الديــون مــن غري رسف وال ســفه وال

انفــاق يف معصيتــه واوجبــوا عــى االمــام ان يقــي عنهــم مــا عليهــم مــن ديوهنــم،
ويعطيهــم مــن بعــد ذلــك مــا يقيمهــم وحييهــم ويقوهتــم ويكفيهــم.

املبحـث التاسع :أصناف املستحقني للزكاة

 7ـ وقــد عرفهــم اإلباضيــة بأهنــم (الذيــن حلقهــم الديــن مــن غــر فســاد ،فعــى

هــذا يأخــذ الرجــل الصدقــة ليقظــي هبــا مــا كان عليــه مــن تباعــة تلزمــه فيــا بينــه
وبــن اهلل ،كذلــك إذا اراد ان حيتــاط هلــذه الوجــوه التــي ذكــرن)(((.

ً
سابعا :ابن السبيل.
 -1اشــرط فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) يف ابــن الســبيل أمــور ًا،

وعرفــوه :بانــه املســافر الــذي نفــذت نفقتــه او تلفــت راحلتــه بحيــث ال يقــدر معــه

عــى الذهــاب وان كان غنيــ ًا يف وطنــه.

أما الرشوط الالزم حتققها فيه كي يستحق اخذ سهم ابن السبيل ،فهي:
1ـ عدم متكنه من االستدانة او بيع ما يملكه او نحو ذلك.
2ـ أن ال يكون سفره يف معصية.

وحينهــا يعطــي إليــه بقــدر الكفايــة الالئقــة بحــال مــن امللبــوس واملأكــول

واملركــوب أو ثمنهــا أو أجرهتــا إىل أن يصــل إىل بلــده بعــد قضــاء وطــره مــن ســفره،

أو يصــل إىل حمــل يمكنــه حتصيلهــا باالســتدانة والبيــع أو نحومهــا ،ولــو فضــل ممــا

أعطــى يشء ولــو بالتضييــق عــى نفســه أعــاده.

ويف إعــادة مــا فضــل مــن املــال ذهــب الســيد اليــزدي (قــدس رسه) وكثــر مــن

املراجــع والعلــاء إىل القــوة يف ذلــك؛ يف حــن أحتــاط الســيد الكلبايــكاين ،والشــيخ

آل يــا ســن يف إعــادة مــا فضــل مــن املــال

(((

((( كتاب االيضاح للشامخي :ج 2ص.113
((( العروة الوثقى :ج 4ص .122
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 2ـ أمــا الزيديــة ،فقــد عرفــوا ابــن الســبيل( :فهــو مــار الطريــق ،املســافر

الضعيــف) فيهــان بــا يقويــه ويكفيــه مــن قليــل او كثــر ،يدفــع إليــه اإلمــام مــا

يقــوم يف كــراءه ونفقتــه وكســوته ان كان عاريــ ًا حتــى ينتهــي ويصــل إىل بلــده.
 3ـ وقــال الشــافعية :هــم الذيــن يريــدون الســفر مــن غــر معصيــة فيعجــزون عــن

بلــوغ ســفرهم إال بمعونــة عــى ســفرهم ،واذا قــدروا عــى الســفر بــدون مونــة فــا
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يعطــون.

 4ـ وذهــب إمــام املالكيــة:إىل أن ابــن الســبيل يعطــي وان كان غنيــ ًا يف بلــده

إذا أحتــاج ،والعلــه يف ذلــك انــه مثــل الغــازي يف ســبيل اهلل وان كان غنيـ ًا وكذلــك

احلــاج املنقطــع بــه فهــو عنــد مالــك بــن انــس :أبــن ســبيل يعطــي وان كان غنيـ ًا(((.
 5ـ وقــال احلنفيــة :باإلطــاق يف تعريــف ابــن الســبيل بلحــاظ ان معنى الســبيل

هــو الطريــق لــكل مــن يكــون مســافرا عــى الطريــق ،فهــو ســمي ابن الســبيل.

واشــرطوا عــى الغنــي اذا وصلــت يــده إىل مالــه بــرد مــا أخــذ مــن ســهر ابــن

الســبيل ،أمــا علــة رصفهــا لــه فهــو فقــر يــد ًا.

وعرفــه احلنابلــة بـــ :ابــن الطريــق ،وســمى املســافر ابن ـ ًا لــه ملالزمتــه لــه،
6ـ ّ

وهــو بــذاك يكــون :املســافر املنقطــع بــه يف ســفره؛ واشــرطوا :أن يكــون ســفره يف

طاعــة ،أو مبــاح ،غــر مســتثنى للســفر هلــذا االســهم مــن الــزكاة.

وعرفــه اإلباضيــة( :املنقطــع بــه عــن أهلــه يعطــى مــن صدقــات املســلمني
7ـ ّ

قــدر مــا يبلغــه ،وأن كان غينـ ًا يف بــاده؛ واذا وصــل إىل بلــده وأهلــه وبقــي يف يــده
يشء انفقــه عــى فقــراء املســلمني ،وقــال بعــض :يمســكه ،فعنــد أصحــاب هــذا

((( املدونة الكربى :ج 1ص .299

املبحـث التاسع :أصناف املستحقني للزكاة

القــول أخذهــا كــا حتــل لــه فــا نياعــة عليــه بعــد ذلــك؛ ويف بعــض االثــار :وابــن
الســبيل يعنــي املســافر املحتــاج اذا كانــت بــه حاجــة شــديدة فــإذا احتــاج إليهــا
أخذهــا وهــو غنــي يف بلــده ،فــإذا وصــل إىل بدلــه أغرمهــا)(((.
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((( كتاب االيضاح :ج 2ص .113

املبحث العاشر
ما ورد احلديث من شروح نهج البالغة
تنــاول رشاح كتــاب هنــج البالغــة هــذا النــص الرشيــف الــذي ابتــدأه (عليــه

الصــاة والســام) بقولــه:

«أنطلــق عــى تقــوى اهلل وحــده ال رشيــك لــه» والنــص االخــر الــذي ابتــدأه

(عليــه الصــاة والســام) بقولــه:

«أمــره بتقــوى اهلل يف رسائــر امــره وخفيــات عملــه» وبينــوا معــاين ألفاظــه

وداللــة كلامتــه ومغــازي عبارتــه.

وقــد اشــار بعضهــم إىل مــا جــاء فيهــا مــن بعــض العناويــن واالحــكام الفقيهــة

موجزيــن هــذه اإلحــكام ،ومــن ثــم ســيجد الباحــث والقــارئ بعــد أن نــورد هــذه
الرشوحــات مــادة علميــة متعــددة املعــارف ومنهــا مــا ســبق مــن احــكام يف هــذا املبحث

مــن بحــوث الــزكاة ومقارنتهــا مــع املذاهــب الفقهيــة الســبعة .رشح ابــن ميثــم البحــراين
وابــن ايب احلديــد املعتــزيل فقــط بينــا هــذه املطالــب التــي مـ ّـر ذكرهــا وهــي كااليت:

املس��ألة األوىل :وصيت��ه ( )إىل الس��عات الذي��ن كان يبعثه��م عل��ى
الصدق��ات.

ً
أول :ابن ميثم البحراني (ت679 :هـ).
قــال (رمحــه اهلل) يف بيــان النــص األول ورشحــه بعــد أن أورده كــا عنــون لــه
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الرشيــف الــريض (عليــه الرمحــة والرضــوان) ،فقــال:

(ومــن وصيــة لــه (عليــه الســام) كان يكتبهــا ملــن يســتعمله عــى الصدقــات،

وانــا ذكرنــا وإنــا ذكرنــا هنــا مجــا منهــا ليعلــم هبــا أنــه كان يقيــم عــاد احلــق،
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ويــرع أمثلــة العــدل :يف صغــر األمــور وكبريهــا ،ودقيقهــا وجليلهــا:
«ا ْن َطلِـ ْـق َعـ َـى َت ْقـ َـوى اهللِ َو ْحــدَ ُه َل َ ِ
ـن ُم ْســلِ ًام َ
ـك َل ـ ُهَ ،
شيـ َ
ول َ ْت َتــاز ََّن
ول ت َُر ِّو َعـ َّ
ِ
ِ
َع َل ْيـ ِـه ك ِ
ـت َعـ َـى َْ
َارهـ ًاَ ،
ـي
ـن َحـ ِّـق اهللِ ِف َمالِـ ِـهَ ،فـإِ َذا َق ِد ْمـ َ
ول ت َْأ ُخـ َـذ َّن منْـ ُه َأ ْك َثـ َـر مـ ْ
الـ ِّ
َفا ْنـ ِـز ْل بِمئِ ِهـ ِ
الســكِين َِة وا ْل َو َقـ ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـر َأ ْن ُ َتالِـ َ َ
ـم ْامـ ِ
ـار،
ـم ،مـ ْ
ـم بِ َّ
ـض إِ َل ْي ِهـ ْ
ـمُ ،ثـ َّ
اتـ ْ
َ ْ
ـط أ ْب َي َ ُ
ِ ِ
ِ
ــمَ ،
ــم َت ُق َ
ــول ِع َبــا َد اهللِ،
ــم ُث َّ
ول ُ ْتــد ْج بِالتَّح َّيــة َُل ْ
ــم َفت َُســ ِّل َم َع َل ْي ِه ْ
َحتَّــى َت ُقــو َم َب ْين َُه ْ
ِ
ِ
َأرس ـ َلنِي إِ َلي ُكــم و ِل اهللِ َ ِ
ِ
ـمَ ،ف َهـ ْـل لِ ِف
ـم َحـ َّـق اهللِ ِف َأ ْم َوال ُكـ ْ
وخلي َف ُت ـ ُه ،ل ُخـ َـذ منْ ُكـ ْ
ْ َ
ْ ْ َ ُّ
َأموالِ ُكـ ِ
ـال َقائِـ ٌـل َل َفـ َـا ت َُر ِ
ـن َحـ ٍّـق َف ُتـ َـؤ ُّدو ُه إِ َل َولِ ِّيـ ِـه؟ َفـإِ ْن َقـ َ
ـم َلـ َ
ـك
ـم مـ ْ
َْ
اج ْعـ ُه ،وإِ ْن َأ ْن َعـ َ
ْ
تي َف ـه َأو ت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َغـ ْ ِ
ُوعــدَ ُهَ ،أ ْو َت ْع ِس ـ َف ُه َأ ْو ت ُْر ِه َق ـ ُه َفخُ ـ ْـذ َمــا
ـر َأ ْن ُ ُ ْ
ـم َفا ْن َطلـ ْـق َم َع ـ ُه ،مـ ْ
ُمنْعـ ٌ
َان َلـه م ِ
ـاك ِمــن َذهـ ٍ ِ ٍ
اشـ َي ٌة َأ ْو إِبِـ ٌـل َفـ َـا تَدْ ُخ ْل َهــا إِ َّل بِإِ ْذنِـ ِـهَ ،فـإِ َّن
َأ ْع َطـ َ ْ َ
ـب َأ ْو ف َّضــةَ ،فـإِ ْن ك َ ُ َ
ول عنِيـ ٍ
ِ
ٍ
ـف بِ ِهَ ،
َأ ْك َث َر َهــا َلـ ُهَ ،فـإِ َذا َأ َت ْيت ََهــا َفـ َـا تَدْ ُخـ ْـل َع َل ْي َهــا ُد ُخـ َ
ول
ـول ُمت ََسـ ِّلط َع َل ْيــهَ َ ،
ِ
ِ
ـال َصدْ َعـ ْ ِ
ول ت َُسـ َ
ول ُت ْف ِز َعن ََّهــاَ ،
يمـ ًة َ
واصــدَ ِع ا َْلـ َ
ـم
ـوأ َّن َصاح َب َهــا ف َيهــاْ ،
ـن ُثـ َّ
ُتنَ ِّفـ َـر َّن َبِ َ
ِ
ـي َصدْ َعـ ْ ِ
ـر ُه،
ـر ُهَ ،فـإِ َذا ْ
ـن َل ِــا ْ
ـار َفـ َـا َت ْع ِر َضـ َّ
ـم ْ
اخ َتـ َ
ـن ُثـ َّ
اصــدَ ِع ا ْل َباقـ َ
ـار ُهُ ،ثـ َّ
اخ َتـ َ
َخـ ِّ ْ
ـم َخـ ِّ ْ
ِ ِ
ـار ُهَ ،فـ َـا َت ـز َُال ك ََذلِـ َ
ـاء
َف ـإِ َذا ْ
ـن َل ِــا ْ
ـار َفـ َـا َت ْع ِر َضـ َّ
اخ َتـ َ
اخ َتـ َ
ـك َح َّتــى َي ْب َقــى َمــا فيــهَ ،و َفـ ٌ
ك َف َأ ِق ْلـهُ ،ثــم ْ ِ
ـض َحـ َّـق اهللِ ِمنْـ ُه َفـإِ ِن ْاسـ َت َقا َل َ
َِلـ ِّـق اهللِ ِف َمالِـ ِـهَ ،فا ْقبِـ ْ
اصن َْع
ـم ْ
اخل ْط ُهـ َـا ُثـ َّ
ُ َّ
ول ت َْأ ُخـ َـذ َّن َعـ ْـود ًا َ
ـت َأ َّو ًلَ ،ح َّتــى ت َْأ ُخـ َـذ َحـ َّـق اهللِ ِف َمالِـ ِـهَ ،
ول َه ِر َم ًة
ِم ْثـ َـل ا َّلـ ِـذي َصنَ ْعـ َ
ات َعـ َـو ٍارَ ،
وس ـ ًة َ
ـور ًة َ
َ
ـن تَثِـ ُـق بِ ِدينِـ ِـه،
ول َذ َ
ـن َع َل ْي َهــا إِ َّل َمـ ْ
ول ت َْأ َمنَـ َّ
ول َم ْه ُل َ
ول َمك ُْسـ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ـمَ ،
ول ُتـ َـوك ِّْل ِ َبــا إِ َّل
َرافقـ ًا بِـ َـا ِل ا ُْل ْســلم َ
ـم َف َي ْقسـ َـم ُه َب ْين َُهـ ْ
نيَ ،ح َّتــى ُي َو ِّص َلـ ُه إِ َل َول ِّي ِهـ ْ
حـ ٍ
م ِ
وأ ِمينـ ًا ح ِفيظـ ًاَ ،غــر معنِـ ٍ
ن ِ
َاصحـ ًا َشـ ِـفيق ًا َ
ول ُمت ِْعـ ٍ
ول ُم ْل ِغـ ٍ
ـب َ
ـف َ
ـف َ
ـم
ول ُ ْ
َْ ُ ْ
َ
ـبُ ،ثـ َّ
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ِ
ـر ُه َح ْيـ ُ
ـث َأ َمـ َـر اهللَُ ،فـإِ َذا َأ َخ َذ َهــا َأ ِمي ُنـ َ
ـكَ ،ف َأ ْو ِعـ ْز
ُأ ْحــدُ ْر إِ َل ْي َنــا َمــا ْ
اجت ََمـ َـع ع ْنــدَ َك ،ن َُصـ ِّ ْ
ٍ
ِ
ـك بِ َو َل ِد َهــاَ ،
ـن َف ِصيلِ َهــاَ ،
يـ َ
ـر َذلِـ َ
ول
ـن نَا َقــة و َبـ ْ َ
ـول َبـ ْ َ
إِ َل ْيــه َأ َّل َ ُ
ـر َل َبن ََهــا َف َيـ ُ َّ
ول َي ْمـ ُ َ
ِ
ِ ِ
الل ِغـ ِ
ـك و َب ْين ََهــا ،و ْل ُ َي ِّفـ ْه َعـ َـى َّ
اتــا ِف َذلِـ َ
ـب،
ي َهدَ َّنَــا ُركُوبـ ًا ،و ْل َي ْعــد ْل َبـ ْ َ
َْ
ـن َص َواح َب َ
ِ
ِ ِ
ـب وال َّظالِ ـعِ ،و ْل ُي ِ
و ْل َي ْس ـت َْأ ِن بِالن َِّقـ ِ
ـن ا ْل ُغــدُ ِرَ ،
ـن
ول َي ْعــد ْل ِ َبــا َعـ ْ
ور ْد َهــا َمــا َتُـ ُّـر بِــه مـ َ
ات ،و ْليم ِه ْلهــا ِع ْنــدَ ال ِّن َطـ ِ
ض إِ َل جــواد ال ُّطــر ِق ،و ْليوحهــا ِف الســاع ِ
َنبـ ِ
ـت األَ ْر ِ
ـاف
ُْ َ
ُ َ ِّ ْ َ
َّ َ
َ َ ِّ
ْ
ُ
مهــود ٍ
ــاتَ ،غــر م ْتعب ٍ
ــاب ،حتَّــى ت َْأتِينَــا بِــإِ ْذ ِن اهللِ بدَّ نــ ًا من ِْقي ٍ
ــات َ
ات،
ول َ ْ ُ َ
َْ ُ ََ
ُ
واألَ ْع َش ِ َ
ُ َ
َ
لِ َن ْق ِسـ َـم َها َعـ َـى كِ َتـ ِ
وس ـن َِّة َنبِ ِّيـ ِـه (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم)َ ،ف ـإِ َّن َذلِـ َ
ـك
ـاب اهللِ ُ
ِ ِ
ـم ألَ ْجـ ِـر َكَ ،
ـاء اهللُ».
َأ ْع َظـ ُ
وأ ْقـ َـر ُب ل ُر ْشــد َك إِ ْن َشـ َ
قال ابن ميثم:

(أقول :روعه :أفزعه .وال ختدج بالتح ّية :أي ال تنقضها .وروي خيدج.

التح ّيــة :مــن أخدجــت الســحابة إذا قـ ّـل قطرهــا .وأنعــم لــه :أي قــال :نعــم.

والعســف :األخــذ بشــدّ ة وعــى غــر وجــه .واإلرهــاق :تكليــف العــر .واملاشــية:
قســمت
الغنــم والبقــر .والعنيــف :ا َّلــذي ال رفــق لــه .وصدعــت املــال صدعــنّ :
بقســمني .والعــود :املسـ ّن مــن اإلبــل وهــو ا َّلــذي جــاوز يف السـ ّن البــازل .واهلرمة:

العاليــة السـ ّن .واملكســورة :ا َّلتــي انكــرت إحــدى قوائمهــا .واملهلوســة :ا َّلتــي هبا
ـم.
اهلــاس وهــو السـ ّـل .والعــوار  -بالفتــح  :-العيــب ،وقــد يضـ ّ

واملجحــف :ا َّلــذي يســوق املــال ســوقا عنيفــا يذهــب بلحمــه وامللغــب:

املتعــب .واللغــوب :اإلعيــاء .وأو عــزت إليــه بكــذا :أي أمرتــه بــه .وحــال بــن
الشــيئني :حجــز .واملــر :حلــب ّ
ـر :حلــب
كل مــا يف الــرع مــن اللبــن ،والتمـ ّ

بقايــا اللبــن فيــه .والرتفيــه :اإلراحــة واســتأن :أي ارفــق .والنقــب :البعــر ا َّلــذي
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ر ّقــت أخفافــه .والغــدر :مجــع غديــر املــاء .والنطــاف :امليــاه القليلــة :واألعشــاب:
مجــع عشــب وهــو النبــات .والبــدن :الســان ،الواحــد بــادن .واملنقيــات :ا َّلتــي

ـخ العظــام وشــحم العــن .والنقــوّ :
صــارت مــن سـ ّـمها ذات نقــى وهــو مـ ّ
كل عظــم
ذي مـ ّ
ـخ.

وهــذه الوصيــة مشــتملة عــى تعليــم عاملــه عــى جبايــة الصدقــات قوانــن
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العــدل يف أخذهــا مــن أهلهــا .ومــداره وأمــره لــه عــى الشــف ّقة عليهــم والرفــق هبــم.

واعلــم ّ
ـم املطالــب للشــارع صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه
أن الرفــق بالرع ّيــة وإن كان مــن أهـ ّ

وسـ َّلم الســتلزامه تأ َّلــف قلوهبــم واجتامعهــا عليــه وعــى مــا جــاء بــه مــن احلـ ّـق َّإل
ـم واحلاجــة إليــه أشــدّ  ،وذلــك ّ
أن الغــرض هنــا أخــذ بعــض مــا هــو
أ ّنــه هاهنــا أهـ ّ

أعـ ّـز املطالــب عنــد النــاس مــن أيدهيــم وهــو املــال ومشــاركتهم فيــه فقلوهبــم هنــا
أقــرب إىل النفــار ممّــا يدعــون إليــه مــن ســائر التكاليــف وهــم إىل املــداراة والرفــق

الســام وص ّيــة العامــل بالرفــق هبــم واملســاهلة
أشــدّ حاجــة فلذلــك أ َّكــد عليــه ّ
منهــم حفظــا لقلوهبــم.

ويف الوص ّية مواضع:

األول :أمــره باالنطــاق معتمــدا عــى تقــوى اهلل غــر مــرك يف تقــواه غــره
ّ

موجــه ن ّيتــه يف انطالقــه إىل ســواه ّ
ألن حركتــه هــذه حركــة دين ّيــة مــن مجلــة
وال ّ

العبــادات فيجــب توجيههــا إليــه باإلخــاص.

الثــاين :ال يفــزع مســلام كــا هــو عــادة الــوالة الظاملــن ،وأن ال ختتـ ّ
ـارن عليــه

كارهــا :أي ال ختتــار شــيئا مــن إبلــه أو ماشــيته وهــو كاره الختيــاره ،وروى وال
ّ
يمــر ّن عــى أرض إنســان ومواشــيه وهــو كاره ملــرورك
جيتــازن باجليــم :أي وال ّ
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عليهــا وهبا.وانتصــب كارهــا عــى احلــال مــن الضمــر املجــرور.

الثالــث :أمــره إذا نــزل بقبيلــة أن ينــزل بامئهــم ّ
ألن مــن عــادة العــرب أن تكــون

مياههــم بــارزة عــن بيوهتــم ،وأن ال ختالــط بيوهتــم ملــا يف ذلــك مــن املشـ ّقة عليهــم
والتك َّلــف لــه.

ـم امــض إليهــم .إىل قولــه :وال تسـ ّ
ـوءن صاحبهــا .فيهــا تأديــب
الرابــع :قولــه :ثـ ّ

لــه بــا ينبغــي أن يفعلــه يف ح ّقهــم ممّــا يســتلزم املصلحــة ،وتعليــم ألســباب الشــف ّقة
عليهــم مــن األفعــال كالســكينة والوقــار والقيــام فيهــم مــن األقــوال كالســام
وأداء الرســالة وأحــوال األقــوال كإمتــام التح ّيــة والرفــق يف القــول ،ومــن الــروك

كان ال خييــف املســلم وال يتو ّعــده وال يعســفه وال يرهقــه عــرا وال يدخــل إبلــه
وماشــيته مــن غــر إذنــه وال يدخلهــا دخــول متسـ َّلط وال ج ّبــار وال عنيــف وأن ال

ينفـ ّـر هبيمــة وال يفزعهــا وال يســوء صاحبهــا فيهــا بــرب ونحــوه ملــا يف ذلــك ك َّلــه
مــن أذى صاحبهــا وتنفــر قلبــه املضــا ّد ملطلــوب الشــارع.

اخلامــس :أنّــه ع َّلــل هنيــه عــن دخوهلــا بغــر إذن صاحبهــا ّ
بــأن أكثرهــا لــه.

األول يســتلزم حســن هــذا
والــكالم يف قـ ّـوة صغــرى قيــاس ضمــر مــن الشــكل ّ

النهــى .وتقديــر كــراهّ :
ـرف واحلكــم
وكل مــن كان أكثــر املــال لــه فهــو أوىل بالتـ ّ
ـرف غــره فيــه ودخولــه َّإل بإذنــه.
واملــال فيلــزم أن ال يصـ ّ
ـح تـ ّ

الســادس :قولــه :واصــدع املــال .إىل قولــه :يف مالــه .تعليــم لكيف ّيــة اســتخراج

الصدقــة ا َّلتــي يف اإلبــل واملاشــية ،وهــو أن يفـ ّـرق اإلبــل واملاشــية عنــد اختــاط
الـ ّ
ـم خيـ ّـره فــإن اختــار قســا فــا ينازعــه فيــه وليــس لــه أن يســتأنف
ـكل فرقتــن ثـ ّ

يقســم الصــدع الباقــي بنصفــن وال يــزال يفعــل كذلــك
فيــه نظــرا آخــر ،وكذلــك ّ
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ح ّتــى ينتهــى أحــد الصدعــن إىل مقــدار الواجــب مــن حـ ّـق اهلل تعــاىل يف ذلــك املــال

ـرب
فيتمــم وجيعــل لـ ّ
أو فوقــه بقليــل فيؤخــذ منــه مقــدار الواجــب أو دونــه بيســر ّ
املــال اختيــار أحــد الصدعــن ،واإلقالــة إن اســتقال مــن أخــذ تلك القســمة تســكينا
لقلبــه وجــرا مــن تن ّقــص مالــه.

الســابع :هنــاه أن يأخــذ يف مــال اهلل مــا كان بأحــد الصفــات املذكــورة كالعــود
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حلــق اهلل تعــاىل
واهلرمــة واملكســورة واملهلوســة واملعيبــة بكبــاد ونحــوه مراعــاة ّ

وجــرا حلــال مصارفــه وهــم األصنــاف الثامنيــة ا َّلذيــن عدّ دهــم اهلل تعــاىل يف كتابــه

الكريــم مــن الفقــراء واملســاكني وغريهــم.

الســام)
وقــال قطــب الديــن الراونـ ّ
ـدي -رمحــه اهلل -الظاهــر مــن كالمــه (عليــه ّ

أ ّنــه كان يأمــر بإخــراج ّ
كل واحــد مــن هــذه األصنــاف املع ّينــة مــن املــال قبــل أن
يصــدع بصدعــن.

الثامــن :أ ّنــه هنــاه أن يأمــن عليهــا ويــوكَّل بحفظهــا وســوقها َّإل مــن يثــق بدينــه

وأمانتــه واثقــا مــن نفســه بحفظــه حتّــى يســ َّلمه إىل ول ّيهــم يعنــى نفســه (عليــه

الســام) ويكــون ناصحــا :أي هلل ولرســوله ،شــفيقا :أي عــى مــا يقــوم عليــه،
ّ

أمينــا حفيظــا عليــه غــر ضعيــف وال جمحــف وال متعــب لــه .وذلــك مــن األمــور

الالزمــة يف حفــظ الواجــب يف حـ ّـق اهلل تعــاىل.

التاسع :أمره أن حيمل إليه ما جيتمع معه وال ّ
يؤخره ألمرين:
أحدمها .احلاجة إىل رصفه يف مصارفه.

الثاين :اخلوف من تلفه بأحد أسباب التلف قبل االنتفاع به.

العــارش :أ ّنــه عــاد إىل الوص ّيــة بحــال البهائــم وهــو أن يأمــر أمينــه عنــد تســليم
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املــال أن ال حيــول بــن ناقــة وفصيلهــا ،وال حيلــب مجيــع لبنهــاّ ،
يرضان
ألن األمريــن ّ
وختصصهــا بــه دون صواحباهتــا ّ
يرضهبــا
جيهدنــا ركوبــا
بالولــد ،وال
ّ
ّ
ألن ذلــك ممّــا ّ

والعــدل بينهــا يف ذلــك ممّــا يقـ ّـل معــه رضر الركــوب وهــو مــن الشــف ّقة الطبيع ّيــة،
ـأن بالناقــب والظالــع ،وكذلــك أن يوردهــا
وكذلــك الرتفيــه عــى الالغــب والتـ ّ
يروجهــا يف ســاعات الــرواح للغايــة ا َّلتــي
فيــا يمـ ّـر بــه مــن املــاء والــكالء ،وأن ّ

ذكرهــا وهــو أن يــأيت بحــال الســمن والراحــة .وإ ّنــا قــال :لنقســمها عــى كتــاب اهلل
الســام أل ّنــه ّملــا بالــغ يف
وس ـنّة نب ّيــه وإن كان ذلــك أمــرا معلومــا مــن حالــه عليــه ّ

الوص ّيــة بحاهلــا فر ّبــا ســبق إىل بعــض األوهــام الفاســدة ّ
ـص
أن ذلــك لغــرض خيتـ ّ
بــه خيالــف الكتــاب و السـنّة.

ـم ر َّغبــه يف ذلــك بكونــه أعظــم ألجــره عنــد اهلل وأقــرب هلــداه ورشــده لطريق
ثـ ّ

اهلل وهــو ظاهــر :أ ّمــا أنّــه أعظــم ألجــره فلكونــه أكثــر مشــ ّقة وأكثر ّيــة الثــواب

تابعــة ألكثر ّيــة املشـ ّقة ،وأ ّمــا أ ّنــه أقــرب لرشــده فلســلوكه يف ذلــك عــى أثــره عليــه
الســام واقتدائــه هبــداه ا َّلــذي مل يكــن عارفــا بــه وبــاهلل التوفيــق)((( انتهــى كالمــه
ّ
(رمحــه اهلل).

ً
ثانيا :ابن ابي احلديد املعتزلي (ت656 :هـ).
يبتــدأ الشــارح املعتــزيل النــص الرشيــف بمقدمــة عقديــة يف غايــة األمهيــة

فكانــت إشــارة موفقــه ،وذلــك حينــا نبــه القــارئ إىل أن أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي

(عليــه الســام) قــد كــرر أمــر تقســيمها عــى كتــاب اهلل وســنة رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه) معلـ ً
ا ســبب ذلــك إىل دفــع الظنــة بــه بعــد أن عمــل عثــان بــن عفــان

((( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين :ج 4ص  410ـ .415
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بفــيء املســلمني والــزكاة مــا عمــل.

يف حني أن األمر مل يكن هبذه البساطة ،أي (أنه أراد دفع الظنة عن نفسه).
بل :إن النص الرشيف يرشد إىل أمور كثرية ،منها:

1ـ ّ
إن الــوالة مــن قبلــه ،أي أيب بكــر وعمــر ،ومــن ســيأيت مــن بعــده ممن جلســوا

جملــس اخلالفــة وحكمــوا املســلمني مل يعملــوا بكتــاب اهلل وســنة رســوله (صــى اهلل
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عليــه وآلــه) بــل اجتهــدوا بأرائهــم وســنوا للمســلمني ســنتهم اجلديــدة التــي رفضها

أمــر املؤمنني(عليــه الســام) يف جملــس الشــورى العمريــة حينــا جعلــت رشطـ ًا عىل
مبايعتــه بعــد ابــن اخلطــاب فألــت اخلالفــة هبــذا الرفــض والــراءة إىل عثــان.

2ـ إنــه (عليــه الصــاة والســام) أعلــم النــاس بعــد رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) بكتــاب اهلل وســنة رســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــو مــورد األمــن

والنجــاة مــن الضاللــة وخمالفــة رشع اهلل تعــاىل.

3ـ إن هــذا العلــم بالكتــاب والســنة يقتــي كونــه الــويص واخلليفــة الرشعــي

بعــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).
وعليه:

فقــد أراد ابــن أيب احلديــد حتريــك األذهــان واألشــجان بــا َّ
حــل باإلســام

واملســلمني بعــد وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فأبتــدأ رشحــه للخطبــة،

قائ ـاً:

(وقد كرر (عليه السالم) قوله:
«لِنَ ْق ِسـ َـم َها َعـ َـى كِ َتـ ِ
ـاب اهللِ َو ُسـن َِّة َنبِ ِّيـ ِـه (صــى اهلل عليــه وآلــه)» يف ثالثــة مواضــع
مــن هــذا الفصل:
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األول ،قوله:
«حتَّى ي ِ
وص َل ُه إِ َل َولِ ِّي ِه ْم َف َي ْق ِس َم ُه َب ْين َُه ْم».
َ ُ

الثاين ،قوله (عليه السالم):
«نصريه حيث أمر اهلل به».

الثالث ،قوله (عليه السالم):
«لِ َن ْق ِس َم َها َع َل كِت ِ
َاب اهللِ»

(والبالغــة ال تقتــي ذلــك ،ولكــن أظنــه أحــب أن حيتــاط ،وأن يدفــع الظنــة

(((

عــن نفســه ،فــإن الزمــان كان يف عهــده قــد فســد ،وســاءت ظنــون النــاس ،ال ســيام
مــع مــا رآه مــن عثــان واســتئثاره بــال الفــئ.
ونعود إىل الرشح .قوله (عليه السالم):

«عــى تقــوى اهلل» ،عــى ليســت متعلقــة بأنطلــق ،بــل بمحــذوف تقديــره:

مواظبــا.

قوله« :وال تروعن»:

أي ال تفزعــن ،والــروع الفــزع ،رعتــه أروعــه ،وال تروعــن بتشــديد الــواو

وضــم حــرف املضارعــة ،مــن روعــت للتكثــر.

قوله (عليه السالم)« :وال جتتازن عليه كارها»:

أي ال متــرن ببيــوت أحــد مــن املســلمني يكــره مــرورك .وروي :وال ختتــارن

عليــه ،أي ال تقســم مالــه وختــر أحــد القســمني ،واهلــاء يف عليــه ترجــع إىل مســلام
((( الظنة :التهمة.

229

الباب الرابع :كتاب الزكاة :الفصـل الثاني :ما تعلق بالساعي واملصدق من أحكام

وتفســر هــذا ســيأيت يف وصيتــه لــه أن يصــدع املــال ثــم يصدعــه ،فهــذا هــو النهــى

عــن أن خيتــار عــى املســلم.

والرواية األوىل هي املشهورة.

قوله (عليه السالم)« :فأنزل بامئهم»:

وذلــك الن الغريــب حيمــد منــه االنقبــاض ،ويســتهجن يف القــادم أن خيالــط
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بيــوت احلــي الــذي قــدم عليــه فقــد يكــون مــن النســاء مــن ال تليــق رؤيتــه ،وال

حيســن ســاع صوتــه ،ومــن األطفــال مــن يســتهجن أن يــرى الغريــب انبســاطه عــى

أبويــه وأهلــه ،وقــد يكــره القــوم أن يطلــع الغريــب عــى مأكلهــم ومرشهبم وملبســهم
وبواطــن أحواهلــم ،وقــد يكونــون فقــراء فيكرهــون أن يعــرف فقرهــم فيحتقرهــم،

أو أغنيــاء أربــاب ثــروة كثــرة فيكرهــون أن يعلــم الغريــب ثروهتــم فيحســدهم.

ثــم أمــره أن يمــي إليهــم غــر متــرع وال عجــل وال طائــش نــزق ،حتــى

يقــوم بينهــم فيســلم عليهــم وحيييهــم حتيــة كاملــة غــر خمدجــة ،أي غــر ناقصــة،
أخدجــت الناقــة إذا جــاءت بولدهــا ناقــص اخللــق ،وإن كانــت أيامــه تامــة،

وخدجــت ألقــت الولــد قبــل متــام أيامــه .وروي :وال حتــدج بالتحيــة والبــاء زائــدة.
ثــم أمــره أن يســأهلم :هــل يف أمواهلــم حــق هلل تعــاىل؟ يعنــى الــزكاة ،فــإن قالــوا:

ال ،فلينــرف عنهــم ،الن القــول قــول رب املــال ،فلعلــه قــد أخــرج الــزكاة قبــل

وصــول املصــدق إليــه.

قوله« :وأنعم لك» ،أي قال :نعم.

«وال تعســفه» ،أي ال تطلــب منــه الصدقــة عســفا ،وأصلــه االخــذ عــى غــر

الطريــق.
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«وال ترهقه» :ال تكلفه العرس واملشقة.

ثــم أمــره أن يقبــض مــا يدفــع إليــه مــن الذهــب والفضــة ،وهــذا يــدل عــى أن

املصــدق كان يأخــذ العــن والــورق كــا يأخــذ املاشــية ،وأن النصــاب يف العــن

والــورق تدفــع زكاتــه ايل اإلمــام ونوابــه ،ويف هــذه املســألة اختــاف بــن الفقهــاء.
قوله« :فإن أكثرها له»:

كالم ال مزيــد عليــه يف الفصاحــة والرياســة والديــن ،وذلــك الن الصدقــة

املســتحقة جــزء يســر مــن النصــاب ،والرشيــك إذا كان لــه األكثــر حــرم عليــه أن

يدخــل ويتــرف إال بــإذن رشيكــه ،فكيــف إذا كان لــه األقــل.
قوله« :فال تدخلها دخول متسلط عليه»:

قــد علــم (عليــه الســام) أن الظلــم مــن طبــع الــوالة ،وخصوصــا مــن يتــوىل

قبــض املاشــية مــن أرباهبــا عــى وجــه الصدقــة ،فإهنــم يدخلوهنــا دخــول متســلط
حاكــم قاهــر ،وال يبقــى لــرب املــال فيهــا تــرف ،فنهــى (عليــه الســام) عــن مثــل

ذلــك.

قوله« :وال تنفرن هبيمة وال تفزعنها»:

وذلــك أهنــم عــى عــادة الســوء هيجهجــون((( بالقطيــع حتــى تنفــر اإلبــل،

وكذلــك بالشــاء إظهــارا للقــوة والقهــر ،وليتمكــن أعواهنــم مــن اختيــار اجليــد،
ورفــض الــردئ.

قوله« :وال تسوءن صاحبها فيها»:

((( يقال :هجهج بالسبع :صاح به ،وباجلمل زجره.
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أي ال تغموه وال حتزنوه ،يقال :سؤته يف كذا سوائية ومسائية.

قوله« :واصدع املال صدعني وخريه»:

أي شــقه نصفــن ثــم خــره ،فــإذا اختــار أحــد النصفــن فــا تعرضــن ملــا

اختــار ،ثــم اصــدع النصــف الــذي مــا ارتضــاه لنفســه صدعــن وخــره ،ثــم ال

تــزال تفعــل هكــذا حتــى تبقــى مــن املــال بمقــدار احلــق الــذي عليــه ،فاقبضــه منــه،
232

فــإن اســتقالك فأقلــه ،ثــم اخلــط املــال ،ثــم عــد ملثــل مــا صنعــت حتــى يــرىض،

وينبغــي أن يكــون املعيبــات اخلمــس وهــي املهلوســة واملكســورة وأخواهتــا

خيرجهــا املصــدق مــن أصــل املــال قبــل قســمته ثــم يقســم وإال فربــا وقعــت يف

ســهم املصــدق إذا كان يعتمــد مــا أمــره بــه مــن صــدع املــال مــرة بعــد مــرة.

والعــود :املســن مــن اإلبــل ،واهلرمــة :املســنة أيضــا ،واملكســورة :التــي أحــد

قوائمهــا مكســورة العظــم أو ظهرهــا مكســور ،واملهلوســة :املريضــة قــد هلســها

املــرض وأفنــى حلمهــا ،واهلــاس :الســل .والعــوار :بفتــح العــن :العيــب وقــد جــاء

بالضــم.

واملعنــف :ذو العنــف بالضــم وهــو ضــد الرفــق .واملجحــف :الــذي يســوق

املــال ســوقا عنيفــا فيجحــف بــه أي هيلكــه أو يذهــب كثــرا مــن حلمــه ونقيــه(((.
وامللغــب :املتعــب ،واللغــوب :اإلعيــاء .وحــدرت الســفينة وغريهــا  -بغــر

ألــف أحدرهــا بالضــم.

قوله« :بني ناقة وبني فصيلها»:

األفصــح حــذف بــن الثانيــة ،الن االســمني ظاهــران ،وإنــا تكــرر إذا جــاءت

((( النقي ،بكرس النون وسكون القاف :املخ.
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بعــد املضمــر ،كقولــك :املــال بينــي وبــن زيــد وبــن عمــرو ،وذلــك الن املجــرور

ال يعطــف عليــه إال بإعــادة حــرف اجلــر واالســم املضــاف ،وقــد جــاء :املــال بــن
زيــد وعمــرو ،وأنشــدوا:

بني الس ــحاب وبني الريح ملحمة
وأيضا:

بني الن ــدى وبني برقة ضاحك
ومن شعر احلامسة:

وإن ال ــذي بيــين وبيـن بين أبي

قـع ــاقـ ـ ــع وظ ـبـى يف اجلـ ـ ـ ــو ختــرت ط

(((

غــيث الض ــريـك وفــارس مقـ ــدام

(((
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و بيــن بــين عـ ــمي لـمختلف جدا

(((

وليــس قــول مــن يقــول :إنــه عطــف بــن الثالثــة عــى الضمــر املجــرور بــأوىل

مــن قــول مــن يقــول :بــل عطــف بــن الثالثــة عــى بــن الثانيــة ،الن املعنــى يتــم بــكل
واحــد منهــا.

قوله (عليه السالم):

«وال مترص لبنها املرص حلب ما يف الرضع مجيعه»:

هنــاه مــن أن حيلــب اللبــن كلــه فيبقــى الفصيــل جائعــا ،ثــم هنــاه أن جيهدهــا

ركوبــا ،أي يتعبهــا وحيملهــا مشــقة ،ثــم أمــره أن يعــدل بــن الــركاب يف ذلــك ،ال

خيــص بالركــوب واحــدة بعينهــا ،ليكــون ذلــك أروح هلــن ،لريفــه عــى الالغــب،
((( امللحمــة :احلــرب ،والقعاقــع :حكايــة أصــوات الرتســة يف احلــرب .والظبــي :مجــع ظبــة ،وهــو
حــد الســيف.

((( برقة ضاحك :موضع بعينه.

((( ديوان احلامسة  ،172 :30والبيت للمقنع الكندي.

الباب الرابع :كتاب الزكاة :الفصـل الثاني :ما تعلق بالساعي واملصدق من أحكام

أي ليرتكــه وليعفــه عــن الركــوب ليســريح.
والرفاهية :الدعة والراحة.

والنقــب :ذو النقــب ،وهــو رقــة خــف البعــر حتــى تــكاد األرض جترحــه:

أمــره أن يســتأين بالبعــر ذي النقــب ،مــن األنــاة ،وهــي املهلــة.
والظالع :الذي ظلع ،أي غمز يف مشيه.
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والغدر :مجع غدير املاء .وجواد الطريق :حيث ال ينبت املرعى.

والنطاف :مجع نطفة ،وهي املاء الصايف القليل.
والبدن بالتشديد :السامن ،واحدها بادن.

ومنقيــات :ذوات نقــي ،وهــو املــخ يف العظــم ،والشــحم يف العــن مــن الســمن،

وأنقــت اإلبــل وغريهــا :ســمنت وصــار فيهــا نقــي ،وناقــة منقيــة ،وهــذه الناقــة ال

تنقــي)(((.

املس��ألة الثانية :من عهد له (عليه الصالة والس�لام) إىل بعض عماله ،وقد
بعثه على الصدقة.

قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ِ
ــات عملِ ِ
وخ ِفي ِ
ــر َأم ِ ِ
«آمــره بِ َت ْقــوى اهللِ ِف ِ
ــهَ ،ح ْي ُ
ــر ُه
َ
ُ ُُ
َ َ
ــره َ َّ
سائ ِ ْ
ــث َل َشــاهدَ َغ ْ ُ
ََ
ول وكِيـ َـل دو َن ـه ،وآمــره َأ َّل يعمـ َـل بِـ َ ٍ ِ
ـن َطا َعـ ِـة اهللِ فِيـ َـا َظ َهـ َـرَ ،ف ُيخَ الِـ َ
ـف إِ َل
ـيء مـ ْ
َ َ
ُ ُ ُ ُُ ََْ
ْ
ِ
ِ
يتَلِـ ْ ِ
ِِ ِ َ
ـن َل ْ َ ْ
وم َقا َل ُت ـ ُهَ ،ف َقــدْ َأ َّدى األَ َما َن ـ َة
ومـ ْ
س ُه و َع َلن َي ُت ـ ُه وف ْع ُل ـ ُه َ
سَ ،
ـف ُّ
َغـ ْـره فيـ َـا أ َ َّ
ِ
َ
ــمَ ،
ــم َ
ــم َت َف ُّض ً
ــا
ول َي ْر َغ َ
وأ ْخ َل َ
وآم ُــر ُه َأ َّل َ ْ
ــب َعن ُْه ْ
ول َي ْع َض َه ُه ْ
ي َب َه ُه ْ
ــص ا ْلع َبــا َدةَُ ،
((( رشح هنج البالغة البن ايب احلديد :ج 15ص .157 - 152
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إلمـ ِ
ال ُقـ ِ
ـم ا ِ
ان ِف الدِّ يـ ِ
ان َعـ َـى ْاســتِخْ َراجِ ُْ
ـوق،
ـن ،واألَ ْعـ َـو ُ
إل ْخـ َـو ُ
ـمَ ،فإِ َّنُـ ُ
ـارة َع َل ْي ِهـ ْ
بِا ِ َ َ
ِ ِ
ِِ
وإِ َّن َلـ َ
َاء َأ ْهـ َـل َم ْس ـ َكن ٍَة
الصدَ َقــة نَصيب ـ ًا َم ْف ُروض ـ ًا َ
ـك ِف َهــذه َّ
وشك َ
وح ّق ـ ًا َم ْع ُلوم ـ ًاَ ُ ،
ـك َفو ِّف ِهــم ح ُقو َقهــم ،وإِ َّل َفإِ َّنـ َ ِ
ـاء َذ ِوي َفا َقـ ٍـة ،وإِ َّنــا ُم َو ُّفـ َ
ُ
ـن َأ ْك َثـ ِـر
ـك مـ ْ
ـوك َح َّقـ َ َ ْ ُ ُ ْ
وض َع َفـ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
النَّـ ِ
ني،
ـن َخ ْص ُم ـ ُه عنْــدَ اهللِ ا ْل ُف َقـ َـر ُاء وا َْل َســاك ُ
ـاس ُخ ُصوم ـ ًا َيـ ْـو َم ا ْلق َي َامــة ،و ُبـ ْـؤ َس َلـ ْ
ِ
ـون وا ْلغ ِ
ومـ ِ
الس ـبِ ِ
ور َتـ َـع
ـن ْاس ـت ََه َ
َار ُمـ َ
ون وا َْلدْ ُفو ُعـ َ
والســائِ ُل َ
ـون وا ْبـ ُ
ان بِاألَ َما َنــة َ
يلَ ،
ـن َّ
َّ
ودينَـه عنْهــاَ ،ف َقــدْ َأحـ َّـل بِنَ ْف ِسـ ِـه الـ ُّـذ َّل ِْ
ول ينَـ ِّزه َن ْفسـه ِ
ِف ِْ ِ
ْي ِف الدُّ ْن َيــا،
ُ َ َ
والـز َ
َ
ال َيا َنــةُ َ ْ ُ ْ َ ،
َــة ِخيانَــ ُة األُم ِ
اليان ِ
ِ
وهــو ِف ِ
ــةَ ،
اآلخ َــر ِة َأ َذ ُّل َ
ــع ا ْل ِغ ِّ
ــش
وأ ْف َظ َ
ُ َ
َّ
َ
ــم ْ َ
وأ ْخــزَى ،وإِ َّن َأ ْع َظ َ
ِ ِ
ِغـ ُّ
والسـ َـا ُم».
ـش األَئ َّمــة َّ
ً
أول :ابن ميثم البحراني (رمحه اهلل) (ت.)679 :
قال (عليه الرمحة والرضوان):

(أقــول :يقــال :جبهتــه باملكــروه :إذا اســتقبلته بــه .وعضهتــه عضهــا :رميتــه

بالبهتــان والكــذب .والفاقــة والبــؤس والفظــع :الشــدّ ة.

الســام بأوامــر بعضهــا يتع َّلــق بــأداء حـ ّـق اهلل تعــاىل وبعضهــا
وقــد أمــر عليــه ّ

يتع َّلــق بأحــوال الرع ّيــة والشــف ّقة عليهــم لغايــة نظــام حاهلــم وتدبــر أمورهــم.

فا َّلــذي يتع َّلــق بحـ ّـق اهلل تعــاىل أمــران:

يــر مــن أمــوره وخيفــى مــن أعاملــه وهــى التقــوى
أحدمهــا :أن يتّقيــه فيــا ّ

احل ّقــة املنتفــع هبــا.
وقوله :حيث.

إشــارة إىل موضــع إرسار العمــل وإخفــاء األمــور .وأتــى بقولــه :ال شــهيد غريه

وال وكيــل دونه:
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يف معــرض الوعــد لــه والتخويــف با َّطالعــه تعــاىل عىل رسائــر العبــاد وخف ّيات

أعامهلــم وتو َّليــه هلــا دون غــره .ون ّبــه بكونــه هــو الشــهيد دون غــره عــى عظمتــه

مــع الــر ّد ملــا عســى أن حيكــم بــه الوهــم مطلقــا مــن ّ
أن الرسائــر واألمــور اخلف ّيــة ال
ي َّطلــع عليهــا غــر مــن هــي لــه.

الثــاين :أن يوافــق يف طاعتــه هلل تعــاىل بــن مــا أظهــره ومــا أبطنــه ،وخيلــص
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أرس:
فيــا ّ

و -مــا -يف قولــه :فيــا .بمعنــى ا َّلــذي وحيتمــل أن تكــون مصدر ّيــة .وفيــا

ظهــر :أي للنــاس مــن طاعــة اهلل.

وقوله :ومن مل خيتلف .إىل قوله :العبادة:

ترغيــب لــه فيــا أمــره بــه مــن عــدم اختــاف الرسيــرة والعالنيــة والفعــل

والقــول بكــون ذلــك مســتلزما إلخــاص عبــادة اهلل وألداء أمانتــه ا َّلتــي ك َّلفهــا
وأئمــة دينــه ،وظاهــر كــون ذلــك مســتلزما لثــواب اهلل
عبــاده عــى ألســنة رســله ّ
واألمــن مــن ســخطه.

وأ ّمــا مــا يتع َّلــق بأحــوال الرع ّيــة والشــف ّقة عليهــم فمنــه مــا يتع َّلــق بحــال

ـتحق عليهــم الصدقــة ،ومنــه مــا يتع َّلــق بأربــاب الصدقــة
أربــاب األمــوال ا َّلتــي يسـ ّ
املســتح ّقني هلــا:

األول :فــأن ال يلقاهــم بمكــروه وال يرميهــم ببهتــان وكــذب وأن ال
أ ّمــا ّ

ينقبــض عنهــم ويرت ّفــع عليهــم تفضيــا لنفســه باإلمــارة .وانتصــب تفضيــا عــى

املفعــول لــه.
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وإنم اإلخوان .إىل قوله :احلقوق:
وقولهّ :

األول يســتلزم حســن االنتهــاء
إشــارة إىل احتجــاج بقيــاس ضمــر مــن الشــكل ّ

عـ ّـا أمــر باالنتهــاء عنــه ووجوبــه ،واملذكــور يف قـ ّـوة صغــرى ،وتقدير الكــرىّ :
وكل
مــن كان أخــا يف الديــن وعونــا عــى اســتخراج احلقــوق فيجــب أن ال يفعــل يف ح ّقــه
يشء ممّــا أمــرت باالنتهــاء عنــه ،وأ ّمــا ّأنــم األعــوان عــى اســتخراج احلقــوق فـ ّ
ـأن
ـم بالشــف ّقة
احلقــوق املطلوبــة منهــم إ ّنــا حتصــل بواســطتهم ،وحصوهلــا منهــم إ ّنــا يتـ ّ

ـإن ّ
الســام فـ ّ
كل تلــك األمــور
عليهــم وأن ال يفعــل معهــم يشء ممّــا هنــى عنــه عليــه ّ
ممّــا ين ّفــر طباعهــم ويشـتّت نظــام شــملهم ومنــه يكــون ق َّلــة مــال الصدقــة املســتح ّقة
عليهــم ،وحيتمــل أن يدخــل يف هــؤالء اجلنــد أيضــا ،وأ ّمــا مــا يتع َّلــق باملســتح ّقني
احلجــة عــى وجــوب ذلــك عليــه
للصدقــة فــأن يو ّفيهــم حقوقهــم منهــا ،وأشــار إىل ّ

موفــوك ح ّقــك:
بقولــهّ :
وإن لــك إىل قولــه :وإ ّنــا ّ

األول ،وتقديــر كــراهّ :
وكل من كان
وهــو يف قـ ّـوة صغــرى ضمــر مــن الشــكل ّ

لــه نصيــب مفــروض وحـ ّـق معلــوم يف يشء ولــه رشكاء فيــه بصفــة الفقــر واملســكنة
وهــو مســتوف حل ّقــه منــه فواجــب عليــه أن يـ ّ
ـوف رشكاؤه حقوقهــم :أ ّمــا الصغــرى

األول مر َّكــب
فظاهــره .وأ ّمــا الكــرى فأشــار إىل بياهنــا بقيــاس آخــر مــن الشــكل ّ
مــن متّصلــن .فأشــار إىل الصغــرى بقولــهَّ :
وإل .إىل قولــه :إىل يــوم القيامــة.
قوهتــا
ون ّبــه عــى الكــرى بقولــه :ولــو شــاء إىل قولــه :وابــن الســبيل .وهــى يف ّ

إذ األصنــاف املذكــورون مــن مســتح ّقي الصدقــة هــم اخلصــوم وهــم أكثــر النــاس

وكان األوســط متّحــدا ،وصــار تقديــر القيــاس وإن ال تو ّفهــم ح ّقهــم فإ ّنــك ممّــن
خصومــه أكثــر النــاس :أي الفقــراء واملســاكني وســائر األصنــاف يــوم القيامــة،
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ّ
وكل مــن كان خصومــه أكثــر النــاس وهــم األصنــاف املذكــورة فبؤســا لــه عنــد
اهلل يــوم القيامــة ،وينتــج متّصلــة مركَّبــة مــن مقــدم الصغــرى وتــايل الكــرى وهــى

إن ال تو ّفهــم حقوقهــم فبؤســا لــك ،وهــو يف معــرض التهديــد والتنفــر لــه عــن
ظلمهــم واالســتبداد عليهــم بــيء مــن الصدقــة ،ورشكاء عطــف عــى قولــه :ح ّقــا

معلومــا .وأهــل املســكنة صفــة لــه ،وبؤســا نصــب عــى املصــدر.
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وأ ّمــا األصنــاف املســتح ّقني للصدقــات فهــم الثامنيــة املعــدودة يف القــرآن

يل﴾ فأ ّمــا الفقــر
الكريــم بقولــه﴿ :إِنَّمَــا الصَّدَقــاتُ لِ ْل ُفقَــراءِ﴾ إىل قولــه ﴿وابْـنَ السَّـبِ ِ

فقــال ابــن ع ّبــاس ومجاعــة مــن املفرسيــن:

إ ّنــه املتع ّفــف ا َّلــذي ال يســأل ،واملســكني هــو ا َّلــذي يســأل وعــن األصمعــي

ّ
أن الفقــر هــو ا َّلــذي لــه مــا يــأكل واملســكني هــو ا َّلــذي ال يشء لــه ،وأ ّمــا العاملــون
عليهــم فهــم الســعاة يف جبايــة الصدقــات .ويعطيهــم اإلمــام منهــا بقــدر أجــور

أمثاهلــم ،وأ ّمــا املؤ َّلفــة قلوهبــم فكانــوا قومــا مــن أرشاف العــرب يتأ َّلفهــم رســول

اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) وس ـ َّلم يف مبــدء اإلســام ويعطيهــم ســهام مــن الــزكاة

العــدو كالع ّبــاس بــن مــرداس وعيينــة بــن
ليدفعــوا عنــه قومهــم ويعينــوه عــى
ّ
قوهتــم ،وأ ّمــا يف الرقــاب:
ـم اســتغنى املســلمون عــن ذلــك عنــد ّ
احلصــن وغريمهــا ثـ ّ

أي يف فــداء الرقــاب.

فقــال ابــن ع ّبــاس :يريــد املكاتبــن وكانــوا يعطــون ســهام ليعتقــوا بــه ،وأ ّمــا

الغارمــون فهــم ا َّلذيــن لزمتهــم الديــون يف غــر معصيــة وال إرساف ،وأ ّمــا يف ســبيل
اهلل فهــم الغــزاة واملرابطــون ،وأ ّمــا ابــن الســبيل فهــو املنقطــع بــه يف الســفر ويعطــى
مــن الصدقــة .وإن كان غن ّيــا يف بلــده.
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الســام هاهنــا يف معــرض إجيــاب الشــف ّقة والرمحــة لــه مخســة
وقــد ذكــر عليــه ّ

ـم املدفوعــون ويشــبه أن يريــد
وهــم الفقــراء واملســاكني ويدخــل فيــه الســائلون ثـ ّ

هبــم العاملــن عليهــا وسـ ّـاهم مدفوعــن باعتبــار ّأنــم يدفعــون جلبايــة الصدقــات
ألنــم إذا أتــوا إىل مــن ال زكاة عليــه فســألوه هــل عليــه زكاة أم ال دفعهــم عــن
أو ّ

نفســه .ذكرهــم هنــا هبــذا الوصــف لكونــه وصــف ّ
الســام
ذل وانقهــار وكونــه عليه ّ
يف معــرض األمــر بالشــف ّقة عليهــم.

قــال بعــض الشــارحني :أراد هبــم الفقــراء الســائلني لكوهنــم يدفعــون عنــد

ـم الغــارم وابــن الســبيل .وإ ّنــا ذكــر هــؤالء اخلمســة أو األربعــة لكوهنــم
الســؤال .ثـ ّ

أضعــف حــاال مــن الباقــن.

وقوله :ومن استهان .إىل قوله :وأخرى:

ـج بــه يف معــرض الوعيــد والتخويف
يشــبه أن يكــون كــرى قيــاس ضمــر احتـ ّ

مــن اخليانــة عــى لــزوم الـ ّ
ـذل واخلــزي لــه يف الداريــن عــى تقديــر أن ال يو ّفيهــم

حقوقهــم وتقديــر القيــاس وإن ال تو ّفهــم حقوقهــم تكــن مســتهينا باألمانــة راتعــا
يف اخليانــة غــر منـ ّـزه نفســك ودينــك عنهــاّ ،
وكل مــن كان كذلــك فقــد أحـ ّـل بنفســه
ـذل وهــو يف اآلخــرة ّ
يف الدنيــا الـ ّ
أذل وأخــزى ،وروى أخـ ّـل بنفســه :أي تــرك مــا

ينبغــي هلــا ،وروي أحـ ّـل نفســه :أي أباحهــا.

والـ ّ
ـم مــن الغـ ّ
ـش
ـذل عــى هاتــن الروايتــن مبتــدأ خــره يف الدنيــا .واخليانــة أعـ ّ

وهــى رذيلــة التفريــط مــن فضيلــة األمانــة .والغـ ّ
ـش رذيلــة تقابــل فضيلــة النصيحــة

ومهــا داخلتــان حتــت رذيلــة الفجــور.

وإن أعظم اخليانة .إىل آخره:
وقولهّ :
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تنبيــه عــى عظــم اخليانــة هاهنــا .إذ كانــت خيانــة ك َّل ّيــة عا ّمــة الــرر ألكثــر

املســلمني ،ومســتلزمة لغـ ّ
ـش اإلمــام ا َّلــذي هــو أفضــل النــاس وأوالهــم بالنصيحــة
حــق ّ
أقــل اخللــق وأحقــر األشــياء منه ّيــا عنهــا
فــإذا كان مطلــق اخليانــة ولــو يف ّ
ـتحق العقــاب واخلــزي عليهــا فبــاألوىل مثل هــذه اخليانــة العظيمــةّ .
وكل ذلك
ويسـ ّ

يف معــرض الوعيــد والتنفــر عــن اخليانــة واالســتهانة باألمانــة .وبــاهلل التوفيــق)(((.
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ً
ثانيا :ابن أبي احلديد املعتزلي (ت656 :هـ).
يبتــدأ ابــن أيب احلديــد رشحــه للنــص الرشيــف بصفــة الشــهودية وآثارهــا يــوم

القيامــة ،يف حــن أن املــراد مــن قولــه (عليــه الصــاة والســام):
«حيث ال شاهد غريه وال وكيل دونه».

الرتبيــة القيميــة وهتذيــب النفــس وترويضهــا باإليــان بالغيــب ،واســتحضار

هــذه الصفــة الربويــة بــأن اهلل هــو الشــاهد عــى الرسائــر ،وهــو املحاســب ال غــره.
وعليه:

نورد قوله كام جاء يف رشحه للنص الرشيف ،فيقول:

(الرشح« :حيث ال شهيد وال وكيل دونه» بمعنى :يوم القيامة.

قوله:

«أال يعمل بيشء من طاعة اهلل فيام أظهر»:
اي :ال ينافق فيعمل الطاعة يف الظاهر.

واملعصية يف الباطن.

((( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين :ج 4ص  415ـ .419
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ثم ذكر أن الذين يتجنبون النفاق والرياء هم املخلصون.

«وأال جيبههــم» :ال يواجههــم بــا يكرهونــه ،وأصــل اجلبــه لقــاء اجلبهــة أو

رضهبــا ،فلــا كان املواجــه غــره بالــكالم القبيــح كالضــارب جبهتــه بــه ســمى
بذلــك جبهــا.

قوله« :وال يعضههم»:

أي ال يرميهــم بالبهتــان والكــذب ،وهــي العضيهــة ،وعضهــت فالنــا عضهــا،

وقــد عضهــت يــا فــان ،أي جئــت بالبهتــان.
قوله« :وال يرغب عنهم تفضال»:

يقــول :ال حيقرهــم ادعــاء لفضلــه عليهــم ،ومتييــزه عنهــم بالواليــة واإلمــرة،

يقــال فــان يرغــب عــن القــوم ،أي يأنــف مــن االنتــاء إليهــم ،أو مــن املخالطــة

هلــم.

وكان عمــر بــن عبــد العزيــز يدخــل إليــه ســامل مــوىل بنــى خمــزوم وعمــر يف

صــدر بيتــه فيتنحــى عــن الصــدر ،وكان ســامل رجــا صاحلــا ،وكان عمــر أراد

رشاءه وعتقــه ،فأعتقــه مواليــه ،فــكان يســميه :أخــي يف اهلل ،فقيــل لــه :أتتنحــى
لســامل ! فقــال :إذا دخــل عليــك مــن ال تــرى لــك عليــه فضــا فــا تأخــذ عليــه

رشف املجلــس .وهــم الــراج ليلــة بــأن خيمــد ،فوثــب إليــه رجــاء بــن حيــاة

ليصلحــه ،فأقســم عليــه عمــر بــن عبــد العزيــز ،فجلــس ،ثــم قــام عمــر فأصلحــه،
فقــال لــه رجــاء :أتقــوم أنــت يــا أمــر املؤمنــن ؟ قــال :نعــم ،قمــت وأنــا عمــر بــن

عبــد العزيــز ،ورجعــت وأنــا عمــر بــن عبــد العزيــز.
قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):
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«ال ترفعــوين فــوق قــدري فتقولــوا َّيف مــا قالــت النصــارى يف ابــن مريــم ،فــإن

اهلل عــز وجــل اختــذين عبــدا قبــل أن يتخــذين رســوال».

ثــم قــال :إن أربــاب األمــوال الذيــن جتــب الصدقــة عليهــم يف أمواهلــم

إخوانــك يف الديــن ،وأعوانــك عــى اســتخراج احلقــوق ،الن احلــق إنــا يمكــن

العامــل اســتيفاؤه بمعاونــة رب املــال واعرتافــه بــه ،ودفعــه إليــه ،فــإذا كانــوا هبــذه
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الصفــة مل جيــز لــك عضههــم وجبههــم وادعــاء الفضــل عليهــم.

ثــم ذكــر أن هلــذا العامــل نصيبــا مفروضــا مــن الصدقــة ،وذلــك بنــص الكتــاب

العزيــز ،فكــا نوفيــك نحــن حقــك جيــب عليــك أن تــويف رشكائــك حقوقهــم ،وهم

الفقــراء واملســاكني والغارمــون وســائر األصنــاف املذكــورة يف القــرآن ،وهــذا يــدل

عــى أنــه عليــه الســام قــد فوضــه يف رصف الصدقــات إىل األصنــاف املعلومــة ،ومل
يأمــره بــأن حيمــل مــا اجتمــع إليــه ليوزعــه هــو (عليــه الســام) عــى مســتحقيه كــا

يف الوصيــة األوىل ،وجيــوز لإلمــام أن يتــوىل ذلــك بنفســه ،وأن يكلــه إىل مــن يثــق
بــه مــن عاملــه.

وانتصــب أهــل مســكنة ألنــه صفــة رشكاء ويف التحقيــق أن رشكاء صفــة أيضــا

موصوفهــا حمــذوف ،فيكــون صفــة بعــد صفــة.

وقــال الراونــدي :انتصــب أهــل مســكنة ألنــه بــدل مــن رشكاء ،وهــذا غلــط،

ألنــه ال يعطــي معنــاه ليكــون بــدال منــه.

وقــال أيضــا :بؤســى ،أي عذابــا وشــدة ،فظنــه منونــا وليــس كذلــك ،بــل هــو

بؤســى عــى وزن فعــى كفضــى ونعمــى ،وهــي لفظــة مؤنثــة ،يقــال بؤســى لفــان،

قــال الشــاعر:
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أرى احللم بؤسى للفتى يف حياته

وال عيش إال ما حباك به اجلهـل

والســائلون :هاهنــا هــم الرقــاب املذكــورون يف اآليــة ،وهــم املكاتبــون يتعــذر

عليهــم أداء مــال الكتابــة ،فيســألون النــاس ليتخلصــوا مــن ربقــة الــرق .وقيــل :هم
األســارى يطلبــون فــكاك أنفســهم ،وقيــل :بــل املــراد بالرقــاب يف اآليــة الرقيــق،
يســأل أن يبتاعــه األغنيــاء فيعتقــوه .واملدفوعــون:

هاهنــا هــم الذيــن عناهــم اهلل تعــاىل يف اآليــة بقولــه( :ويف ســبيل اهلل) ،وهــم

فقــراء الغــزاة ،ســاهم مدفوعــن لفقرهــم .واملدفــوع واملدفــع :الفقــر ،الن كل

أحــد يكرهــه ويدفعــه عــن نفســه.

وقيــل :هــم احلجيــج املنقطــع هبــم ،ســاهم مدفوعــن ألهنــم دفعــوا عــن إمتــام

حجهــم ،أو دفعــوا عــن العــود إىل أهلهــم.

فإن قلت :مل محلت كالم أمري املؤمنني عليه السالم عىل ما فرسته به؟

قلــت :ألنــه (عليــه الســام) إنــا أراد أن يذكــر األصنــاف املذكــورة يف اآليــة

فــرك ذكــر املؤلفــة قلوهبــم الن ســهمهم ســقط بعــد مــوت رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) :فقــد كان يدفــع إليهــم حــن اإلســام ضعيــف ،وقــد أعــزه اهلل

ســبحانه ،فاســتغنى عــن تأليــف قلــوب املرشكــن ،وبقيــت ســبعة أصنــاف ،وهــم
الفقــراء واملســاكني والعاملــون عليهــا والرقــاب والغارمــون ويف ســبيل اهلل وابــن
الســبيل.

فأمــا العاملــون عليهــا فقــد ذكرهــم (عليــه الســام) يف قولــه :وإن لــك يف

هــذه الصدقــة نصيبــا مفروضــا ،فبقيــت ســتة أصنــاف أتــى (عليــه الســام) بألفــاظ
القــرآن يف أربعــة أصنــاف منهــا ،وهــي:
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الفقــراء ،واملســاكني ،والغــارم ،وابــن الســبيل ،وأبــدل لفظتــن ومهــا الرقــاب

ويف ســبيل اهلل بلفظتــن ومهــا الســائلون واملدفوعــون.

فــإن قلــت :مــا يقولــه الفقهــاء يف الصدقــات؟ هــل تــرف إىل األصنــاف كلهــا

أم جيــوز رصفهــا إىل واحــد منهــا؟

قلــت :أمــا أبــو حنيفــة فإنــه يقــول :اآليــة قــر جلنــس الصدقــات عــى
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األصنــاف املعــدودة فهــي خمتصــة هبــا ال تتجاوزهــا إىل غريهــا ،كأنــه تعــاىل قــال :إنام

هــي هلــم ال لغريهــم ،كقولــك :إنــا اخلالفــة لقريــش ،فيجــوز أن تــرف الصدقــة
إىل األصنــاف كلهــا ،وجيــوز أن تــرف إىل بعضهــا ،وهــو مذهــب ابــن عبــاس

وحذيفــة ومجاعــة مــن الصحابــة والتابعــن .وأمــا الشــافعي فــا يــرى رصفهــا إال

إىل األصنــاف املعــدودة كلهــا ،وبــه قــال الزهــري وعكرمــة.
فإن قلت :فمن الغارم وابن السبيل؟

قلــت :الغارمــون الذيــن ركبتهــم الديــون وال يملكــون بعدهــا مــا يبلــغ

النصــاب .وقيــل:

هــم الذيــن حيملــون احلــاالت فدينــوا فيهــا وغرمــوا ،وابــن الســبيل :املســافر

املنقطــع عــن مالــه ،فهــو  -وإن كان غنيــا حيــث مالــه موجــود  -فقــر حيــث هــو

بعيــد.

وقد سبق تفسري الفقري واملسكني فيام تقدم.

قوله :فقد أحل بنفسه الذل واخلزي:

أي جعــل نفســه حمــا هلــا ،ويــروى :فقــد أخــل بنفســه باخلــاء املعجمــة ،ومل

يذكــر الــذل واخلــزي أي جعــل نفســه خمــا ،ومعنــاه جعــل نفســه فقــرا ،يقــال:

املبحـث العاشر :ما ورد احلديث من شروح نهج البالغة

خــل الرجــل :إذا افتقــر ،وأخــل بــه غــره ،وبغــره أي جعــل غــره فقــرا ،وروي:
أحــل بنفســه باحلــاء املهملــة ،ومل يذكــر الــذل واخلــزي .ومعنــى أحــل بنفســه أبــاح

دمــه ،والروايــة األوىل أصــح ،ألنــه قــال بعدهــا :وهــو يف اآلخــرة أذل وأخــزى.

وخيانــة األمــة :مصــدر مضــاف إىل املفعــول بــه ،الن الســاعي إذا خــان فقــد

خــان األمــة كلهــا ،وكذلــك غــش األئمــة ،مصــدر مضــاف إىل املفعــول أيضــا ،الن
الســاعي إذا غــش يف الصدقــة فقــد غــش االمــام)(((.

((( رشح ابن ايب احلديد :ج 15ص .163-159
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الفصل الثالث

أحكام الصدقة املندوبة

املبحث األول
حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة)
على بين هاشم
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ــة ِف ِوعائِهــا ومعجون ٍ
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ـت َأ ِص َل ـ ٌة َأ ْم َزكَا ٌة َأ ْم َصدَ َق ـ ٌة َف َذلِـ َ
مـ َّـر ٌم
ـت بِ ِريـ ِـق َح َّيـ ٍـة َأ ْو َق ْيئِ َهــا َف ُق ْلـ ُ
جنَـ ْ
ـك ُ َ
َ
ــل ا ْلبي ِ
ــت»(((.
َع َل ْينَــا َأ ْه َ َ ْ
تنــاول فقهــاء املذاهــب اإلســامية موضــوع حتريــم الصدقــة املفروضــة عــى

بنــي هاشــم يف عنــوان مســتحق الــزكاة وامجعــوا عــى حرمــة رصفهــا لبنــي هاشــم
وكــذا حرمــة أخــذ اهلاشــمي هلــا مــن العامــي؛ وجوازهــا فيــا بينهــم ،وتباينــت
األقــوال لــدى املذاهــب يف مــوايل بنــي هاشــم وبنــي عبــد املطلــب ،ويف رصف

صدقــة التطــوع ،ويف عنــوان الســاعي وجــواز أن يكــون العامــل هاشــمي ًا ،أو ان
يقيــد اجلــواز بعنــوان األجــرة ،كــا ســيمر بيانــه يف املبحــث ،وهــو كااليت:

((( هنــج البالغــة خطــب اإلمــام عــي (عليــه الســام) حتقيــق صحبــي الصالــح ،مــن كالم لــه (عليــه
الســام) يــرأ مــن الظلــم :ص .347
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املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف صرف الزكاة للهامشي.

نتنــاول يف هــذه املســألة عــرض مــا أورده املحقــق النراقــي والســيد اليــزدي ومــا

علــق بــه الســيد حمســن احلكيــم عــى العــروة يف املســألة ،وهــو كاآليت:
ً
أول :احملقق النراقي (ت1244 :هـ).
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قال (عليه الرمحة والرضوان) يف أوصاف املستحقني للزكاة يف الفقرة رابع ًا:

(أن ال يكون هاشميا إن كان املزكي غري هاشمي).

باتفــاق الفريقــن((( ،لــه ،وللمســتفيضة مــن النصــوص :منهــا صحيحــة

العيــصّ :
إن أناســا مــن بنــي هاشــم أتــوا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
فســألوه بــأن يســتعملهم عــى صدقــات املــوايش ،وقالــوا :يكــون لنــا هــذا الســهم

الــذي جعلــه اهلل تعــاىل للعاملــن عليهــا ،فنحــن أوىل بــه ،فقــال رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه وســلم):
ب إِ َّن الصدَ َق َة َل َ ِ
« َيا َبنِي َع ْب ِد ا ُْل َّطلِ ِ
ت ُّل ِل َ
ول َلك ُْم»((( احلديث.
َّ
ويف صحيحة حممد ،وزرارة ،وأيب بصري:
«إِ َّن الصدَ َق َة َل َ ِ
ت ُّل لِ َبنِي َع ْب ِد ا ُْل َّطلِ ِ
ب»(((.
َّ
وصحيحة ابن سنان:

((( املغني البن قدامة  ،517 :2نيل األوطار .240 :4

((( التهذيب  ،154 / 58 :4الوسائل  268 :9أبواب املستحقني للزكاة ب  29ح .1

((( التهذيــب  ،155 / 58 :4اإلســتبصار  ،106 / 35 :2الوســائل  268 :9أبــواب املســتحقني
للــزكاة ب  29ح .3
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اس وال لِ ُن َظرائِ ِهم ِمن بني ِ
ِ
الصدَ َق ُة لِو ْل ِد ا ْل َع ّب ِ
هاشمٍ»(((.
ْ ْ َ
«ال َت ُّل َّ

وحسنة املعىل:

«ال حتــل الصدقــة ألحــد مــن ولــد العبــاس ،وال ألحــد مــن ولــد عــي عليــه

الســام ،وال لنظرائهــم مــن ولــد عبــد املطلــب»((( ،إىل غــر ذلــك.
وأما موثقة أيب خدجية:

«أعطــوا الــزكاة مــن أرادهــا مــن بنــي هاشــم ،فإهنــا حتــل هلــم ،وإنــا حتــرم عــى

النبــي وعــى اإلمــام الــذي بعــده وعــى األئمــة»(((.

فشــاذة مطروحــة ،أو عــى حــال الــرورة أو الصدقــات املندوبــة حممولــة ،وال

يضطــر النبــي واإلمــام إليهــا ،مــع أن املخاطبــن غــر معلومــن ،فلعلهــم مــن بنــي

هاشــم ..ويمكــن عــدم حليــة صدقاهتــم للنبــي واإلمــام أيضــا .وإن كان املزكــي

هاشــميا ،ال يشــرط لــه دفــع زكاتــه إىل غــر اهلاشــمي ،بــل جيــوز لــه دفعهــا إىل مثله،
باالمجــاع املحقــق ،واملحكــي مســتفيضا((( ،والنصــوص املرويــة مســتفيضة(((.

وكــذا جيــوز دفعهــا إليــه عنــد اضطــراره ،الفتقــاره وعــدم كفايــة اخلمــس لــه،

((( التهذيــب  ،158 / 59 :4اإلســتبصار  ،109 / 35 :2الوســائل  269 :9أبــواب املســتحقني
للــزكاة ب  29ح .3
((( التهذيــب  ،651 /158 :9الوســائل  238 :19أبــواب أحــكام اهلبــات ب 6ح( ،4وفيــه صــدر
احلديث).
((( الــكايف  ،6 / 59 :4الفقيــه  ،40 / 19 :2التهذيــب  ،161 / 60 :4اإلســتبصار / 36 :2
 ،110الوســائل  269 :9أبــواب املســتحقني للــزكاة ب  29ح .5

((( انظر اخلالف  ،240 :4واملنهى  ،524 :1والرياض .285 :1
((( الوسائل  273 :9أبواب املستحقني للزكاة ب .32
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لالمجــاع ،وإباحــة املحظــورات عنــد الــرورات.

وموثقــة زرارة« :والصدقــة ال حتــل ألحــد منهــم إال أن ال جيــد شــيئا ،ويكــون

ممــن حتــل لــه امليتــة»(((.

وهــل يتقــدر القــدر املدفــوع إليــه حينئــذ بقــدر الــرورة ،أم ال ؟ فعــن الشــيخ

واملنتهــى والتحريــر والنهايــة والبيــان والــدروس((( ومجــع مــن املتأخريــن(((:
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األول ،ألن الــرورة تقــدر بقدرهــا ،وألنــه املفهــوم مــن املوثقــة.

وفيــه نظــر ،ألهنــا تــدل عــى أنــة إذا كان ممــن حتــل لــه امليتــة حتــل لــه الصدقــة،

ال عــى أنــه حتــل لــه مــن الصدقــة مــا حتــل مــن امليتــة .وعــن املختلــف والســيدين
والرشائــع والنافــع(((  -بــل األكثــر كــا يف األول  :-الثــاين ،لألخبــار الدالــة عــى

جــواز إعطائهــا إىل أن حيصــل الغنــى(((.
وفيها :أن املتبادر منها غري املسألة.

واألوىل :أن يســتدل لــه باألصــل ،ألن االســتثناء يف املوثقــة خصــص أخبــار

حرمــة الصدقــة عــى اهلاشــمي فارتفــع يف حقــه املانــع ،واألصــل عــدم التقديــر،
((( التهذيــب  ،159 / 59 :4االســتبصار  ،36 :2الوســائل  276 :9أبــواب املســتحقني للــزكاة
ب 33ح.1

((( الشــيخ يف التهذيــب  ،59 :4واالســتبصار  ،36 :2واملبســوط  ،285 :6املنتهــى ،526 :1
التحريــر  ،69 :1هنايــة اإلحــكام  ،399 :2البيــان ،316 :الــدروس .243 :1

((( كالشهيد الثاين يف الروضة  ،52 :2وصاحب املدارك  ،254 :5والسبزواري يف الذخرية.461 :

((( املختلــف ،185 :الســيد يف اإلنتصــار ،85 :واجلمــل (رســائل املرتــى  ،79 :)3وابــن زهــرة يف
الغنيــة (اجلوامــع الفقهيــة) ،568 :الرشائــع  ،163 :1النافــع.60 :

((( انظر :الوسائل  276 :9أبواب املستحقني للزكاة ب .33
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فهــو األظهــر ،لذلــك.

ثــم اختلــف املقــدرون يف قــدر الــرورة ،فعــن كشــف الرمــوز :أنــه مــا يســد

الرمــق(((.

وعــن املهــذب واملســالك وحــوايش النافــع للشــهيد الثــاين :أنــه قــوت يــوم

وليلــة(((.

وقيل :إنه قوت السنة له ولعياله الواجبي النفقة.

وعــن املحقــق الشــيخ عــي يف حــوايش الرشائــع واالرشــاد :أنــه قــوت اليــوم

والليلــة ،إال مــع توقــع رضر احلاجــة إن مل يدفــع إليــه قــوت الســنة ،فيدفــع إليــه.

وعنــه يف حــوايش القواعــد عكــس ذلــك ،فيدفــع إليــه قــوت الســنة ،إال أن

يرجــى حصــول اخلمــس يف أثنــاء الســنة ،فيعطــى تدرجيــا(((.

واالقتصــار عــى القــدر املجمــع عليــه إن قلنــا بالتقديــر يقتــي املصــر إىل

األقــل ،وكــذا االســتناد إىل االنفهــام مــن املوثقــة.
فروع:

أ :ال خيتــص حتريــم الصدقــة عــى بنــي هاشــم بســهم الفقــراء ،بــل حيــرم عليهــم

مطلقــا ،لالطالقات.

ونقــل يف املبســوط والرسائــر عــن قــوم :جــواز اســتعامهلم عــى الصدقــات

((( كشف الرموز .258 :1

((( املهذب البارع  ،536 :1املسالك .61 :1
((( جامع املقاصد .33 :3
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وإعطائهــم مــن ســهم العاملــن(((.

والظاهــر  -كــا يف املختلــف  -أهنــم مــن العامــة ((( ،ويؤكــده مــا يف كتــاب

قســمة الصدقــات مــن اخلــاف مــن دعــوى إمجاعنــا عــى عــدم اجلــواز ،ونســبة
اجلــواز إىل بعــض مــن أصحــاب الشــافعي((( .وكيــف كان فــرده االطالقــات،
وخصــوص صحيحــة العيــص املتقدمــة.

254

ب :ال حتــرم الصدقــات غــر الواجبــة عــى اهلاشــمي ولــو مــن غــره ،ومــن

الواجبــة غــر الــزكاة.

أمــا األول ،فعــى احلــق األشــهر كــا يف التذكــرة((( ،بــل بــا خــاف يعلــم كــا

يف الذخــرة((( ،بــل مطلقــا كــا يف املفاتيــح((( ،بــل عنــد علامئنــا كــا عــن املبســوط
واملنتهــى((( ،بــل باالمجــاع كــا عــن اخلــاف(((.

وأمــا مــا يف التذكــرة مــن قولــه :روى اجلمهــور ،عــن الصــادق ،عــن أبيــه الباقــر

(عليهام الســام):

«إنــه كان يــرب مــن ســقايات بــن مكــة واملدينــة ،فقيــل له:أتــرب مــن

((( املبسوط  ،248 :1الرسائر .457 :1
((( املبسوط  ،248 :1الرسائر .457 :1
((( اخلالف .232 :4
((( التذكرة .235 :1
((( الذخرية.461 :

((( املفاتيح .232 :1

((( املبسوط  ،302 :3املنتهى .525 :1
((( اخلالف .240 :4
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الصدقــة؟! فقــال :إنــا حــرم علينــا املفروضــة»((( ،حيــث إن ظاهــره تفــرد العامــة
بالروايــة.

فإنــا هــو يف حــق اإلمــام خاصــة ،فإنــه رصح :أن الصدقــة املندوبــة حمرمــة

عــى النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وقــال :إن حكــم األئمــة يف ذلــك أيضــا
حكمــه ،ووافقــه يف املســالك((( ومجــع آخــر(((.

وباجلملــة :فكالمــه إنــا هــو يف خصــوص اإلمــام ،فــا ينــايف إدعــاءه الشــهرة

عــى اجلــواز يف املندوبــة لبنــي هاشــم.

وأمــا الثــاين ،فعــى األظهــر أيضــا ،كــا هــو ظاهــر املــدارك والذخــرة((( ،بــل مل

أعثــر فيــه أيضــا عــى خمالــف ســوى مــا يف التذكــرة مــن احتــال املنــع(((.

ويــدل عــى األول  -مضافــا إىل ظاهــر االمجــاع  -قويــة اهلاشــمي :أحتــل

الصدقــة لبنــي هاشــم؟ فقــال:

«إنــا تلــك الصدقــة الواجبــة عــى النــاس ال حتــل لنــا ،وأمــا غــر ذلــك فليــس

بــه بــأس»(((.

((( التذكرة .235 :1
((( املسالك .61 :1

((( نقلــه عــن كتــاب األربعــن للشــيخ البهائــي يف احلدائــق  ،218 :12وفصــل يف املفاتيــح 232 :1
بــن الصدقــة العامــة فجوزهــا وبــن اخلاصــة فحرمهــا.

((( املدارك  ،256 :5الذخرية .461
((( التذكرة .235 :1

((( الــكايف  ،3 / 59 :4التهذيــب  ،166 / 62 :4املقنعــة ،243 :الوســائل  272 :9أبــواب
املســتحقني للــزكاة ب  31ح .3
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وعــى الثــاين روايتــه :عــن الصدقــة التــي حرمــت عــى بنــي هاشــم ،مــا هــي؟

فقــال« :هــي الــزكاة»(((.

وعليهام رواية الشحام :عن الصدقة التي حرمت عليهم ،قال:

«هي الزكاة املفروضة»(((.

وهبــذه األخبــار ختصــص مطلقــات حتريــم الصدقــة عــى بنــي هاشــم.
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وصحيحــة البجــي:

«لــو حرمــت علينــا الصدقــة مل حيــل لنــا أن نخــرج إىل مكــة ،ألن كل مــا بــن

مكــة واملدينــة فهــو صدقــة»((( ،دلــت عــى عــدم حرمــة مطلــق الصدقــة ،فإمــا يفــر

بــا ذكرنــا بشــهادة مــا مــر ،أو يكــون جممــا ختــرج بــه املطلقــات عــن احلجيــة يف غــر

موضــع االمجــاع ،وهــو الــزكاة املفروضــة.

ج :اهلاشــميون هــم بنــو عبــد املطلــب ،واملوجــود منهــم يف هــذه األزمنــة أوالد

أمــر املؤمنــن عليــه الســام والعبــاس وأيب هلــب ،وقيــل :احلــارث أيضــا(((.

ويف االختصــاص باملتقــرب بــاألب أو األعــم منــه ومــن املتقــرب بــاألم أيضــا،

وجهان..

(احلــق :هــو األول ،كــا رصح بــه يف مرســلة محــاد ،وفيهــا« :ومــن كانــت أمــه

((( التهذيــب  ،156 / 58 :4اإلســتبصار  ،107 / 35 :2الوســائل  274 :9أبــواب املســتحقني
للــزكاة ب  32ح .5

((( التهذيــب  ،157 / 59 :4اإلســتبصار  ،108 / 35 :2الوســائل  274 :9أبــواب املســتحقني
للــزكاة ب  32ح )6( .4بــدل مــا بــن القوســن يف (ق) ويــأيت حتقيقــه يف موضعــه.

((( التهذيب  ،165 / 61 :4الوسائل  272 :9أبواب املستحقني للزكاة ب  31ح .1
((( كام يف املنتهى .525 :1
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مــن بنــي هاشــم وأبــوه مــن ســائر قريــش فــإن الصدقــات حتــل لــه ،وليــس لــه مــن

اخلمــس يشء»((( ،ويــأيت حتقيقــه يف بحــث اخلمــس أيضــا)(((.

ثانيًا :السيد اليزدي وما أورده السيد احلكيم يف تعليقاته على العروة.
قــال (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف تعليقــه عــى العــروة الوثقــى يف حرمــة

الــزكاة الواجبــة عــى بنــي هاشــم ،وقــد أوردنــا قولــه بــن معقوفتــن كــي يطلــع
القــارئ عــى هــذه التعليقــات الرشيفــة ،وهــي كااليت:

قال السيد اليزدي (عليه الرمحة والرضوان):

أن ال يكون هاشمي ًا أذا كانت الزكاة من غريه:
فعلق السيد احلكيم (عليه الرمحةوالرضوان):

[بــا خــاف أجــده بــن املؤمنــن ،بــل وبــن املســلمني ،بــل االمجــاع بقســميه

عليــه ،بــل املحكــي منــه متواتــر ،كالنصــوص الدالــة عليــه :صحيــح ابــن ســنان عــن

أيب عبــد اهلل (عليــه الســام)« :ال حتــل الصدقــة لولــد العبــاس ،وال لنظرائهــم مــن
بنــي هشــام»((( ،ومصحــح الفضــاء :قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«إن الصدقــة أوســاخ أيــدي النــاس ،وإن اهلل تعــاىل قــد حــرم عــي منهــا ومــن

غريهــا مــا قــد حرمــه ،وإن الصدقــة ال حتــل لبنــي عبــد املطلــب»(((.

((( التهذيــب  ،366 / 128 :4اإلســتبصار  ،186 / 56 :2الوســائل  271 :9أبــواب املســتحقني
للــزكاة ب  30ح .1

((( مستند الشيعة للمحقق النراقي :ج 9ص .324 -317

((( الوسائل باب 33 :من أبواب املستحقني للزكاة حديث.1 :
((( الوسائل باب 32 :من أبواب املستحقني للزكاة حديث.4 :
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وخرب إسامعيل ابن الفضل اهلاشمي:

(ســألت أبــا عبــد اهلل (عليــه الســام) عــن الصدقــة التــي حرمــت عــي بنــي

هاشــم ،مــا هــي؟ قــال (عليــه الســام)« :هــي الــزكاة» .قلــت :فتحــل صدقــة
بعضهــم عــى بعــض؟ قــال (عليــه الســام)« :نعــم» )

((( (((

قال السيد اليزدي (قدس رسه):
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مــع عــدم االضطــرار].

(ال فــرق بــن ســهم الفقــراء وغــره مــن ســائر الســهام حتــى ســهم العاملــن

وســبيل اهلل .نعــم ال بــأس بترصفــه يف اخلانــات واملــدارس وســائر االوقــاف املتخذة
مــن ســهم ســبيل اهلل).

فعلق السيد احليكم (قدس رسه):

[كــا عــن مجاعــة الترصيــح بــه ويقتضيــه أطــاق معاقــد اإلمجاعــات ،بــل عــن

رصيــح كتــاب القســمة مــن اخلــاف:

ودعــوى االمجــاع عــى عــدم اجلــواز مطلقـ ًا ،ويف صحيــح العيــص عــن ايب عبــد

اهلل (عليه الســام):

«إن أناس ـ ًا مــن بنــي هاشــم أتــوا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه فســألوه ،أن

يســتعملهم عــى صدقــات املــوايش ،وقالــوا :يكــون لنــا هــذا الســهم الــذي جعــل

اهلل عــز وجــل للعاملــن عليهــا ،فنحــن أوىل بــه .فقــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه)« :يــا بنــي عبــد املطلــب (هاشــم ،خ ل) ،إن الصدقــة ال حتــل يل وال لكــم،

ولكنــي قــد وعــدت الشــفاعة( ..إىل أن قــال) :أتــروين مؤثــرا عليكــم غريكــم؟.»..
((( مستمسك العروة الوثقى للسيد حمسن احلكيم (قدس رسه) :ج ،9ص .303
((( وسائل الشيعة ،باب 32 :من أبواب املستحقني للزكاة حديث (.)5
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وعــن كشــف الغطــاء :التأمــل يف حرمــة ســهم ســبيل اهلل وســهم املؤلفــة

والرقــاب ،مــع فرضهــا بارتــداد اهلاشــمي .أو كونــه مــن ذريــه أيب هلــب ،ومل يكــن
يف سلســلة مســلم .وبتزوجيــه األمــة واشــراط رقيــة الولــد عليــه ،عــى القــول بــه.

وكأنــه للتعليــل يف بعــض النصــوص :بأهنــا أوســاخ أيــدي النــاس ،الــدال عــى أن

منعهــم إياهــا تكريــم هلــم .وهــو غــر منطبــق عــى ســهم املؤلفة ،لعــدم اســتحقاقهم
هــذا الكريــم ،وال عــى ســهم الرقــاب ،لعــدم ترصفهــم فيــه بوجــه وإنــا يدفــع إىل
املالــك عوضــا عــن رقاهبــم .وأمــا تأملــه يف ســهم ســبيل اهلل فألجــل قيــام الســرة

عــى ترصفهــم فيــه كغريهــم يف مجلــة مــن املــوارد .لكــن كان عليــه التأمــل أيضــا يف
ســهم الغارمــن ،ألن إفــراغ ذمتــه كفــك رقبتــه](((.

قال السيد اليزدي (قدس رسه):

(أمــا زكاة اهلاشــمي فــا بــأس بأخذهــا لــه ،مــن غــر فــرق بــن الســهام أيضــا،

حتــى ســهم العاملــن فيجــوز اســتعامل اهلاشــمي عــى جبايــة صدقــات بني هاشــم)
فعلق السيد احليكم قائالً:

[امجاعـ ًا بقســميه أيضـ ًا كــا يف اجلواهــر ،والنصــوص بــه مســتفيضة منهــا خــر

اهلاشــمي املتقــدم](((.

قال السيد اليزدي (قدس رسه):

(وكذا جيوز أخذ زكاة غري اهلاشمي له ،مع االضطرار إليها).
فعلق السيد احلكيم قائال:

((( مستمسك العروة الوثقى :ج 9ص .304

((( مستمسك العروة الوثقى :ج ،9ص .305
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[مجاعــا رصحيــا ،وظاهــرا حمكيــا عــن مجاعــة .ويشــهد لــه :موثــق زرارة عــن أيب

عبــد اهلل (عليــه الســام) ،قــال:

«إنــه لــو كان العــدل مــا احتــاج هاشــمي وال مطــي إىل صدقــة .إن اهلل جعــل

هلــم يف كتابــه مــا كان فيــه ســعتهم».
ثم قال:
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((إن الرجــل إذا مل جيــد شــيئا حلــت لــه امليتــة ،والصدقــة ال حتــل ألحــد منهــم

إال أن ال جيــد شــيئا ،ويكــون ممــن حيــل لــه امليتــة ،والصدقــة ال حتــل الحــد منهــم إال

أن جيــد شــيئ ًا ويكــون ممــن حيــل امليتــة))](((.
قال السيد اليزدي (قدس رسه):

(وعدم كفاية اخلمس وسائر الوجوه).
قال السيد احلكيم (قدس رسه):

[ذا تفســر للــرورة املســوغة لدفــع الــزكاة إليــه ،والــذي يقتضيــه املوثــق

بقرينــة تشــبيه الــزكاة بامليتــة ،ومــا يف ذيلــه مــن قولــه (عليــه الســام):

«ويكــون ممــن حيــل» الظاهــر عطفــه عــى «ال جيــد» ،فاملعنــى حينئــذ :والصدقــة ال

حتــل ألحــد منهــم إال أن يكــون ممــن حتــل لــه امليتــة اعتبــار الــرورة املســوغة ألكل

امليتــة.

واملــرح بــه يف كالم مجاعــة بــل هــو املشــهور تفســرها :بعــدم التمكــن مــن

اخلمــس بــل ادعــى عليــه مجاعــة االمجــاع رصحيــا وظاهــر ًا.

((( الوسائل للحر العاميل :باب 33 :من أبواب املستحقني للزكاة ،حديث .1

املبحـث األول :حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة) على بين هاشم

قــال الســيد (رمحــه اهلل) يف االنتصــار( :وممــا انفــردت بــه اإلماميــة القــول بــأن

الصدقــة إنــا حتــرم عــي بنــي هاشــم إذا متكنــوا مــن اخلمــس الــذي جعــل هلــم

عوضــا عــن الصدقــة وإذا حرمــوه حلــت الصدقــة هلــم ،وباقــي الفقهــاء خيالفــون
يف ذلــك .دليلنــا عــى صحــة مــا ذهبنــا إليــه :االمجــاع املــردد.
ويقوى هذا املذهب بظاهر األخبار:

بــأن اهلل تعــاىل حــرم الصدقــة عــي بنــي هشــام وعوضهــم باخلمــس منهــا ،فــإذا

ســقط مــا عوضــوه بــه مل حتــرم عليهــم الصدقــة.)..

ويف الغنيــة يف رشائــط املســتحق واملظنــون :أن الصــدر هــو الــكالم الــوارد يف

مقــام بيــان التحليــل ،وقــد تــم عنــد قولــه (عليــه الســام)« :ســعتهم» ،وأن الــكالم

بعــد ذلــك كان كالمــا منفصــا عــن األول ،صــدر ألمــر مــا ،وليــس املقصــود منــه
تقييــد الصــدر بصــورة الــرورة؛ وكيــف كان فاالعتــاد عــى االمجاعــات املحكيــة

يف كالم األســاطني قــوي جــد ًا ](((.

قال السيد اليزدي (قدس رسه):

ولكــن األحــوط حينئــذ وأن ال يكــون مــن بنــي هاشــم ،املســتحقني للخمــس،

املتمكنــن مــن أخــذه بدليــل االمجــاع املتكــرر؛ ويف اخلــاف :حتــل الصدقــة آلل

حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) عنــد فــوت مخســهم ،أو احليلولــة بينهــم وبــن مــا
يســتحقون مــن اخلمــس.

وبــه قــال اإلصطخــري مــن أصحــاب الشــافعي .وقــال الباقــون مــن أصحابــه:

إهنــا ال حتــل هلــم ،ألهنــا إنــا حرمــت عليهــم ترشيفــا وتعظيــا ،وذلــك حاصــل مــع
((( مستمسك العروة الوثقى :ج 9ص .306 - 305
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منعهــم اخلمــس .دليلنــا :إمجــاع الفرقــة وأخبارهــم؛ ويف املعتــر:

(قــال علامؤنــا :إذا منــع اهلاشــميون مــن اخلمــس حلــت هلــم الصدقــة ،وبــه قال

اإلصطخــري( .إىل أن قــال) :لنــا أن املنــع إنــا هــو الســتغنائهم بأوقــر املالــن ،فمــع

تعــذره حيــل هلــم اآلخــر .)..وعــن املنتهــى( :إن فتــوى علامئنــا أمجــع عــى جــواز
تنــاول الــزكاة مــع قصــور اخلمــس عــن كفايتهــم .)..ويف احلدائــق:

262

(ال خالف بني األصحاب عىل ما نقله غري واحد يف جواز إعطائهم من

الصدقــة الواجبــة عنــد قصــور اخلمــس عــن كفايتهــم .)..ونحوهــا عــن

غريهــا.

وعليــه :فــإن جــاز االعتــاد عــى مثــل هــذه االمجاعــات مل يكــن وجــه العتبــار

عــدم كفايــة ســائر الوجــوه.

اللهــم إال أن يكــون ذكــر اخلمــس يف كلامهتــم مــن بــاب املثــال لــكل مــال يصــح

هلــم أخــذه ،ومــن زكاة اهلاشــمي ،والصدقــات املندوبــة ،ونحــو ذلــك .وذكــره
باخلصــوص ،ألنــه الغالــب .لكــن يأبــاه التعليــل يف كالم الســيد املرتــى وغــره،
وإن كان املســتند املوثــق فظاهــره كــا ســبق اعتبــار الــرورة بنحــو حيــل لــه أكل
امليتــة ،وال يكفــي قصــور اخلمــس وغــره مــن الوجــوه عــن املؤنــة .نعــم صــدره

ظاهــر يف كفايــة قصــور اخلمــس وحــده عنهــا .واجلمــع بــن الصــدر والذيــل ال
خيلــو مــن إشــكال .لكــن البنــاء عــى ظاهــر الذيــل خــاف املقطــوع بــه ،فضــا عــن

أن يكــون خمالفــا لالمجــاع .بــل احلــل عنــد حــل امليتــة ممــا ال حيتــاج إىل بيــان ،وال

يتفــق وقوعــه إال نــادرا ،فكيــف يمكــن محــل النــص عليــه ؟ .االقتصــار عــى قــدر

املبحـث األول :حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة) على بين هاشم

الــرورة يوم ـ ًا فيوم ـ ًا مــع االمــكان)(((.
قال السيد احلكيم (قدس رسه):

[وعــن بعــض :أنــه يأخــذ كفايــة الســنة ،إال أن يرجــى حصــول اخلمــس يف

األثنــاء ،والــذي يظهــر مــن معاقــد االمجاعــات املتقدمــة :أن مــا جيــوز أخــذه مــن

الصدقــة مــروط بقصــور اخلمــس وحينئــذ فــإن أحــرز القصــور ويف متــام الســنة جــاز

أخــذ مؤنــة الســنة ،وإن مل حيــرز ذلــك اقتــر عــى املقــدار املحــرز فيــه الــرط ال غــر.
فلو أخذ أكثر مل يملكه ووجب رده ،إال أن ينكشف االحتياج إليه].

قال السيد اليزدي (قدس رسه):

(املحرم من صدقات غري اهلاشمي عليه إنام هو زكاة املال الواجبة).
فعلق السيد احلكيم (قدس رسه) قائالً:

[مــا عــن العالمــة يف القواعــد ،واملقــداد يف التنقيــح ،واملحقــق الثــاين يف جامــع

املقاصــد ،والشــهيد الثــاين يف الروضــة واملســالك ،والســيد يف املــدارك وغريهــم؛

وعــن الســيد والشــيخ واملحقــق والعالمــة يف مجلــة مــن كتبــه:

عمــوم احلكــم ملطلــق الصدقــة الواجبــة ،وربــا يســتظهر مــن اإلنتصــار

واخلــاف واملعتــر االمجــاع عليــه؛ واستشــهد لــه :باطــاق النصــوص املحرمــة

للصدقــة .وفيــه :أن االمجــاع وال ســيام بمالحظــة خــاف مــن عرفــت ممنــوع جــد ًا.
وكذلــك التمســك باطــاق النصــوص ،فإنــه أيضــا غــر ظاهــر ،الشــتامل

بعضهــا عــى التعليــل بأهنــا أوســاخ النــاس؛ وذلــك خمتــص بالــزكاة ،كــا يشــر إليــه
((( مستمسك العروة الوثقى :ج 9ص .307
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قولــه تعــاىل:

خ ُْذ مِنْ َأمْوَالِ ِهمْ صَدَ َق ًة ُت َطهِّرُهُمْ وَ ُتز ِّ
َكي ِهمْ بِهَا.(((

فــإن ذلــك مقيــد ًا لإلطــاق؛ مضافــ ًا إىل مــا يف مجلــة مــن النصــوص مــن

ختصيــص املنــع هبــا ،مثــل خــر زيــد الشــحام عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام)،

عــن الصدقــة التــي حرمــت عليهــم ،فقــال (عليــه الســام):
264

«هي الزكاة املفروضة ،ومل حيرم علينا صدقة بعضنا عىل بعض»(((.

وخــر إســاعيل بــن الفضــل اهلاشــمي :ســألت أبــا عبــد اهلل (عليــه الســام)

عــن الصدقــة التــي حرمــت عــي بنــي هاشــم مــا هــي؟ فقــال (عليــه الســام):

«هــي الــزكاة» .قلــت :فتحــل صدقــة بعضهــم عــى بعــض؟ قــال (عليــه

الســام)« :نعــم»(((.

ومصحــح جعفــر ابــن إبراهيــم اهلاشــمي عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام):

قلــت لــه :أحتــل الصدقــة لبنــي هاشــم ؟ فقــال (عليــه الســام):

«إنــا تلــك الصدقــة الواجبــة عــى النــاس ال حتــل لنــا ،فأمــا غــر ذلــك فليــس بــه

بــأس ،ولــو كان كذلــك مــا اســتطاعوا أن خيرجــوا إىل مكة ،هذه امليــاه عامتهــا صدقة»(((.
بنــاء عــى أن الظاهــر مــن الصدقــة الواجبــة عــى النــاس هــي الــزكاة ،ألهنــا

لكثرهتــا ،وكثــرة االبتــاء هبــا تــرى كأهنــا واجبــة عــى مجيــع النــاس .ولــذا ورد
((( التوبة.103 ،

((( وسائل الشيعة للحر العاميل ،باب 32 :من ابواب املستحقني للزكاة ،حديث.4 :
((( وسائل الشيعة للحر العاميل ،باب 32 :من ابواب املستحقني للزكاة ،حديث.5 :
((( وسائل الشيعة للحر العاميل ،باب 31 :من ابواب املستحقني للزكاة :حديث .3
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كثــرا يف الكتــاب والســنة إطــاق وجوهبــا ،بخــاف غريها مــن الصدقــات الواجبة
التــي جتــب عــى نــوع خــاص مــن النــاس ،مثــل الكفــارات الواجبــة عنــد حــدوث

أســباهبا ،فــا حيســن التعبــر عنــه بمثــل ذلــك .واالنصــاف أن دعــوى ظهورهــا
يف خصــوص الــزكاة غــر بعيــدة .ومنهــا يظهــر ضعــف التمســك بالروايــة عــى

دعــوى املنــع يف مطلــق الصدقــة الواجبــة ،الشــامل للكفــارات وغريهــا .ولــو ســلم
عمومهــا هلــا أمكــن اخلــروج عنــه بالروايتــن املتقدمتــن ،بنــاء عــى انجبــار ضعــف

ســندمها بالعمــل ممــن عرفــت ،املعتضدتــن بــا ســبق ،مــن تعليــل حتريــم الصدقــة

بأهنــا أوســاخ النــاس.

ثــم إنــه لــو بنــي عــى األخــذ بعمــوم الروايــة للصدقــة الواجبــة فالظاهــر

خــروج املنــذورة واملــوىص هبــا والصدقــة بمجهــول املالــك ونحوهــا ،ممــا مل يتعلــق

الوجــوب فيــه بالصدقــة وإنــا تعلــق بعنــوان آخــر ،وكانــت الصدقــة بعنواهنــا

موضوعــا لألمــر النــديب ال غــر ،فــإن الوجــوب يف الصدقــة املنــذورة تعلــق بالوفــاء
بالنــذر ،ويف املــوىص هبــا بالعمــل بالوصيــة ،ويف جمهــول املالــك بالنيابــة عنــه يف
الصدقــة ،وعنــوان الصدقــة يف هــذه املــوارد ليــس إال موضوعــا لألمــر النــديب .ولذا
ال يظــن مــن أحــد االلتــزام بــأن الصدقــة عــى اهلاشــمي مســتحبة ،وأنــه ال جيــوز

نذرهــا ،وال الوصيــة هبــا ،فــإن التعبــد يف هــذه املــوارد إنــا يكــون باألمــر النــديب

الثابــت قبــل النــذر الــذي ال يــزول بالنــذر ،المتنــاع اقتضــاء املعلــول انتفــاء العلــة.
ويف جمهــول املالــك إنــا يقصــد املتصــدق امتثــال األمــر النــديب املتوجــه إىل

املالــك .ولــذا كان ذلــك نحــوا مــن االيصــال إليــه .وكــذا احلــال فيــا لــو وكلــه عــى

الصدقــة املندوبــة ،فــإن الوجــوب ليــس متعلقــا بالصدقــة ،وإنــا يتعلــق بعنــوان
آخــر يكــون ألجلــه داعيــا إىل امتثــال األمــر النــديب ،الــذي وكل عــى امتثالــه
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بالتصــدق .وليــس كذلــك احلــال يف الكفــارات والفطــرة ،فــإن الوجــوب ثابــت
فيهــا بعنــوان الصدقــة ،فيدخــان يف الروايــة عــى تقديــر عمومهــا لغــر الــزكاة.
وممــا ذكرنــا تعــرف االشــكال فيــا ذكــره شــيخنا األعظــم (رمحــه اهلل) ،مــن الفــرق

بــن الصدقــة املــوىص هبــا واملنــذورة وأن الثانيــة واجبــة بالعــرض دون األوىل](((.
قــال الســيد اليــزدي (قــدس رسه) :يف بيــان املحــرم مــن الصدقــات عــى بنــي
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هاشــم مــن غــر اهلاشــمي( :وزكاة الفطــرة)(((.

فعلق السيد حمسن احلكيم (قدس رسه) قائالً:

[إمجاعا عىل املنع فيها ،لعموم ما ّدل عىل املنع من الزكاة ،الشامل هلا.

بــل يف بعــض األخبــار :أن أول زمــان ترشيــع الــزكاة مل تكــن الــزكاة حينئــذ إال

زكاة الفطــرة]((( (((.

قال السيد اليزدي (قدس رسه):

(وأمــا الــزكاة املندوبــة  -ولــو زكاة مــال التجــارة  -وســائر الصدقــات املندوبــة

فليســت حمرمــة عليــه ،بــل ال حتــرم الصدقات الواجبــة ما عــدا الزكاتني عليــه أيضا،

كالصدقــات املنــذورة واملــوىص هبــا للفقــراء ،والكفــارات ونحوهــا  -كاملظــامل  -إذا

كان مــن يدفــع عنــه مــن غــر اهلاشــميني .وأمــا إذا كان املالــك املجهــول الــذي
يدفــع عنــه الصدقــة هاشــميا فــا إشــكال أصــا .ولكــن األحــوط يف الواجبــة عــدم

((( مستمسك العروة الوثقى للسيد حمسن احلكيم :ج 9ص .309 -307

((( مستمسك العروة الوثقى :ج 9ص  ،309املسألة 21 :يف رابعا ،من اصناف املستحقني.
((( وسائل الشيعة ،باب 1 :من ابواب زكاة الفطرة ،حديث.1 :
((( مستمسك العروة الوثقى :ج 9ص .309
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الدفــع إليــه .وأحــوط منــه عــدم دفــع مطلــق الصدقــة ولــو مندوبــة)(((.
فعلق السيد احلكيم (قدس رسه) قائالً:

[فإنــه وإن نفــي اخلــاف يف عــدم حتريمهــا كــا يف طهــارة شــيخنا األعظــم

(رمحــه اهلل)؛ ويف اجلواهــر( :االمجــاع بقســميه عليــه ،بــل املحكــي منــه رصحيــا
وظاهــرا فــوق االســتفاضة ،كالنصــوص )..مشــرا بالنصــوص إىل مصحــح

جعفــر بــن إبراهيــم اهلاشــمي ،وخــري الشــحام وإســاعيل املتقدمــة وغريهــا فقــد
احتمــل أو قيــل باملنــع فيهــا أيضــا ،الطــاق حتريــم الصدقــة عــي بنــي هاشــم لكــن
ال يصلــح ملعارضــة مــا ســبق .ومــا يف هنــج البالغــة مــن قولــه (عليــه الســام):
ِ
«أص َل ٌة َأ ْم َزكَا ٌة َأ ْم َصدَ َق ٌة َ -ف َذلِ َ
م َّر ٌم َع َل ْينَا َأ ْه َل ا ْل َب ْيت.(((» ..
ك َُ

ظاهــر يف حتريــم الصدقــة املقابلــة للــزكاة عــى خصــوص أهــل البيــت (عليهــم

الســام)  -كــا هــو أحــد القولــن يف الصدقــة املندوبــة ال مطلــق اهلاشــمي .لكــن

يف املعتــر( :قــال علامؤنــا :ال حتــرم .وعــى ذلــك أكثــر أهــل العلــم( ..إىل أن قــال):

لنــا :قولــه (عليــه الســام)« :كل معــروف صدقــة».

وقــد كان يســتقرض ،وهيــدى لــه املــال وكل ذلــك صدقــة .وربــا فــرق قــوم

بــن مــا خيــرج عــى ســبيل ســد اخللــة ومســاعدة الضعيــف طلبــا لألجــر ،وبــن مــا
جــرت العــادة بالــردد ،كالقــرض واهلديــة )..لكــن مــن القريــب أن يكــون املــراد

مــن الصدقــة يف املقــام الفــداء املقصــود بــه دفــع البــاء.

وأمــا خــر إبراهيــم بــن حممــد بــن عبــد اهلل اجلعفــري( :كنــا نمــر ونحــن صبيــان

((( مستمسك العروة الوثقى :ج 9ص .310

((( هنج البالغة ج 2رشح حممد عبدة صفحة.244 :
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ونــرب مــن مــاء يف املســجد مــن مــاء الصدقــة ،فدعانــا جعفــر بــن حممــد (عليــه

الســام) فقــال:

«يا بني ال ترشبوا من هذا املاء وارشبوا من مائي.(((» ..

فليــس للحرمــة قطعــا ،لعــدم بلــوغ املخاطبــن ،وال بــد أن يكــون لالرشــاد إىل

أمــر هنــاك].
268

قال السيد اليزدي (قدس رسه):

(يف صدقــة املالــك املجهــول الــذي يدفــع عنــه إذا كان هاشــمين ًا فقــد ذهــب إىل

عــدم االشــكال فيــه اص ـاً ،لكنــه (قــدس رسه) أحتــاط يف الــزكاة الواجبــة فقــال

بعــدم الدفــع إليــه ،واحــوط منــه عــدم دفــع مطلــق الصدقــة ولــو مندوبــة)(((.
فعلق السيد احلكيم (قدس رسه) قائالً:

[كأن وجــه اخلصوصيــة وجــود القــول املعتــد بــه يف وجوهبــا ،فتكــون مــن

الــزكاة املفروضــة](((.

قال السيد اليزدي (قدس رسه):

(وأحــوط منــه عــدم دفــع مطلــق الصدقــة ولــو مندوبــة ،خصوص ـ ًا مثــل زكاة

مــال التجــارة)(((.

فعلــق الســيد احلكيــم (قــدس رسه) يف خصــوص االحتيــاط يف زكاة مــال

((( الوسائل باب 31 :من أبواب املستحقني للزكاة حديث.2 :
((( مستمسك العروة الوثقى :ج 9ص .310
((( مستمسك العروة الوثقى :ج 9ص .311

((( مستمسك العروة الوثقى :ج 9ص .311
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التجــارة) فقــال:

[لعموم دليل حجيتها ،كام تقدم تقريبه يف املياه](((.

املس��ألة الثانية :حكم صرف الزكاة أو الصدقة الواجبة على بين هاش��م
عند املذاهب االخرى.

اتفــق فقهــاء املذاهــب اإلســامية عــى حرمــة رصف الــزكاة لبنــي هاشــم

واختلفــوا يف شــمول احلكــم بنــي عبــد املطلــب ،ومــوايل بنــي هاشــم ،ومــوايل

مواليهــم ،وهــي كااليت:
ً
أوال :املذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء املذهــب الزيــدي إىل القــول :بحرمــة الــزكاة الواجبــة عــى بنــي

هاشــم عــن غريهــم أو فيــا بينهــم ،واحلــال جيــري جمــراه يف مواليهــم ،ومــوايل
ومواليهــم؛ واختلفــوا يف حليــة الصدقــة املســتحبة ،ال يف صدقــة مــوايل بنــي هاشــم،
وقيــل بعــدم احلليــة وانــه جممــع عــى ذلــك.

أمــا مــا خيــص العامــل منهــم يف الــزكاة فقيــل :بجــواز أخــذ االجــرة وبجــواز أن

يعطــى منهــا لغــرض أن يؤلــف قلبــه ،وجــواز إعطائهــا للمضطــر منهــم ،وحلقــت
احلرمــة زكاة الفطــرة والكفــارات.

قال أمحد املرتىض (ت840هـ) يف كتاب رشح األزهار:

(ال حتــل يف اهلاشــميني ومواليهــم ومــوايل مواليهــم مــا تدارجــوا وىف أحــد

وجهــي أصــش أهنــا حتــل ملواليهــم ،وهــو قــول مالــك .وروى عــن احلقينــي:
((( مستمسك العروة الوثقى :ج 9ص .311
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(ولــو) كانــت (مــن هاشــمي)؛ وحكــي يف الشــفاء عــن زيــد بــن عــي وابنــي اهلــادي

والقاســم ابــن عــي العيــاين :انــه جيــوز رصف صدقــات بنــي هاشــم بعضهــم يف

بعــض؛ ومحلــه زيــد عــى صدقــة النفــل ،قــال األمــر:

وهــذا احلمــل عــى خــاف الظاهــر وإن كان األوىل عنــدي التحريــم .قيــل:

ويــأيت هــذا اخلــاف يف صدقــة بنــي هاشــم ملواليهــم ،ويف صدقــة مواليهــم ملواليهــم
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ال يف صدقــة مــوايل بنــي هاشــم لبنــي هاشــم ،الن العلــة تنزهيهــم عــن منــة الغــر.

(ويعطــى العامــل واملؤلــف) إذا كانــا هاشــميني أو مــن مواليهــم (مــن غريهــا)

أي مــن غــر الــزكاة ألهنــا ال جتــوز هلــم بحــال.

وقــال النــارص :أنــه جيــوز أن يعطــى اهلاشــمي عــى عاملتــه مــن الــزكاة وقــال

اإلمــام حييــى واإلمــام عــي بــن حممــد :أنــه جيــوز تأليــف اهلاشــمي مــن الــزكاة ،قــال

موالنــا (عليــه الســام) :وهــو قــوى مــن جهــة القيــاس أن مل يصادمــه امجــاع.

(واملضطــر مــن بنــي هاشــم وهــو الــذي خــي التلــف مــن اجلــوع أو نحــوه إذا

وجــد امليتــة والــزكاة فإنــه (يقــدم) أكل (امليتــة) وال يــأكل الــزكاة مهــا وجــد امليتــة

فــإن كان تنــاول امليتــة يــره فإنــه يتنــاول مــن الــزكاة عــى ســبيل االســتقراض
ويــرد ذلــك متــى أمكنــه.

قــال موالنــا (عليــه الســام) :وظاهــر كالم اهلــادي يقتــى بــأن تقديــم امليتــة

واجــب وقيــل :لــه بــل هــو عــى االســتحباب .وقــال م بــاهلل :لــه امليتــة خــر بينهــا

وبــن الــزكاة ،قــال يف التقريــر :وال يتأتــى هــذا اال إذا كانــت الــزكاة يف يــد اإلمــام
أو املصــدق ألهنــا يف يــد مالكهــا ليســت بــزكاة ويف يــد الفقــر قــد خرجــت عــن

كوهنــا زكاة.

املبحـث األول :حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة) على بين هاشم

قــال موالنــا (عليــه الســام) :بــل قــد يتأتــى ذلــك يف غــر اإلمــام وذلــك نحــو

أن يســتهلك املالــك تســعة أجــزاء مــن الطعــام ويبقــى اجلــزء العــارش بنيــة الــزكاة
فإنــه قــد تعــن للفقــراء قبــل اخراجــه فقــد صــار زكاة وإن كان يف يــد املالــك وكــذا

لــو مل ينــو املالــك كونــه زكاة.

(وحيــل هلــم مــا عــدا الــزكاة والفطــرة والكفــارات) أمــا الــزكاة والفطــرة فواضــح

وأمــا الكفــارات فقــد دخــل حتتهــا كفــارة اليمــن والظهــار وكفارة افســاد احلــج وكفارة
الصــوم ودمــاء احلــج كلهــا اال النفــل ودم القــران والتمتــع الن مــا عــدا هــذه الثالثــة

تســمى كفــارة ولــو قــد غلــب عــى بعضهــا تســميته فديــة وجــزاء فهــو يف التحقيــق

كفــارة ملــا ارتكــب مــن حمظــورات االحــرام (و) حيــل للهاشــميني (أخــذ مــا أعطــوه)
أي أعطاهــم أحــد شــيئا والتبــس عليهــم احلــال هــل هــو زكاة أم هديــة جــاز هلــم أخــذه

(مــا مل يظنــوه إياهــا أي مــا مل يظنــوا كــون ذلــك زكاة أو فطــرة أو كفــارة وســواء كان

املعطــى عاملــا كونــه هاشــميا أم غــر عــامل فــا عــرة اال بظــن املســتعطي)(((.
ً
ثانيا :املذهب الشافعي.

أمجــع فقهــاء الشــافعية عــى حرمــة دفــع الــزكاة إىل هاشــمي ومطلبــي واختلفــوا

يف مواليهــم عــى قولــن احدمهــا يدفــع إليهــم ،واآلخــر ال يدفــع إليهــم.
ويف دفع الزكاة حني منع اخلمس عنهم قالوا :باجلواز ايض ًا.

أمــا يف بعــث اهلاشــمي واملطلبــي للســعي يف مجــع الــزكاة فقــد ذهبــوا إىل قولــن،

األولُ :بعــد اجلــواز ،والثــاين باجلــواز ،وذلــك الن مــا يأخــذه عــوض عــن العمل.
((( رشح االزهار ألمحد املرتىض :ج 1ص .524 - 521

271

الباب الرابع :كتاب الزكاة :الفصـل الثالث :أحكام الصدقة املندوبة

وجاء ذلك يف بيان احلافظ النووي للمسألة يف املجموع ،فقال:

(ال جيوز دفع الزكاة إىل هاشمي لقوله (صىل اهلل عليه وآله وسلم):
«نحن أهل البيت ال حتل لنا الصدقة».

وال جيوز دفعها إىل مطلب ،لقوله (صىل اهلل عليه وآله):

«ان بني هاشم وبني املطلب شئ واحد وشبك بني أصابعه».

272

وألنــه حكــم واحــد يتعلــق بــذوي القربــى فاســتوى فيــه اهلاشــمي واملطلبــي

كاســتحقاق اخلمــس؛ وقــال أبــو ســعيد اإلصطخــري :إن منعــوا حقهــم مــن
اخلمــس جــاز الدفــع إليهــم ،ألهنــم إنــا حرمــوا الــزكاة حلقهــم يف مخــس اخلمــس
فــإذا منعــوا اخلمــس وجــب أن يدفــع إليهــم.

واملذهــب :األول ،الن الــزكاة حرمــت عليهــم لرشفهــم برســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم) وهــذا املعنــى ال يــزول بمنــع اخلمــس .ويف مواليهــم وجهــان

(أحدمهــا) يدفــع إليهــم (والثــاين) ال يدفــع إليهــم وقــد بينــا وجــه املذهبــن يف ســهم

العامــل).

(الــرح) احلديــث األول رواه البخــاري ومســلم بمعنــاه ولفــظ روايتهــا

عــن أيب هريــرة ان احلســن ابــن عــي (عليهــا الســام) أخــذ متــرة مــن متــر الصدقــة
فجعلهــا يف فيــه؛ فقــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)« :كــخ كــخ».

ليطرحهــا ثــم قــال« :أمــا شــعرت أنــا ال نــأكل الصدقــة».
ويف رواية ملسلم« :إنا ال حتل لنا الصدقة».

ويف رواية البخاري« :أما علمت أن آل حممد ال يأكلون الصدقة».

وعن املطلب بن ربيعة ان رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) قال:

املبحـث األول :حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة) على بين هاشم

«إن هــذه الصدقــات إنــا هــي أوســاخ النــاس ،وإهنــا ال حتــل ملحمــد وال آلل
ّ

حممــد» رواه مســلم وســبق بيانــه بطولــه يف أول هــذا البــاب يف بعــث االمام للســعاة.
«إن بنــي هاشــم وبنــي املطلــب يشء واحــد » وشــبك
(وامــا) احلديــث اآلخــر ّ

بــن أصابعــه؛ فــرواه البخــاري يف صحيحــه مــن روايــة جبــر بــن مطعــم (وقولــه)

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)« :يشء واحــد» .روى بشــن معجمــة مفتوحــة ومهــز
آخــره؛ وروى يس بســن مهملــة مكســورة ويــاء مشــددة بــا مهــز ،والســن باملهملة
املثــل.

(وأما) احلديث الذي رواه أبو داود يف سننه عن ابن عباس قال:

بعــث يب أيب إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف إبــل أعطــاه إياهــا

مــن الصدقــة يبدهلــا (فجوابــه) مــن وجهــن أجــاب هبــا البيهقــي:

(أحدمهــا) أن يكــون قبــل حتريــم الصدقــة عــي بنــي هاشــم ثــم صــار منســوخا

بــا ذكرنــاه (والوجــه الثــاين) أن يكــون قــد اقــرض مــن العبــاس للفقــراء إبــا ،ثــم

أوفــاه إياهــا مــن الصدقــة .وقــد جــاء يف روايــة أخــرى مــا يــدل عــى هــذا وهبــذا
الثــاين أجــاب اخلطــايب واهلل تعــاىل أعلــم.

أمــا قولــه :وقــد بينــا وجــه املذهبــن يف ســهم العامــل فمــراده أنــه بينــه يف أول

البــاب يف فصــل بعــث الســعاة ومل يذكــره يف ســهم العامــل وعبارتــه مومهــة ولــو

قــال يف أول البــاب لــكان أجــود.

(أمــا) األحــكام فالــزكاة حــرام عــى بنــي هاشــم وبنــي املطلــب بــا خــاف اال

مــا ســبق فيــا إذا كان أحدهــم عامــا والصحيــح حتريمــه؛ ويف مواليهــم وجهــان

(أصحهــا) التحريــم ،ودليــل اجلميــع يف الكتــاب ولــو منعــت بنــوا هاشــم وبنــوا
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املطلــب حقهــم مــن مخــس اخلمــس هــل حتــل الــزكاة فيــه الوجهــان املذكــوران يف

الكتــاب (أصحهــا) عنــد املصنــف واألصحــاب ال حتــل.

(والثــاين) :حتــل وبــه قــال اإلصطخــري ،قــال الرافعــي :وكان حممــد ابــن حييــى

صاحــب الغــزايل يفتــي هبــذا ،ولكــن املذهــب األول وموضــع اخلــاف إذا انقطــع
حقهــم مــن مخــس اخلمــس خللــو بيــت املــال مــن الفــئ والغنيمــة أو الســتيالء
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الظلمــة واســتبدادهم هبــا واهلل تعــاىل أعلــم)(((.

وقال النووي يف حكم اعطاء الزكاة للعامل إذا كان هاشمي ًا:

(وال يبعــث هاشــمين ًا وال مطلبي ـ ًا ،ومــن أصحابنــا مــن قــال :جيــوز ،الن مــا

يأخــذه عــى وجــه العــوض واملذهــب األول ملــا روى أن الفضــل بــن العبــاس ســأل

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أن يوليــه العاملــة عــى الصدقــة فلــم يولــه،

وقــال:

«أليس يف مخس اخلمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس».

ويف وىف مواليهــم وجهــان (أحدمهــا) ال جيــوز ملــا روى أبــو رافــع قــال (وىل

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) رجــا مــن بنــى خمــذوم عــى الصدقــة
فقــال اتبعنــي تصــب منهــا فقلــت حتــى اســأل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) فســألته فقــال يل:

«إن مويل القوم من أنفسهم ،وانا أهل بيت ال حتل لنا الصدقة».
ّ

(والثــاين) جيــوز الن الصدقــة إنــا حرمــت عــي بنــي هاشــم وبنــي املطلــب

للــرف بالنســب وهــذا ال يوجــد يف مواليهــم وهــو باخليــار بــن ان يســتأجر
((( املجموع :ج 6ص .228 - 227

املبحـث األول :حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة) على بين هاشم

العامــل بأجــرة معلومــة ثــم يعطيــه ذلــك مــن الــزكاة وبــن أن يبعثــه مــن غــر رشط

ثــم يعطيــه أجــرة املثــل مــن الــزكاة)(((.
ً
ثالثا :املذهب املالكي.

أمجــع فقهــاء املالكيــة عــى حرمــة اعطــاء الــزكاة إىل اهلاشــمي يف مجيــع أصنــاف

مســتحقي الــزكاة ،وقالــوا يف جــواز اعطاؤهــا لبنــي عبــد املطلــب؛ وقالــوا بجــواز

اعطائهــا لبنــي هاشــم إذا منعــوا حقهــم ،وقيــده بعضــم لــو وصــل احلــال إىل اكل
امليتــة ،وقيــلّ :
إن الظاهــر خالفــه ،واهنــم يعطــون عنــد االحتيــاج؛ أمــا الصدقــة

املســتحبة جائــز.

قال الدسوقي( :ت1230 :هـ)

(وعــدم بنــوة هاشــم رشط يف اجلميــع)(((؛ و (ال يشــرط يف أخــذ الــزكاة عــدم

بنــوة املطلــب فيجــوز أعطاؤهــا ملــن للمطلــب عليــه والدة.

قولــه( :أخــو هاشــم) ،أي :هــو أبــو عبــد املطلــب ،فعبداملطلــب ابــن اخــي

املطلــب وكان عبــد املطلــب اســمه شــيبة احلمــد وكان يف لونــه ســمرة ومات هاشــم

أبــوه وهــو صغــر فكفلــة عمــه املطلــب ،وكان يردفــه خلفــه فظــن لســمرة لونــه أنــه
عبــده فقيــل عبــد املطلــب)((( أنتهــى قولــه.
أقول:

أمــا يف حــال عــدم اعطائهــم حقهــم فقــد اختلفــوا يف حــد اجلــواز يف أخــذ

((( املجموع :ج 6ص .167

((( حاشية الدسوقي :ج 1ص .492
((( حاشية الدسوقي :ج 1ص .493
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الــزكاة الواجبــة إىل قولــن ،األول :اشــرطوا فيــه أن يكــون حــال اهلاشــمي مــن
الــرر ان يــأكل امليتــه ،والقــول اآلخــر بخــاف األول ،أي عــدم رشطيــة وصــول

احلــال إىل أكل امليتــة ،وهــو االظهــر عنــد املالكيــة.
قال الدسوقي:

(أن حمــل عــدم اعطــاء بنــي هاشــم منهــا إذا أعطــوا مــا يســتحقونه مــن بيــت
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املــال؛ فــإن مل يعطــوا وأرض هبــم الفقــر أعطــوا منهــا؛ وعطاؤهــم حينئــذ أفضــل مــن

إعطــاء غريهــم؛ وقيــده الباجــي :بــا أذا وصلــوا حلالــة يبــاح هلــم فيهــا أكل امليتــة
ال جمــرد رضر ،والظاهــر خالفــه ،أهنــم يعطــون عنــد االحتيــاج ولــو مل يلــوا حلالــة

إباحــة أكل امليتــة إذا اعطاؤهــم أفضــل مــن خدمتهــم لذمــي أو ظــامل)(((.
أقول:

أمــا صدقــة التطــوع فقــد ذهبــوا إىل جــواز أعطائهــا لبنــي هاشــم ولكــن قيــد

بالكراهــة ،وقــال بعضهــم باحلرمــة ايض ـ ًا.
قال الدسوقي:

(وأمــا صدقــة التطــوع فيجــوز هلــم أخذهــا مــع الكراهــة عــى املعتمــد ،ومــا

يــأيت يف اخلصائــص مــن حرمتهــا عليهــم ايض ـ ًا فهــو ضعيــف)(((.
ً
رابعا :املذهب احلنفي.

ذهــب فقهــاء احلنفيــة إىل القــول بحرمــة الزكــة عــى بنــي هاشــم ،وكذلــك
((( حاشية الدسوقي :ج 1ص .493
((( حاشية الدسوقي :ج 1ص .493

املبحـث األول :حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة) على بين هاشم

حرمــة أن يكــون الســاعي هاشــمي ًا.
قال الرسخيس (ت483 :هـ):

(إن يف أداء الصدقــة معنــى التطهــر والتنزيــه ،ويف األخــذ تلويــث وقــد ســمى

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) :الصدقــة أوســاخ النــاس ،وســاها غســالة،
فقــال:

إن اهلل تعــاىل كــره لكــم غســالة النــاس» .يعنــى الصدقــة
«يــا معــر بنــي هاشــم ّ

ويــدل عليــه أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) كان يبــارش االعطــاء

بنفســه ،وكان أخــذ الصدقــة لنفســه حرامــا عليــه كــا قــال (صــى اهلل عليــه [وآلــه]

وســلم):

«ال حتل الصدقة ملحمد وآلل حممد».

وتكلــم النــاس يف حــق ســائر األنبيــاء عليهــم فمنهــم مــن يقــول مــا كان حيــل

أخــذ الصدقــة لســائر األنبيــاء عليهــم الســام ولكنهــا كانــت حتــل لقراباهتــم ثــم إن
اهلل أكــرم نبينــا (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) بــان حــرم الصدقــة عــى قرابتــه إظهارا

لفضلــه لتكــون درجتهــم يف هــذا احلكــم كدرجــة األنبيــاء (عليهــم الســام).

وقيــل بــل كانــت الصدقــة حتــل لســائر األنبيــاء وهــذه خصوصيــة لنبينــا

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فكيفــا كان جيــوز أن يقــال يف حتريــم الصدقــة عليــه

أعــى الدرجــات معنــى الكرامــة واخلصوصيــة لــه فلــو كان االخــذ أفضــل مــن
االعطــاء بحــال ملــا كان يف حتريــم االخــذ عليــه وعــى أهــل بيتــه معنــى اخلصوصيــة
والكرامــة)(((.

((( املبسوط للرسخيس :ج 30ص .275 -274
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ويف عــدم جــواز أن يكــون العامــل يف الــزكاة هاشــمي ًا؛ قــال ابــو بكــر الكاشــني

(ت587 :هـ):

(ولــو كان العامــل هاشــميا ال حيــل لــه عندنــا ،وعنــد الشــافعي حيــل واحتــج بام

روى أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) بعــث عليــا (عليــه الســام) إىل

اليمــن مصدقــا وفــرض لــه ولــو مل حيــل للهاشــمي ملــا فــرض لــه والن العاملــة أجــرة
278

روي:
العمــل بدليــل اهنــا حتــل للغنــى فيســتوي فيهــا اهلاشــمي وغــره ،ولنــا مــا َ

أن نوفــل بــن احلــارث بعــث ابنيــه إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
ليســتعملهام عــى الصدقــة فقــال (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):
«ال حتل لكام الصدقة ،وال غسالة الناس».

وألن املــال املجبــى صدقــة وملــا حصــل يف يــد االمــام حصلــت الصدقــة مــؤداة

حتــى لــو هلــك املــال يف يــده تســقط الــزكاة عــن صاحبهــا وإذا حصلــت صدقــة
والصدقــة مطهــرة لصاحبهــا فتمكــن اخلبــث يف املــال فــا يبــاح للهاشــمي لرشفــه

صيانــة لــه عــن تنــاول اخلبــث تعظيــا لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه مســلم).

أو نقــول للعاملــة شــبهة الصدقــة واهنــا مــن أوســاخ النــاس فيجــب صيانــة

اهلاشــمي عــن ذلــك كرامــة لــه وتعظيــا للرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وهذا
املعنــى ال يوجــد يف الغنــى وقــد فــرغ نفســه هلــذا العمــل فيحتــاج إىل الكفايــة والغنــى

ال يمنــع مــن تناوهلــا عنــد احلاجــة كابــن الســبيل انــه يبــاح لــه وإن كان غنيــا ملــكا
فكــذا هــذا ،وقولــه إن الــذي يعطــى للعامــل أجــرة عملــه ممنــوع وقــد بينــا فســاده.

وأمــا حديــث عــي (عليــه الســام) فــا حجــة فيــه الن فيــه أنــه فرض لــه وليس

فيــه بيــان املفــروض انــه مــن الصدقــات أو مــن غريهــا فيحتمــل انــه فــرض لــه مــن
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بيــت املــال ألنــه كان قاضيــا واهلل أعلــم)(((.
ً
خامسا :املذهب احلنبلي.
أمجــع فقهــاء املذهــب احلنبــي عــى حرمــة الصدقــة عــى بنــي هاشــم؛ أمــا يف

كــون العامــل يف الــزكاة هاشــمي ًا فقــد اختلفوا فيــه إىل قولــن ،األول :بعــدم اجلواز،
والثــاين :باجلــواز بلحــاظ أهنــا أجــرة عملــه.
 -أما صدقة التطوع ،فقيل :باجلواز.

قال ابن قدامة املقديس (ت 620هـ):

(ال نعلــم خالفـ ًا يف أن بنــي هاشــم ال حتــل هلــم الصدقــة املفروضــة؛ وقــد قــال

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«إن ال تنبغي آلل حممد ،إنام هي أوساخ الناس» .اخرجه مسلم.
ّ
وعن ايب هريرة ،قال:

((أخــذ احلســن  -عليــه الســام  -متــرة مــن متــر الصدقــة ،قــال النبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه)(( :كــخ ،كــخ)) ليطرحهــا؛ وقــال:

«أما شعرت إنا ال ناكل الصدقة»  -متفق عليه )-

أقول:

أمــا يف إعطــاء الــزكاة املفروضــة ملــوايل بنــي هاشــم ،فقــد ذهــب احلنابلــة إىل

قولــن ،األول باحلرمــة والثــاين :باجلــواز؛ قــال ابــن قدامــة:

(وال ملواليهــم؛ يعنــي :أن مــوايل بــن هاشــم ،وهــم مــن اعتقهــم هاشــم ال

((( بدائع الصانع اليب بكر الكاشاين :ج 2ص .44
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يعطــون مــن الــزكاة ،وقــال اكثــر العلــاء :جيــوز الهنــم ليســوا بقرابــة النبــي (صــى
اهلل عليــه وآلــه) .فلــم يمنعــوا الصدقــة كســائر النــاس ،وألهنــم مل يعوضــوا عنهــا

بخمــس اخلمــس فاهنــم ال يعطــون منــه فلــم جيــز أن حيرموهــا كســائر النــاس.

ولنــا مــا روى أبــو رافــع أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) بعــث

رجــا مــن بنــي خمــزوم عــى الصدقــة ،فقــال أليب رافــع :أصحبنــي كيــا تصيــب
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منهــا؟ فقــال :ال ،حتــى آيت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فأســأله،
فانطلــق إىل النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فســأله ،فقــال:
«إنّا ال حتل لنا الصدقة ،وإن موايل القوم منهم».

أخرجــه أبــو داود والنســائي والرتمــذي وقــال حديث حســن صحيــح ،وألهنم

ممــن يرثهــم بنــو هاشــم بالتعصيــب فلــم جيــز دفــع الصدقــة إليهــم كبنــي هاشــم
وقوهلــم اهنــم ليســوا بقرابــة قلناهــم بمنزلــة القرابــة بدليــل قــول النبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم):

«الوالء حلمة كلحمة النسب»

وقوله« :موايل القوم منهم».

وثبــت فيهــم حكــم القرابــة مــن اإلرث والعقــل والنفقــة فــا يمتنــع ثبــوت

حكــم حتريــم الصدقــة فيهــم)(((.
أقول:

أمــا اعطــاء الــزكاة لبنــي املطلــب فقــد اختلفــوا عــى قولــن ،األول باجلــواز

والثــاين باحلرمــة.

((( املغني البن قدامة :ج 2ص .519
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قال ابن قدامة:

(فأمــا بنــو املطلــب فهــل هلــم االخــذ مــن الــزكاة ؟ عــى روايتــن (إحدامهــا) ليــس

هلــم ذلــك نقلهــا عبــد اهلل بــن أمحــد وغــره لقــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):
«انا وبنو املطلب مل نفرق يف جاهلية وال إسالم إنام نحن وهم شئ واحد».

ويف لفــظ رواه الشــافعي يف مســنده« :إنــا بنــو هاشــم وبنــو املطلــب يشء

واحــد» وشــبك بــن أصابعــه ،وألهنــم يســتحقون مــن مخــس اخلمــس فلــم يكــن

هلــم االخــذ كبنــي هاشــم ،وقــد أكــد ذلــك مــا روي أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) علــل منعهــم الصدقــة باســتغنائهم عنهــا بخمــس اخلمــس فقــال «أليــس يف
مخــس اخلمــس مــا يغنيكــم؟».

(والروايــة الثانيــة) هلــم االخــذ منهــا وهــو قــول أيب حنيفــة ألهنــم دخلــوا يف
عمــوم قولــه تعــاىل﴿ :إَِّنمَــا الصَّدَ َقــاتُ لِ ْل ُف َق ـرَاءِ وَالْمَسَــاكِنيِ﴾ اآليــة ،لكــن خــرج
بنــو هاشــم لقــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)« :إن الصدقــة ال تنبغــي آلل

حممــد».

فيجــب أن خيتــص املنــع هبــم ،وال يصــح قيــاس بنــي املطلــب عــى بنــي هاشــم

ألن بنــي هاشــم أقــرب إىل النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وأرشف وهــم آل
النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ومشــاركة بنــي املطلــب هلــم يف مخــس اخلمــس

مــا اســتحقوه بمجــرد القرابــة بدليــل أن بنــى عبــد شــمس وبنــي نوفــل يســاووهنم
يف القرابــة ومل يعطــوا شــيئا ،وإنــا شــاركوه بالنــرة أو هبــا مجيعــا والنــرة ال

تقتــي منــع الــزكاة)(((.
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أقول:

وأمــا يف العاملــة يف الــزكاة فقيــل :بجــواز اخذهــا بعنــوان األجــرة ،وذهــب

بعــض فقهائهــم إىل عــدم اجلــواز.
قال املقديس:

(وظاهــر قــول اخلرقــي ههنــا أن ذري القربــى يمنعــون الصدقــة وإن كانــوا
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عاملــن ،وذكــر يف بــاب قســم الفــئ والصدقــة مــا يــدل عــى إباحــة االخــذ هلــم
عاملــة وهــو قــول أكثــر أصحابنــا ألن مــا يأخذونــه أجــر فجــاز هلــم أخــذه كاملحــال
وصاحــب املخــزن إذا أجرهــم خمزنــه ،ولنــا حديــث أيب رافــع وقــد ذكرنــاه ومــا
روى مســلم باســناده أنــه اجتمــع ربيعــة احلــارث والعبــاس ابــن عبــد املطلــب فقــاال

واهلل لــو بعثنــا هذيــن الغالمــن إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فكلــاه
فأمرمهــا عــى هــذه الصدقــات فأديــا مــا يــؤدي النــاس ،وأصابــا مــا يصيــب النــاس،
فبينــا مهــا يف ذلــك إذ جــاء عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) فوقــف عليهــا

فذكــرا لــه ذلــك ،قــال عــي:

«ال تفعال فواهلل ما هو بفاعل» فانتحاه ربيعة بن احلارث فقال:

واهلل مــا تصنــع هــذا إال نفاســة منــك علينــا ،قــال فألقــى عــي رداءه ثــم

اضطجــع ثــم قــال:

«أنــا أبــو احلســن واهلل ال أريــم مــكاين حتــى يرجــع اليكــا ابناكــا بخــر مــا بعثتام

بــه إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم)» فذكــر احلديــث  -إىل أن قــال -

فأتيــا رســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فقــاال :يــا رســول اهلل :أنــت أبــر النــاس
وأصــل النــاس ،وقــد بلغنــا النــكاح فجئنــا لتؤمرنــا عــى بعــض هــذه الصدقــات
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فنــؤدي إليــك كــا يــؤدي النــاس ،ونصيــب كــا يصيبــون ،فســكت طويــا ثــم قــال:
«إن هذه الصدقة ال تنبغي آلل حممد ،إنام هي أوساخ الناس».

ويف لفــظ أنــه قــال« :إن الصدقــة إنــا هــي أوســاخ النــاس ،وإنــا ال حتــل حلمــد

وال آلل حممــد»(((.
أقول:

أمــا صدقــة التطــوع فذهــب احلنابلــة إىل القــول :بجــواز أخــذ صدقــة التطــوع

ورصفهــا عــى بنــي هاشــم.
قال املقديس:

(ال جيــوز لــذوي القربــى األخــذ مــن صدقــة التطــوع؛ قــال أمحــد يف روايــة ابــن

القاسم:

إنــا ال يعطــون مــن الصدقــة املفروضــة فأمــا التطــوع فــا .وعــن أمحــد روايــة

أخــرى أهنــم يمنعــون صدقــة التطــوع أيضــا لعمــوم قولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«اهنــا ال حتــل لنــا الصدقــة» واألول أظــه ،فــإن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

قــال:

«املعروف كله صدقة» متفق عليه.

وقــال اهلل تعــاىل﴿ :فَمَـنْ َتصَـدَّقَ بِـهِ فَهُـوَ كَفَّــارَةٌ لَـهُ﴾ وقــال تعــاىلَ ﴿ :فنَظِـرَةٌ
َكـمْ إِنْ ُ
كنْ ُتـمْ تَعْ َلمُــونَ﴾ وال خــاف يف إباحــة
إِ َلــى مَيْسَـرَةٍ وَ َأنْ تَصَدَّ ُقــوا خَيْـرٌ ل ُ

املعــروف إىل اهلاشــمي والعفــو عنــه وإنظــاره.
((( املغني :ج 2ص .521 - 520
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َّق عَ َليْنَــا﴾ واخلــر أريــد بــه صدقــة الفــرض
وقــال أخــوة يوســف﴿ :وَتَصَ ـد ْ

ألن الطلــب كان هلــا واأللــف واالم تعــود إىل املعهــود.

وروى جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه أنــه كان يــرب مــن ســقايات بــن مكــة

واملدينــة ،فقلــت لــه أتــرب مــن الصدقــة ،فقــال:

«إنــا حرمــت علينــا الصدقــة املفروضــة» .وجيــوز أن يأخــذوا مــن الوصايــا
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للفقــراء ومــن النــذور ،ألهنــا تطــوع فأشــبه مــا لــو وىص هلــم ،ويف الكفــارة وجهــان
(أحدمهــا) جيــوز ألهنــا ليســت بــزكاة ،وال هــي أوســاخ النــاس فأشــبهت صدقــة

التطــوع (والثــاين) ال جيــوز ألهنــا واجبــة أشــبهت الــزكاة)(((.
سادس ًا ـ املذهب اإلبايض.

أمجــع فقهــاء املذهــب اإلبــايض عــى حرمــة الــزكاة عــى النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) وعــى بنــي هاشــم ،وبنــي املطلــب؛ وذلــك لوجــوب هــذه احلرمــة وتنزيــه
منصــب النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن أوســاخ أمــوال النــاس ،وحيلــق هبــذه

العلــة حتريــم صدقــة التطــوع عليــه أيض ـ ًا ألهنــا مقارنــة اخلضــوع هلــا ولصاحبهــا

ممــن يأخذهــا.

ويف عنــوان الســاعي للــزكاة ذهــب اإلباضيــة إىل حرمــة كــون آلــه (عليهــم

الســام) عــاالً ،وحرمــة رصف النــذر والكفــارة إليهــم ،أمــا رصف صدقــة التطوع
اليهــم فجائــز.

قال حممد بن يوسف أطفيش:

((( املغني :ج.521 ،2

املبحـث األول :حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة) على بين هاشم

(وال جيــوز اعطــاء الــزكاة لبنــي هاشــم وبنــي املطلــب ،وال ملوالهــم إال إن

منعــوا مــن اخلمــس مــن الغنيمــة كهــذا الزمــان)(((.

(وحرمــة الصدقــة ،أي الــزكاة عليــه وعــى آلــه (-صــى اهلل عليــه وآلــه) -بنــي

هاشــم وبنــي املطلــب أمــا وجوب ـ ًا وأمــا تنزهيــا صيانــة ملنصبــه مــن أوســاخ أمــوال
النــاس والصحيــح حتريــم صدقــة التطــوع عليــه ايضـ ًا ،أي غــر الــزكاة ألهنــا :هــي

مــا قارنــة اخلضــوع هلــا ولصاحبهــا ممــن يأخذهــا ،ومنصــب النبــوة أعــى عــن ذلــك.
و ُذكــر أن الصحيــح حتريــم كــون آلــه عــاالً عــى الــزكاة ورصف النــذر

والكفــارة إليهــم ،وأن الصحيــح رصف صدقــة التطــوع إليهــم)(((.

املس��ألة الثالث��ة :خالصة الق��ول يف م��ا أورده فقهاء املذاهب اإلس�لامية يف
املسألة.

أمجــع فقهــاء املذاهــب اإلســامية الســبعة عــى حرمــة الــزكاة عــى النبــي (صــى

اهلل عليــه وآلــه وســلم) وآلــه ،وبنــي هاشــم ،وكــذا الصدقــات الواجبــة كالنــذور
والكفــارات ،وأحلــت هلــم صدقــة التطــوع.

أمــا رسيــان احلرمــة يف الصدقــة املفروضــة عــى بنــي عبــد املطلــب ومــوايل

بنــي هاشــم ،ومــوايل مواليهــم ،واباحتهــا فيــا بــن بنــي هاشــم ،ويف حــال منعهــم
اخلمــس؛ أو اختاذهــم يف العمــل والســعي جلمــع الــزكاة ،فقــد اختلفــت أقــوال

الفقهــاء يف ذلــك.

((( رشح كتــاب النيــل وشــفاء العليــل :ج 3ص  ،228نــر مكتبــة االرشــاد .جــدة ودار الفتــح
بــروت ،الطبعــة الثانيــة لســنة 1973م.

((( رشح كتاب النيل ملحمد اطفيش :ج 6ص .11
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وهي كااليت:

أوالً :ذهــب فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) إىل :حرمــة الــزكاة عــى بنــي

هاشــم حــر ًا وال ختتــص احلرمــة يف رصف الــزكاة إىل بنــي عبــد املطلــب ،وال

مــوايل بنــي هاشــم أو م-واليهــم ،فيجــوز رصفهــا هلــم.

ووافقهــم يف ذلــك املالكيــة فقــد حــروا احلرمــة يف رصف الــزكاة لبنــي هاشــم
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فقط .

وبه قال احلنفية ايض ًا.

ثان ًيــا :ذهــب الشــافعية واإلباضيــة (باألمجــاع) إىل حرمــة الــزكاة عــى بنــي

هاشــم وبنــي عبــد املطلــب.

ثال ًثــا :أمــا يف حرمــة الــزكاة عــى مــوايل بنــي هاشــم ،وبنــي عبــد املطلــب،

ومــوايل مواليهــم ،فقــد قــال بــه :الزيديــة.

وذهب الشافعية إىل قولني أحدمها :احلرمة ،واآلخر :باجلواز يف املوايل.

وقال أكثر فقهاء احلنابلة :بجوازها عىل املوايل.

راب ًعــا :ويف حرمــة زكاة الفطــرة مــن غــر اهلاشــمي ،فقــد قــال بــه :فقهــاء

اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) وأمجعــوا عــى ذلــك ،وبــه قــال بقيــة املذاهــب الســتة.
خامســا :ويف حرمــة بقيــة الصدقــات الواجبــة كالنــذور والكفــارات ،فقــد
ً

قــال باحلرمــة يف رصفهــا لبنــي هاشــم وبنــي عبــد املطلــب :الزيديــة ،واإلباضيــة،
واحلنفيــة ،فقــد قالــوا :باإلطــاق لكوهنــا أوســاخ النــاس ،وبــه قــال :املالكيــة،

واحلنابلــة.

سادسا :ويف جواز رصف الزكاة فيام بني بني هاشم فقد أنفرد به اإلمامية.
ً

املبحـث األول :حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة) على بين هاشم

ســاب ًعا :وحتــل الــزكاة عــى اهلاشــمي واملطلبــي إذا منعــوا اخلمــس وبــه قــال

اإلماميــة ،والزيديــة ،واإلباضيــة ،والشــافعية.

واختلف املالكية عىل قولني ،كان األظهر :اجلواز.
وسكت عن املسألة احلنابلة.

وذهــب احلنفيــة إىل جوازهــا يف بنــي عبــد املطلــب فقــط إذا منعــوا اخلمــس،

وحرمتهــا يف بنــي هاشــم ولــو مــع االضطــرار.

ثامنًــا :ويف حليــة صدقــة التطــوع وجــواز رصفهــا لبنــي هاشــم ،فقــد قــال

فقهــاء األماميــة باجلــواز ،واالحــوط العــدم.

واختلــف الزيديــة عــى قولــن ،أحدمهــا عــدم احلليــة وأنــه جممــع عــى ذلــك

عندهــم؛ وقــال املالكيــة باحلليــة املقيــدة بالكراهــة ،وقيــل باحلرمــة.
وقال احلنفية :باحلرمة.

وذهب احلنابلة إىل جواز رصف صدقة التطوع.

وقــال اإلباضيــة بحليتهــا عــى بنــي هاشــم ،وحرمتهــا عــى النبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه).

تاسـ ًعا -ويف ســهم العاملــن وجــواز عاملــة اهلاشــمي والســعي يف الــزكاة فقــد

تباينــت أقــوال فقهــاء املذاهــب الســبعة ،وهــي كــا يــي:

أ -فقــد ذهــب اإلماميــة إىل القــول باجلــواز ،ولكــن قيــد العمــل يف جبايــة

صدقــات بنــي هشــام.

ب  -وقال الزيدية باجلواز واخذ االجرة عىل ذلك.
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ج  -واختلــف الشــافعية عــى قولــن ،األول :باحلرمــة ،والثاين :باجلــواز لكونه

عــوض عــن العمــل؛ وكــذا احلــال يف مــوايل بنــي هاشــم وبنــي عبــد املطلــب :فقيــل
بعــدم اجلــواز يف ارســاهلم جلمــع الــزكاة ،وقيــل :جيــوز.

د  -وقــال فقهــاء احلنفيــة :بحرمــة أن يكــون الســاعي هاشــمي ًا ،فــا حيــل لــه

العمــل يف الــزكاة.
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هـ  -واختلف احلنابلة يف املسألة عىل قولني ،األول :اجلواز ،والثاين :احلرمة.

ي  -وذهب اإلباضية إىل القول باحلرمة.

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ِ
ٍ
«وأعجـ ِ
ـك َطـ ِ
ـن َذلِـ َ
وم ْع ُجو َنـ ٍـة َشــن ِ ْئت َُها،
ـب مـ ْ
َْ َ ُ
ـار ٌق َط َر َق َنــا بِ َم ْل ُفو َفــة ِف ِو َعائ َهــا َ
ك ََأ َّنــا ُع ِ
ـتَ :أ ِص َل ـ ٌةَ ،أ ْم َزكَاةٌَ ،ف َذلِـ َ
مـ َّـر ٌم علينــا
ـت بِ ِريـ ِـق َح َّيـ ٍـة َأ ْو َق ْيئِ َهــاَ ،ف ُق ْلـ ُ
جنَـ ْ
ـك ُ َ
َ

أهــل البيــت».

تنــاول رشح هنــج البالغــة هــذا النــص الرشيــف واظهــروا مــا ورد فيــه مــن

معــان ودالالت ومعــارف عديــده ،فكانــت أقواهلــم كااليت:
ً
أوال :أبن ميثم البحراني (رمحه اهلل) (ت679 :هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان):

(وقوله :وأعجب من ذلك .إىل قوله :أم هتجر:

أي وأعجــب مــن عقيــل وحالــه طــارق طرقنــا .والطــارق :اآليت ليــا ،وكنّــى

بامللفوفــة يف وعائهــا عــن اهلد ّيــة .وقيــل :كان شــيئا مــن احللــواء كالفالــوذج أو
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احلنبــص ونحــوه ،ون ّبــه بقولــه :شــنئتها:

عــى بعضــه لألمــور اللذيــذة الدنيو ّيــة ونفرتــه عنهــا زهــدا فيهــا ،ووجه تشــبيهها

بــا عجــن بريــق احل ّيــة أوقيئهــا هــو مــا يف تصـ ّـوره يف قبوهلــا مــن الفســاد ومــا قصــد
هبــا مهدهيــا يف طلــب امليــل إليــه املســتلزم للظلــم واجلــور عــن ســبيل اهلل فـ ّ
ـإن القصــد
ـم املهلــك ،وأ ّمــا كــون وجــه كــون املهــدى أعجــب مــن
ا َّلــذي اشــتمل عليــه كالسـ ّ

ـأن عقيــا جــاء بثــاث وســايل ّ
عقيــل فـ ّ
كل منهــا يســتلزم العاطفــة عليــه :وهــى
األخـ ّـوة والفاقــة وكونــه ذا حـ ّـق يف بيــت املــال ،وهــذا املهــدى إ ّنــا أدىل هبد ّيتــه.
فأ ّما قوله يف جوابه :فقلت له .إىل قوله :أهل البيت:

ر يف العــرف ّ
ألن التقـ ّـرب إىل اهلل ببــذل املــال
فإ ّنــه أراد بــه حــر وجــوب ال ـ ّ

لعبــاده إ ّمــا صلــة رحــم أوال ،والثــاين فإ ّمــا عــى وجــه الصدقــة أو الــزكاة الواجبــة
الســام) هلــا
عــي (عليــه ّ
ومل يذكــر اهلد ّيــة ألنّــه مل يكــن يف وهــم عاقــل قبــول ّ
خصوصــا زمــان خالفتــه ،وذلــك ّ
حــق أو
أن مطلــوب العاقــل منــه باهلد ّيــة إ ّمــا ّ

باطــل ،واحلـ ّـق ال حيتــاج فيــه إىل اهلد ّيــة والباطــل ال يفعلــه بوجــه ،ولذلــك ّملــا قــال
قســم عليــه
لــه الطــارقّ :إنــا هد ّيــة .دعــا عليــه ونســبه إىل اجلنــون واهلذيــان ،و ّملــا ّ
ر أبطــل قســمني منهــا بقولــه :فذلــك حمـ ّـرم علينــا أهــل البيــت :وأراد
وجــوب ال ـ ّ

الصدقــة والــزكاة.

ـج إىل إبطاهلــا ّ
ألن الطــارق مل يكــن ذا رحــم لــه،
وأ ّمــا صلــة الرحــم فلــم حيتـ ّ

وقــول الطــارق :ال هــذا وال ذاك .جيــرى يف جمــرى إبطــال احلــر بإبــراز قســم رابــع
هــو اهلد ّيــة)(((.

((( رشح هنج البالغة البن ميثم :ج 4ص .86
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ثانيا :ابن أبي احلديد املعتزلي (ت656 :هـ).
قال يف بيان النص الرشيف:

(قوله( :قوله (بملفوفة يف وعائها):

كان أهــدى لــه األشــعث بــن قيــس نوعــا مــن احللــواء تأنــق فيــه وكان عليــه

الســام يبغــض األشــعث الن األشــعث كان يبغضــه وظــن األشــعث انــه يســتميله
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باملهــاداة لغــرض دنيــوي كان يف نفــس األشــعث وكان أمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) يفطــن لذلــك ويعلمــه ولذلــك رد هديــة األشــعث ولــوال ذلــك لقبلهــا

الن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) قبــل اهلديــة.

وقــد قبــل عــي (عليــه الســام) هدايــا مجاعــة مــن أصحابــه ودعــاه بعــض مــن

كان يأنــس إليــه إىل حلــواء عملهــا يــوم نــوروز ،فــأكل ،وقــال:
«مل عملت هذا» فقال ألنه يوم نوروز فضحك ،وقال:

«نورزوا لنا يف كل يوم إن استطعتم».

وكان (عليــه الســام) مــن لطافــة األخــاق وســجاحة الشــيم عــى قاعــدة

عجيبــة مجيلــة ولكنــه كان ينفــر عــن قــوم كان يعلــم مــن حاهلــم الشــنان لــه وعمــن

حيــاول إن يصانعــه بذلــك عــن مــال املســلمني وهيهــات حتــى يلــن لــرس
املاضــغ احلجــر .وقــال بملفوفــة يف وعائهــا ألنــه كان طبــق مغطــى.
ثم قال( :ومعجونة شنئتها):

أي أبغضتهــا ونفــرت عنهــا كأهنــا عجنــت بريــق احليــة أو بقيئهــا وذلــك أعظــم

األســباب للنفــرة مــن املأكــول .وقــال الراونــدي وصفهــا باللطافــة فقــال كأهنــا

املبحـث األول :حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة) على بين هاشم

عجنــت بريــق احليــة وهــذا تفســر أبعــد مــن الصحيــح.

قوله( :اصلة أم زكاة أم صدقة فذلك حمرم علينا أهل البيت):

الصلــة العطيــة ال يــراد هبــا االجــر بــل يــراد وصلــة التقــرب إىل املوصــول

وأكثــر مــا تفعــل للذكــر والصيــت والــزكاة هــي مــا جتــب يف النصــاب مــن املــال.
والصدقــة هاهنــا هــي صدقــة التطــوع وقــد تســمى الــزكاة الواجبــة صدقــة اال اهنــا

هنــا هــي النافلــة.

فإن قلت :كيف قال( :فذلك حمرم علينا أهل البيت):

وإنــا حيــرم عليهــم الــزكاة الواجبــة خاصــة وال حيــرم عليهــم صدقــة التطــوع

وال قبــول الصــات قلــت أراد بقولــه:

(أهــل البيــت) االشــخاص اخلمســة حممــدا وعليــا وفاطمــة وحســنا وحســينا

(عليهــم الســام) فهــؤالء خاصــه دون غريهــم مــن بنــي هاشــم حمــرم عليهــم
الصلــة وقبــول الصدقــة وامــا غريهــم مــن بنــي هاشــم فــا حيــرم عليهــم اال الــزكاة

الواجبــة خاصــة.

فــإن قلــت :كيــف قلــت إن هــؤالء اخلمســة حيــرم عليهــم قبــول الصــات وقــد

كان حســن وحســن (عليهــم الســام) يقبــان صلــة معاويــة؟

قلــت :كال مل يقبــا صلتــه ومعــاذ اهلل أن يقبالهــا وإنــا قبــا منــه مــا كان

يدفعــه إليهــا مــن مجلــة حقهــا مــن بيــت املــال فــان ســهم ذوي القربــى منصــوص

عليــه يف الكتــاب العزيــز وهلــا غــر ســهم ذوي القربــى ســهم آخــر لإلســام مــن

الغنائــم)(((.

((( رشح هنج البالغة :ج 11ص .249 - 248
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ً
ثالثا :السيد حبيب اهلل اهلامشي اخلوئي (ت1324 :هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان) بعد أن أورد حديث املعتزيل فقال:

الســام وال عــى
(أقــول :أ ّمــا الصــاة فلــم يقــل أحــد بحرمتهــا عليهــم عليهــم ّ

غريهــم مــن اهلاشــم ّيني ،وأ ّمــا الصدقــة املندوبــة فكذلــك عــى مذهــب املشــهور

مــن أصحابنــا ،فــا بــدّ يف رفــع االشــكال مــن جعــل املشــار إليــه بقولــه فذلــك أحــد
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األخرييــن أعنــى الـ ّـزكاة والصدقــة أو الصدقــة املســتح ّبة مــع البنــاء عــى مذهــب

بعــض األصحــاب مــن حتريمهــا عليهــم أيضــا وجعــل املــراد بالصدقــة الك ّفــارات
الواجبــة.

ويؤ ّيــد ذلــك أعنــى كــون اإلشــارة إىل أحــد األخرييــن فقــط جــواب األشــعث

بقولــه :ال ذا وال ذاك ،حيــث نفــي االثنــن مــن الثــاث دون الثــاث مجيعــا ،فيكون

قولــه :ولكنّهــا هدّ يــة بمعنــى ّأنــا صلــة.

الصلــة عــى مــا كان عــى
وعــى كــون املشــار إليــه مجيــع الثــاث فالـ َّـازم محــل ّ

والرشــوة ،وعــى كــون املــراد بالصدقــة صدقــة التّطــوع والبنــاء عــى
وجــه املصانعــة ّ
مذهــب املشــهور فــا بــدّ مــن ارتــكاب املجــاز يف التّحريــم ،ومحــل قولــه (عليــه
ـم الكراهــة واحلرمــة املصطلحــة ،فافهــم ج ّيــدا)(((.
الســام) :حمـ ّـرم عــى مــا يعـ ّ
ّ

وعليــه :فهــذا آخــر مــا تعلــق بمبحــث الصدقــة الواجبــة ،امــا صدقــة التطــوع،

فهــي كااليت:

((( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة :ج 14ص .296

املبحث الثاني
الصدقة املندوبة
قــال أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الصــاة والســام) يف احلــث عــى

الصدقــة املندوبــة وبيــان فضلهــا وأثارهــا:

 -1يف وصيته لولده احلسن (عليه السالم) ،قال:
ِ
ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ـك زَا َد َك إِ َل َيـ ْـو ِم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،ف ُي َوافِيـ َ
ي ِمـ ُـل َلـ َ
ـك
ـل ا ْل َفا َقــة َمـ ْ
«وإِ َذا َو َجــدْ َت مـ ْ
ـن َ ْ
ـت َقـ ِ
ـث َ ْت َتــاج إِ َليــهَ ،فا ْغتَنِمــه وح ْلــه إِيــاهِ ِ َ ،
ـن َتز ِْويـ ِـده َ
بِــه َغــد ًا َح ْيـ ُ
ـاد ٌر
وأ ْنـ َ
وأكْثـ ْـر مـ ْ
ْ َ ِّ َّ
ُ ْ
ِ
ك ِف َحـ ِ
ـك َت ْط ُل ُبــه َفـ َـا َ ِ
ـم َمـ ِ
ـال ِغنَـ َ
َع َل ْيــه َف َل َع َّلـ َ
ـن ْاس ـ َت ْق َر َض َ
ـاك ،لِ َي ْج َعـ َـل
تــدُ ه ،وا ْغتَنـ ْ
ـاءه َلـ َ ِ
ستِـ َ
ـك»(((.
َق َضـ َ
ـك ف َيـ ْـو ِم ُع ْ َ
 -2وقال عليه الصالة والسالم:
الصدَ َق ِة»(((.
الرز َْق بِ َّ
«اس َتن ِْز ُلوا ِّ
ْ

 -3وقال عليه الصالة والسالم:
«إِ َذا َأ ْم َل ْقت ُْم َفت ِ
الصدَ َق ِة»(((.
َاج ُروا اهلل بِ َّ
 -4وقال عليه الصالة والسالم:

((( هنج البالغة ،بتحقيق صبحي الصالح :من وصية له للحسن (عليه السالم) :ص .398
((( احلكمة.137 :
((( احلكمة.258 :
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ال َل ِ
«م ْن َأ ْي َق َن بِ َْ
ف َجا َد بِا ْل َعطِ َّي ِة»(((.
َ
 -5وقال عليه الصالة والسالم:
« َتن ِْز ُل ا َْل ُعو َن ُة َع َل َقدْ ِر ا َْلئُون َِة»(((.
 -6وقال عليه الصالة والسالم:

«والصدَ َق ُة َد َو ٌاء ُمن ِ
ْج ٌح»(((.
َّ
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 -7وقال عليه الصالة والسالم:
«من يع ِ
ط بِا ْل َي ِد ا ْل َق ِص َري ِة ُي ْع َط بِا ْل َي ِد ال َّط ِوي َل ِة»(((.
َ ْ ُْ

 - 8وقال عليه الصالة والسالم:
الطِي َئ َة ،وصدَ َق ُة ا ْلع َلنِي ِة َفإِنا تَدْ َفع ِمي َت َة الس ِ
الس َفإِ َّنَا ُت َك ِّف ُر َْ
وء»(((.
ُ
َ
َ
ُّ
َ َ َّ َ
«وصدَ َق ُة ِّ ِّ

 -9وقال عليه الصالة والسالم:
يل َفإِ َّن ِْ
«ل تَستَحِ ِمن إِع َط ِ
اء ا ْل َقلِ ِ
ان َأ َق ُّل ِمنْه»(((.
ال ْر َم َ
ْ ْ
َ ْ

 -10وقال عليه الصالة والسالم:
ِ ِ
ني َر ُسـ ُ
ـن َأ ْع َطــاه َف َقــدْ َأ ْع َطــى
«إِ َّن ا ْل ْســك َ
ومـ ْ
ـول اهللَ ،ف َمـ ْ
ـن َمنَ َعــه َف َقــدْ َم َنـ َـع اهللَ ،
اهلل»(((.
((( احلكمة.138 :
((( احلكمة.139 :
((( احلكمة.7 :

((( احلكمة.232 :

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :ومن خطبة له يف أركان الدين ،رقم .110
((( احلكمة.67:

((( احلكمة.304 :

املبحـث الثاني :الصدقة املندوبة

اهتمــت املــدارس الفقهيــة ال ســيام مدرســة اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم)

بالصدقــة املندوبــة أو صدقــة التطــوع ،وذلــك ملــا ورد فيهــا مــن أحاديــث رشيفــة

كثــرة عــن ائمــة العــرة النبويــة الطاهــرة ابتــدا ًء مــن أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي ابــن
أيب طالــب (عليــه الســام) وانتهــا ًء باإلمــام املهــدي ابــن اإلمــام احلســن العســكري

(ســام اهلل عليهــم أمجعــن).

ممــا يكشــف عــن اهتاممهــم (عليهــم الســام) الكبــر بالصدقــات املندوبــة،

واحلــث عليهــا ،وبيــان فضلهــا وامهيتهــا واثارهــا االخرويــة والدنيويــة يف

التواصــل ،والرتاحــم ،والتعــاون عــى الــر ،وصلــة الرحــم ،وانعــكاس ذلــك عــى
التعايــش املجتمعــي وبنــاء النســيج االجتامعــي؛ فض ـ ً
ا عــن أثارهــا عــى املســتوى

الشــخيص يف اســتنزال الــرزق والعافيــة ،ودفــع البــاء بشــتى أنواعــه وأشــكاله،
وإنــاء الصفــات النفســية الكريمــة.

إمــا بقيــة املــدارس الفقهيــة فقــد تفاوتــت يف حجــم االهتــام واحلــث عــى

الصدقــة حتــى تــكاد ال تذكر،كــا يف املذهــب احلنفــي ،واملالكــي ،إال بــيء يســر

كــا ســيمر بيانــه.

أمــا املذهــب الشــافعي ،واحلنبــي ،والزيــدي ،فقــد أفــرد الفقهــاء بابـ ًا للصدقــة

املندوبــة أو صدقــة التطــوع واحلــث عليهــا وبيــان احكامهــا.
وعليه:

فقــد كانــت أقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف كتــاب الصدقــة املندوبــة عــى

النحــو االيت :الــذي ســنورده يف املســألة الثانيــة.
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املسألة األوىل :الصدقة يف اللغة والشريعة.

ً
أوال :الصدقة لغة:
ورد لفــظ (الصدقــة) يف اللغــة بمعنــى أقــرب مــا يكــون إىل االصطــاح فقــال

ابــن منظــور (ت711 :هـــ):
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(والصدقــة :مــا تصدَّ ْقــت بــه عــى الفقــراء؛ والصدَّ قــة :مــا اعطيتــه يف ذات اهلل
َّ

للفقــراء.

وا ُملتصدّ ق :الذي يعطي الصدقة.

والصدقــة مــا تصدَّ ْقــت بــه عــى مســكني ،وقــد تصــدق عليــه؛ ويف التنزيــل:
َّ

وتصــدق علينــا ،وقيــل :معنــى تصــدق ههنــا تفضــل بــا بــن اجل ّيــد والــرديء كأهنم

يقولــون اســمح لنــا قبــول هــذه البضاعــة عــى رداءهتــا أو ق ّلتهــا)(((.
وتناوهلا الزبيدي (ت 1205 :هـ) بمزيد من البيان ،فقال:

(والصدَ َقــة :حمركــة :مــا اعطيتــه يف ذات اهلل تعــاىل للفقــراء؛ ويف الصحــاح :مــا
ّ

تصدقــت بــه عــى الفقــراء؛ ويف املفــردات :الصدقــة مــا خيرجــه اإلنســان مــن مالــه

عــى وجــه القربــة كالـ ّـزكاة ،لكــن الصدقــة يف األصــل تقــال للمتطــوع بــه ،والــزكاة
تقــال للواجــب.

وقيل يسمى الواجب صدقة إذا حترى صاحبه الصدق يف فعله.

قال اهلل عز وجل:

((( لسان العرب البن منظور :ج 10ص .196

املبحـث الثاني :الصدقة املندوبة

﴿خ ُْذ مِنْ َأمْوَالِ ِهمْ صَدَ َقةً﴾((( ،وكذا قوله تعاىل:

﴿إَِّنمَا الصَّدَقَاتُ لِ ْل ُف َقرَاءِ وَالْمَسَاكِنيِ﴾(((؛.((()...

ً
ثانيا :تعريف الصدقة يف الشريعة.

مل اعثــر عــى تعريــف للصدقــة يف مصنفــات فقهــاء املذاهــب الســتة -بــا توفــر

لــدي مــن مصــادر -ســوى املذهــب اإلمامــي.

عرفها الشهيد األول (ت786 :هـ) فقال:
فقد ّ

(وهي العطية املتربع هبا باإلصالة من غري نصاب للقربة)(((.

وقــال ابــن ادريــس احلــي (ت598 :هـــ) يف الرسائــر؛ والعالمــة احلــي (ت:

726هـــ) (عليهــا الرمحــة والرضــوان) يف التحريــر:

(اهلبــة واهلدايــة والصدقــة بمعنــى واحــد ،غــر أنــه إذا قصــد الثــواب والتقــرب

باهلبــة إىل اهلل تعــاىل ســميت صدقــة؛ فــإذا قبضهــا ال جيــوز لــه الرجــوع فيهــا بعــد
اإلقبــاض عــى كل مــن تصــدق عليهــا هبــا؛ وإذا قصــد هبــا التــودد واملواصلــة ال

التقــرب إىل اهلل تعــاىل ســميت هديــة وهبــة)(((.

((( التوبة.103 : ،
((( التوبة.60 ، ،

((( تاج العروس :ج 13ص .264

((( الدروس الرشعية :ج 1ص .254

((( الرسائــر البــن ادريــس احلــي :ج 3ص 172؛ حتريــر االحــكام للعالمــة احلــي :ج 3ص273؛
املناهــل للســيد حممــد بــن عــي الطباطبائــي (رمحــه اهلل) :ص . 482
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املسألة الثانية :الصدقة املندوبة يف املذهب اإلمامي.

ونكتفــي يف بيــان مــا ورد فيهــا مــن أحــكام يف املذهــب اإلمامــي بقــول الســيد

حممــد كاظــم اليــزدي ،ثــم نعـ ّـرج إىل بقيــة املذاهــب االخــرى؛ وهــي كااليت:
السيد اليزدي (ت 1337هـ):

قال (عليه الرمحة والرضوان):
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ـص واملشــهور املدّ عــى عليــه اإلمجــاع كــا عــن ظاهــر
(الصدقــة :باملعنــى األخـ ّ

مجاعــة  :أنّــا تفتقــر إىل إجيــاب وقبــول ،بــل عــن بعضهــم  :أ ّنــه يعتــر فيهــا مــا
(((

(((

يعتــر يف العقــد الــازم ،واألقــوى عــدم اعتبــار اللفــظ فيهــا ،بــل عــدم اعتبــار

القبــول ،فــا يلــزم يف حت ّققهــا أن يعلــم اآلخــذ ّأنــا صدقــة فيقبلهــا هبــذا القصــد،

ـح بالدفــع إىل الطفــل واملجنــون فهــي إعطــاء
بدســها يف مالــه وتصـ ّ
وأيض ـ ًا تصـ ّ
ـح ّ

يشء جمّانــ ًا بقصــد القربــة ،ويمكــن محــل كالم املشــهور عــى صدقــة مثــل الــدار
والبســتان ونحومهــا ال مثــل درهــم وأزيــد وكــرة خبــز ونحومهــا مــن اجلزئ ّيــات،

مــع أ ّنــه أيض ـ ًا ال دليــل عليــه وال إشــارة يف يشء مــن األخبــار عــى اعتبــار اللفــظ
فيهــا عــى كثرهتــا ،فــا أدري مــن أيــن اشــرطوا فيهــا اإلجيــاب والقبــول وجعلوهــا
مــن القيــود.

ويشــرط فيهــا القربــة فلــو أعطــى ال بقصدهــا مل تكــن صدقــة .ويشــرط أيضـ ًا

ـي يف اجلامــع للرشائــع ،367 :والســبزواري يف كفايــة
((( منهــم املح ّقــق يف الرشائــع  ،222 :2واحلـ ّ
األحــكام 142 :س .38

ّ
والعالمــة يف القواعــد  ،404 :2والكاشــاين يف مفاتيــح الرشائع
ـي يف الرسائــر ،177 :3
((( منهــم احلـ ّ
 ،231 :1املفتاح .262

املبحـث الثاني :الصدقة املندوبة

القبــض ،واملشــهور اعتبــار كونــه بــإذن املتصــدّ ق ،لكــن ال دليــل عليــه ،وكونــه
منه ّيـ ًا عنــه عــى فرضــه ال يـ ّ
ـدل عــى فســاده ،وال جيــوز الرجــوع فيهــا بعــد القبــض،

وخــاف املبســوط ((( ضعيــف ،مــع أ ّنــه رجــع عنــه(((.

وال يشــرط الفقــر يف املتصــدّ ق عليــه ،وال اإلســام ،فيجــوز التصــدّ ق عــى

الكافــر غــر احلــريب .ويظهــر مــن بعــض األخبــار عــدم جــوازه عــى مــن عــرف

بالنصــب((( ويظهــر مــن الوســائل الفتــوى بــه(((.

وجيــوز عــى جمهــول احلــال بــا إشــكال .وال جيــوز التصــدّ ق باملــال احلــرام،

ولــو نــوى الريــاء فيــه بطــل ،أل ّنــه يعتــر فيــه القربــة .وجيــوز عــى اهلاشــمي وإن
كان واجبـ ًا بنــذر أو ك ّفــارة ،إذ املحـ ّـرم عليــه خصــوص الــزكاة مــن غــر اهلاشــمي.
ويكــره التصــدّ ق بجميــع املــال .ويكــره مت ّلــك مــا تصــدّ ق بــه بالــراء ونحــوه،

وقيــل :حيــرم((( وهــو األحــوط ،جلملــة مــن األخبــار(((.

واألخبــار يف فضلهــا واحلـ ّ
ـث عليهــا والرتغيــب فيهــا أكثــر مــن أن حتــى ولــو

كانــت بــيء جزئــي.
ففي اخلرب:

ِ
ـض َصــا ٍع و َلـ ْـو بِ َق ْب َضـ ٍـة و َلـ ْـو بِ َب ْعـ ِ
ـن َتْـ ٍـر و َلـ ْـو بِ َب ْعـ ِ
ـض
«ت ََصدَّ ُقــوا و َلـ ْـو بِ َصــا ٍع مـ ْ
((( املبسوط .314 :3
((( النهاية .135 :3

((( الوسائل  ،287 :6الباب  21من أبواب الصدقة.
((( الوسائل  ،287 :6الباب  21من أبواب الصدقة.
((( قاله يف احلدائق .269 ،267 :22

((( الوسائل  ،318 :13الباب  12من أبواب الوقوف والصدقات.

299

الباب الرابع :كتاب الزكاة :الفصـل الثالث :أحكام الصدقة املندوبة

ٍ
ِ
ٍ
ـن َل ْ َيِــدْ َفبِكَلِ َمـ ٍـة َط ِّي َبـ ٍـة»((( ،ويف آخــر:
َق ْب َضــة و َلـ ْـو بِشـ ِّـق َتْـ َـرة َف َمـ ْ
ّ
بشق التمرة»(((.
غني أو فقري فتصدّ قوا ولو ّ
«كل معروف صدقة إىل ّ

وفيهــا ّأنــا تقــي الديــن وختلــف الربكــة وتزيــد يف املــال كثــرة وتنفــي الفقــر

وتزيــد يف العمــر وتدفــع عــن صاحبهــا ســبعني ميتــة الســوء وهــي دواء املريــض،
ففــي اخلــر« :داووا مرضاكــم بالصدقــة»((( .وهــي التجــارة مــع اهلل ،ففــي اخلــر

300

«إذا أملقتــم تاجــروا اهلل بالصدقــة»((( ويف آخــر «أنّــا خــر الذخائــر»(((.
ويف مجلة من األخبار:

«إن اهلل تعــاىل يــريب الصدقــات لصاحبهــا حتّــى يلقاهــا يــوم القيامــة كجبــل
ّ
وأنــا تقــع يف يــد اهلل قبــل أن تقــع يف يــد الســائل»((( .ولــذا
عظيــم أو كجبــل ُأحــد ّ
ـتحب تقبيــل اليــد بعــد الصدقــة.
يسـ ّ

كل يــوم لدفــع نحوســته ،ويف ّأول ّ
ـتحب الصدقــة يف ّأول ّ
كل ليلــة لدفــع
ويسـ ّ

نحوســتها ،وعنــد اخلــروج للســفر لألمــن مــن الــرق ونحــوه ،وعنــد تو ّقــع البــاء
واخلــوف مــن األســواء.

ويتأكّــد اســتحباهبا يف األوقــات الرشيفــة كيــوم مجعــة ويــوم عرفــة وشــهر

رمضــان.

((( الوسائل  ،264 :6الباب  7من أبواب الصدقة ،ح .1
((( الوسائل  ،265 :6الباب  7من أبواب الصدقة ،ح .5

((( الوسائل  ،258 :6الباب  1من أبواب الصدقة ،ح .18
((( الوسائل  ،259 :6الباب  1من أبواب الصدقة ،ح .20

((( الوسائل  ،258 :6الباب  1من أبواب الصدقة ،ح  ،14نحوه.

((( الوسائل  ،303 ،265 :6الباب  7و 29من أبواب الصدقات.

املبحـث الثاني :الصدقة املندوبة

الصحة قبل املرض.
ويستحب املبادرة هبا يف
ّ
ّ

ويســتحب دفعهــا بيــده وأمــر الطفــل أن يعطــي بيــده ولــو بمثــل الكــرة
ّ

والقبضــة.

ويستحب أن تكون الصدقة بأطيب املال وأح ّله وأح ّبه إليه.
ّ

ـتحب تقديــم األرحــام عــى غريهــم بــل يكــره خالفــه ،ففــي اخلــر« :ال
ويسـ ّ

صدقــة وذو رحــم حمتــاج»(((.

ـتحب أيض ـ ًا اختيــار التوســعة عــى العيــال عــى الصدقــة ،ففــي اخلــر« :
ويسـ ّ

ابــدأ بمــن تعــول ،األدنــى فاألدنــى »(((.

ويتأكّــد اســتحباهبا عــى ذي الرحــم الكاشــح ،ففــي اخلــر عــن أيب عبــد اهلل

(عليــه الســام) قــال (عليــه الســام):

أي الصدقــة أفضــل؟ فقــال (صــى
«ســئل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)ّ ،

اهلل عليــه وآلــه) :عــى ذي الرحــم الكاشــح »(((.
ويستحب اإلرسار بالصدقة ،ففي اخلرب:
ّ
«تعطها بيمينك ال تعلم هبا يسارك»(((.

ـتحق
ـتحب إذا عــزل شــيئ ًا للصدقــة أن ال يــر ّده إىل مالــه ،وإذا مل يكــن مسـ ّ
ويسـ ّ

عنــد إرادهتــا فليعزهلــا ليعطــي بعــد ذلــك.

((( الوسائل  ،286 :6الباب  20من أبواب الصدقة ،ح .4
((( الوسائل  ،302 :6الباب  28من أبواب الصدقة ،ح .8
((( الوسائل  ،286 :6الباب  20من أبواب الصدقة ،ح .1

((( الوسائل  ،278 :6الباب  13من أبواب الصدقة ،ح .12
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ـتحق ،ففــي اخلــر ،عن رســول
ـتحب
التوســط يف إيصــال الصدقــة إىل املسـ ّ
ويسـ ّ
ّ

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف خطبــة لــه:

«ومــن يتصــدّ ق بصدقــة عــن رجــل إىل مســكني كان لــه مثــل أجــره ،ولــو

ـم وصلــت إىل املســكني كان هلــم أجــر كامــل ،ومــا
تداوهلــا أربعــون ألــف إنســان ثـ ّ

عنــد اهلل خــر وأبقــى ل ّلذيــن اتّقــوا وأحســنوا لــو كنتــم تعلمــون »(((.
302

ويف خرب عن أيب عبد اهلل (عليه السالم):

«لــو جــرى املعــروف عــى ثامنــن ك ّفــ ًا ألُوجــروا ك ّلهــم مــن غــر أن ينقــص

صاحبــه مــن أجــره شــيئ ًا»((( ،واحلمــد هلل ّأوال وآخــر ًا ،وظاهــر ًا وباطنــ ًا والصــاة
حممــد وآلــه الط ّيبــن الطاهريــن)(((.
والســام عــى ّ

املسالة الثالثة :أحكام الصدقة املندوبة يف املذاهب االخرى.

أوال :املذهب الزيدي.
 -1قال حييى بن احلسني:

(صدقــة الــر تطفــئ غضــب الــرب ،وان أفضــل الصدقــات ملــا كان يف الســنني

املســنات وذلــك احلــال مــا جعلــه اهلل عقبــة ال يناهلــا إال الصابــرون ،ويف ذلــك مــا

يقــول اهلل تبــارك وتعــاىل:

ْ
﴿ َفـاَ ا ْق َتحَـمَ الْعَ َقبَـ َة * وَمَــا َأدْر َ
َاك مَــا الْعَ َقبَـ ُـة * َفـكُّ رَ َقبَـةٍ * َأوْ إِطعَــامٌ فِــي يَـوْم ٍ

((( الوسائل  ،297 :6الباب  26من أبواب الصدقة ،ح .3
((( الوسائل  ،296 :6الباب  26من أبواب الصدقة ،ح .1
((( العروة الوثقى للسيد اليزدي :ج 6ص .410 ،406

املبحـث الثاني :الصدقة املندوبة

ذِي مَسْـ َغبَةٍ * يَتِيمًــا ذَا مَ ْقرَبَـةٍ * َأوْ مِسْـكِينًا ذَا مَ ْترَبَـةٍ﴾(((.
 -2قال أمحد املرتضى (ت840هـ) يف بيان أحكامها:

األول :نيابــة القبــض عــن القبــول؛ فــإذا قــال القائــل تصدقــت عليــك بكــذا

فقبضــه ملكــه وإن مل يقــل قبلتــه بخــاف مــا لــو قــال :وهبــت لــك كــذا ،فإنــه ال

يملــك بمجــرد القبــض بــل ال بــد مــن القبــول باللفــظ.

واحلكــم الثــاين :عــدم اقتضــاء الثــواب ممــن تصــدق عليــه وهــو العــوض فلــو

أدعــى املتصــدق أنــه أراد العــوض مل يكــن القــول قولــه بخــاف اهلبــة فإهنــا تقتــي
الثــواب ،وهــو األظهــر مــن مذهــب أصحابنــا ،وقــال يف االبانــة أن قــول عامــة

أهــل البيــت إهنــا ال تقتــي الثــواب.

احلكــم الثالــث :امتنــاع الرجــوع فيهــا بخــاف اهلبــة ،وتكــره خمالفــة التوريــث

فيهــا؛ فــإذا وهــب أو تصــدق عــى ورثتــه بــيء فاملنــدوب فيــه أن جيعــل ذلــك عــى
حســب التوريث)(((.

ً
ثالثا :املذهب الشافعي.
ذهــب احلافــظ النــووي إىل بســط القــول يف الصدقــة املندوبــة وخصــص هلــا

باب ـ ًا وعنونــه بـــ (صدقــة التطــوع) واشــتمل عــى املســائل االتيــة:

(ال جيــوز أن تصــدق بصدقــة التطــوع وهــو حمتــاج إىل مــا يتصــدق بــه لنفقتــه أو

نفقــة عيالــه ملــا روى أبــو هريــرة ،أن رجــا أتــى النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــال:
((( االحكام ليحيى بن احلسني :ج 2ص .543
((( رشح االزهار :ج 3ص .448 - 446
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يا رسول اهلل عندي دينار فقال:

«أنفقــه عــى نفســك» قــال :عنــدي آخــر؟ قــال« :أنفقــه عــى ولــدك» قــال:

عنــدي آخــر؟ قــال« :أنفقــه عــى أهلــك»؛ قــال عنــدي آخــر؟ قــال« :أنفقــه عــى

خادمــك»؛ قــال عنــدي آخــر؟ قــال« :انــت أعلــم بــه».

وقال( :صىل اهلل عليه وآله)« :كفى باملرء إثام أن يضيع من يقوت».
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وال جيــوز ملــن عليــه ديــن وهــو حمتــاج إىل مــا يتصــدق بــه لقضــاء دينــه ألنــه

حــق واجــب فلــم جيــز تركــه بصدقــة التطــوع كنفقــة عيالــه.
أما األحكام ففيه مسألتان:

إحدامهــا :إذا كان حمتاجــا إىل مــا معــه لنفقــة نفســه أو عيالــه هــل يتصــدق

صدقــة التطــوع فيــه ثالثــة أوجــه (أحدهــا) ال يســتحب ذلــك وال يقــال مكــروه
وهبــذا قطــع املــاوردي والغــزايل ومجاعــة مــن اخلراســانيني وتابعهــم الرافعــي فقــال
ال يســتحب لــه التصــدق وربــا قيــل يكــره.

وقــال املــاوردي صدقــة التطــوع قبــل أداء الواجبــات مــن الزكــوات

والكفــارات وقيــل االنفــاق عــى مــن جتــب نفقتهــم مــن األقــارب والزوجــات غــر

مســتحبة وال خمتــارة هــذا لفظــه.

(والثاين) يكره ذلك وبه قطع املتويل.

(والثالــث) وهــو األصــح ال جيــوز وبــه قطــع املصنــف هنــا وىف التنبيــه وشــيخه

القــايض أبــو الطيــب والدارمــي وابــن الصبــاغ والبغــوي وصاحب البيــان وآخرون
وظاهــر نــص الشــافعي إشــارة إىل الوجــه األول ألنــه قــال يف خمتــر املــزين أحــب
أن يبــدأ بنفســه ثــم بمــن يعــول الن نفقــة مــن يعــول فــرض والفــرض أوىل بــه مــن
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النفــل ثــم بقرابتــه ثــم مــن شــاء)(((.

املســألة الثانيــة :إذا أراد صدقــة التطــوع وعليــه ديــن فقــد أطلــق املصنــف

وشــيخه أبــو الطيــب وابــن الصبــاغ والبغــوي وآخــرون انــه ال جتــوز صدقــة التطوع

ملــن هــو حمتــاج إىل مــا يتصــدق بــه لقضــاء دينــه وقــال املتــويل وآخــرون يكــره وقــال
املــاوردي والغــزايل وآخــرون ال يســتحب وقــال الرافعــي ال يســتحب وربــا قيــل

يكــره هــذا كالمــه واملختــار انــه إن غلــب عــى ظنــه حصــول الوفــاء مــن جهــة

أخــرى فــا بــأس بالصدقــة وقــد تســتحب وإال فــا حتــل وعــى هــذا التفصيــل

حيمــل كالم األصحــاب املطلــق)(((.

واملســتحب أن خيــص بالصدقــة األقــارب لقولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) لزينــب

امــرأة عبــد اهلل بــن مســعود:

«زوجــك وولــدك أحــق مــن تصدقــت عليهــم» ،وفعلهــا يف الــر أفضــل لقوله

عــز وجل:

َكمْ﴾.
﴿إِنْ ُتبْدُوا الصَّدَقَاتِ َفنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ ُتخْ ُفوهَا وَ ُتؤْ ُتوهَا الْ ُف َقرَاءَ َفهُوَ خَيْرٌ ل ُ
أما أحكام الصدقة ففيها مسائل:

(إحداهــا) :أمجعــت األمــة عــى أن الصدقــة عــى األقــارب أفضــل مــن

األجانــب واألحاديــث يف املســألة كثــرة مشــهورة.

قــال أصحابنــا وال فــرق يف اســتحباب صدقــة التطــوع عــى القريــب وتقديمــه

عــى األجنبــي بــن أن يكــون القريــب ممــن يلزمــه نفقتــه أو غــره قــال البغــوي
((( املجموع للنووي :ج 6ص .235
((( املجموع للنووي :ج 6ص .235
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دفعهــا إىل قريــب يلزمــه نفقتــه أفضــل مــن دفعهــا إىل األجنبــي.

(وأمــا) ترتيــب األقــارب يف التقديــم فقــد ســبق بيانــه واضحــا يف آخــر بــاب

قســم الصدقــات حيــث مــا ذكــره املصنــف ،قــال أصحابنــا :ويســتحب ختصيــص
األقــارب عــى األجانــب بالــزكاة حيــت جيــوز دفعهــا إليهــم كــا قلنــا يف صدقــة

التطــوع وال فــرق بينهــا وهكــذا الكفــارات والنــذور والوصايــا واألوقــاف وســائر
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جهــات الــر يســتحب تقديــم األقــارب فيهــا حيــث يكونــون بصفــة االســتحقاق

واهلل تعــاىل اعلــم.

قــال أبــو عــي الطــري والرسخــي وغريمهــا مــن أصحابنــا :يســتحب أن

يقصــد بصدقتــه مــن أقاربــه أشــدهم لــه عــداوة ليتألــف قلبــه ويــرده إىل املحبــة

واأللفــة وملــا فيــه مــن جمانبــة الريــاء وحظــوظ النفــوس.

(الثانيــة) يســتحب االخفــاء يف صدقــة التطــوع ،ملــا ذكــره املصنــف وحلديــث

أيب هريــرة أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال:

«ســبعة يظلهــم اهلل يف ظلــه يــوم ال ظــل اال ظلــه» فذكــر منهــم «ورجــل تصــدق

بصدقــة فأخفاهــا حتــى ال تعلــم شــاله مــا تنفــق يمينــه» رواه البخــاري ومســلم.

(وأمــا) الــزكاة فيســتحب اظهارهــا باتفــاق أصحابنــا وغريهــم مــن العلــاء،

كــا أن صــاة الفــرض يســتحب اظهارهــا يف املســجد والنافلــة ينــدب اخفاؤهــا
وقــد ســبقت املســألة قريبــا يف آخــر قســم الصدقــات.

(الثالثــة) حتــل صدقــة التطــوع لألغنيــاء بــا خــاف فيجــوز دفعهــا إليهــم

ويثــاب دافعهــا عليهــا ولكــن املحتــاج أفضــل قــال أصحابنــا ويســتحب للغنــى

التنــزه عنهــا ويكــره التعــرض ألخذهــا.
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قــال صاحــب البيــان :وال حيــل للغنــي اخــذ صدقــة التطــوع مظهــرا للفاقــة

وهــذا الــذي قالــه صحيــح وعليــه محــل احلديــث الصحيــح( :إن رجــا مــن أهــل

الصفــة مــات فوجــد لــه دينــاران فقــال النبــي (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم):
«كيتــان مــن نــار») .واهلل أعلــم.

(وأمــا) إذا ســأل الغنــى صدقــة التطوع فقــد قطع صاحب احلــاوي والرسخيس

وغريمهــا بتحريمهــا عليــه ،قــال صاحــب احلــاوي :إذا كان غنيــا عــن املســألة بــال أو
بضيعــة فســؤاله حــرام ومــا يأخــذه حمــرم عليــه هــذا لفظــه؛ وقــال الغــزايل وغــره

مــن أصحابــا يف كتــاب النفقــات يف حتريــم الســؤال عــى القــادر عــى الكســب

وجهــان :قالــوا وظاهــر االخبــار تــدل عــى حتريمــه وهــو كــا قالــوا ففــي األحاديــث

الصحيحــة تشــديد أكيــد يف النهــى عــن الســؤال وظواهــر كثــرة تقتــي التحريــم.
(وأمــا) الســؤال للمحتــاج العاجــز عــن الكســب فليــس بحــرام وال مكــروه

رصح بــه املــاوردي وهــو ظاهــر واهلل تعــاىل اعلــم.

(الرابعة) هل حتل صدقة التطوع لبني هاشم وبني املطلب فيه طريقان:
(أصحهام) وبه قطع املصنف واألكثرون حتل.

(والثــاين) حــكاه البغــوي وآخــرون مــن اخلراســانيني فيــه قــوالن( :أصحهــا)

حتــل( ،والثــاين) حتــرم.

(وامــا) صدقــة التطــوع للنبــي (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) ففيهــا قــوالن

مشــهوران حكامهــا الشــيخ أبــو حامــد امــام العراقيــن وغــره منهــم القفــال
واملــروزي امــام اخلراســانيني وغريهــم منهــم (أصحهــا) :التحريــم؛ فحصــل يف

صدقــة التطــوع يف حــق النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وحــق بنــي هاشــم
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وبنــي املطلــب ثالثــة أقــوال( :أصحهــا) حتــل هلــم دونــه صــى اهلل عليــه [وآلــه]

وســلم (والثــاين) هلــم ولــه؛ (والثالــث) حتــرم عليــه وعليهــم واهلل تعــاىل اعلــم)(((.
ً
رابعا ـ املذهب املالكي.
تنــاول احلطــاب الرعينــي (ت954 :هـــ) أحــكام الصدقــة املندوبــة ضمــن

كتــاب اهلبــة ،فقــال:
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(اهلبــة متليــك بــا عــوض يريــد ومل تتمخــض لثــواب االخــرة وذلــك أعــم مــن

أن تكــون لوجــه املعطــي ميتــه الســوء) .
(((

ً
خامسا :املذهب احلنفي.
ذهب فقهاء املذهب احلنفي كالرسخيس (ت 483هـ) إىل أن:

(الصدقة بمنزلة اهلبة يف املشاع وغري املشاع وحاجتها إىل القبض).

وقــد بينــا اختــاف ابــن أيب ليــي فيهــا إال أنــه ال رجــوع يف الصدقــة إذا أمتــت

الن املقصــود هبــا نيــل الثــواب وقــد حصــل وإنــا الرجــوع عنــد متكــن اخللــل فيــا

هــو املقصــود ،ويســتوي ان تصــدق عــى غنــى أو فقــر يف أنــه ال رجــوع لــه فيهــا.

ومــن أصحابنــا رمحهــم اهلل مــن يقــول الصدقــة عــى الغنى واهلبة ســواء إنــا يقصد

بــه العــوض دون الثــواب أال تــرى ان يف حــق الفقــر جعــل اهلبــة والصدقــة ســواء يف

أن املقصــود الثــواب فكذلــك يف حــق الغنــى اهلبــة والصدقــة ســواء فيــا هــو املقصــود

ثــم لــه أن يرجــع يف اهلبــة فكذلــك يف الصدقــة ولكنــا نقــول ذكــره لفــظ الصدقــة يــدل
((( املجموع للنووي :ج 6ص .240 - 238

((( مواهب اجلليل للحطاب الرعيني :ج 8ص .4
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عــى أنــه مل يقصــد العــوض ومراعــاة لفظــه أوىل مــن مراعــاة حــال املتملــك.

ثــم التصــدق عــى الغنــى يكــون قربــة يســتحق هبــا الثــواب فقــد يكــون غنيــا

يملــك نصابــا ولكــن عيــال كثــرة والنــاس يتصدقــون عــى مثــل هــذا لنيــل الثــواب

أال تــرى ان عنــد اشــتباه احلــال يتــأدى الواجــب مــن الــزكاة بالتصــدق عليــه وال
رهــن وال رجــوع فيــه باالتفــاق فكذلــك عنــد العلــم بحالــه ال يثبــت لــه حــق
الرجــوع عليــه.

قــال (رجــل تصــدق عــى رجــل بصدقــه وســلمها إليــه ثــم مــات املتصــدق

عليــه واملتصــدق وارثــه فورثــه تلــك الصدقــة فــا بــأس عليــه فيهــا).

بلغنــا يف األثــر عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) إن رجــا

تصــدق بصدقــة ثــم مــات املتصــدق عليــه فورثــه النبــي صــى اهلل عليــه [وآلــه]

وســلم مــن تلــك الصدقــة.

واحلديــث فيــه مــا روى أن طلحــة تصــدق عــى أمــه بحديقــة ثــم ماتــت قــال

(صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم)« :إن اهلل تعــاىل قبــل منــك صدقتــك ورد عليــك
حديقتــك».

ويف املشهور إن النبي (صىل اهلل عليه [وآله] وسلم) قال:

«ال حتــل الصدقــة لغنــى اال بخمســة» وذكــر مــن مجلتهــا «رجــا تصــدق بصدقة

ثــم مــات املتصــدق عليــه فــورث ثلــث الصدقة».

قــال (رجــل قــال يف صحتــه جعلــت غلــة داري هــذه صدقــة للمســاكني ثــم

مــات ،أو قــال داري هــذه صدقــة يف املســاكني ثــم مــات قــال :هــي مــراث عنــه)
ألهنــا صدقــة مل تتصــل هبــذا القبــض والن هــذا اللفــظ منــه بمنزلــة النــذر ســواء
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التــزم الصدقــة بعينهــا أو بغلتهــا واملنــذور ال يــزول عــن ملكــه قبــل تنفيــذ الصدقــة
فيــه وإنــا عليــه الوفــاء بنــذره حقــا هلل تعــايل وهلــذا يفتــي بــه وال جيــر عليــه يف احلكم

ومثلــه ال يمنــع اإلرث فــا يبقــى بعــد املــوت وإن كان حيــا وتصدق بقيمتهــا أجزأه

الن مــا لزمــه مــن التصــدق يف عــن مــال بالتزامــه معتــر بــا أوجــب اهلل تعــاىل عليــه
وهــو الــزكاة والواجــب هنــاك يتــأدى بالقيمــة كــا يتــأدى بالعــن فهــذا مثلــه الن
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املقصــود يف حــق املتصــدق عليــه اغنــاؤه وســد خلتــه.

قــال (فــإن قــال مجيــع مــا أملــك صدقــة يف املســاكني فعليــه أن يتصــدق بجميــع

مــا يملــك مــن الصامــت وأمــوال الســوائم وأمــوال الــزكاة وال يتصــدق بالعقــار
والرقيــق وغــر ذلــك استحســانا) ويف القيــاس عليــه أن يتصــدق بجميــع ذلك وهو

قــول زفــر وزعــم بعــض مشــاخينا ان يف قولــه مجيــع مــا أملــك يتصــدق بالكل قياســا
واستحســانا وإنــا القيــاس واالستحســان يف قولــه مــايل صدقــة أو مجيع مــايل صدقة

واألصــح اهنــا ســواء وجــه القيــاس ان اســم امللــك حقيقــة لــكل مملــوك لــه واســم

املــال لــكل مــا يتمولــه اإلنســان ومــال الــزكاة يف ذلــك وغــر مــال الــزكاة ســواء

أال تــرى أن يف اإلرث والوصيــة باملــال يســتوى فيــه ذلــك كلــه وهــذا الن اللفــظ
معمــول بــه يف حقيقتــه مــا أمكــن ولكنــه استحســن فقــال إنــا ذكــر املــال وامللــك

عنــد ذكــر الصدقــة فيختــص بــال الــزكاة بدليــل رشعــي وهــو ان مــا يوجبــه عــي
نفســه معتــر بــا أوجــب اهلل ســبحانه وتعــاىل عليــه واهلل تعــايل أوجــب احلــق يف املال
ولذلــك خيتــص بــال الــزكاة فكذلــك مــا يوجبــه عــى نفســه بخــاف الوصيــة وهذا

الن الصدقــة رشعــا إنــا تكــون عــن غنــى قــال صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم):
«ال صدقه إال عن ظهر غنى».

املبحـث الثاني :الصدقة املندوبة

والغنــى رشعــا خيتــص بــال الــزكاة حتــى ال يكــون مالــك العقــار والرقيــق

لغــر التجــارة غنيــا رشعــا فلهــذا الدليــل تركنــا اعتبــار حقيقــة اللفــظ وأو جبنــا
عليــه التصــدق بــال الــزكاة وبخــاف الوصيــة واملــراث فــان ذلــك خالفــه
واحلاجــة إليــه يف مــال الــزكاة وغــر مــال الــزكاة ســواء ثــم يمســك مــن ذلــك قوتــه

فــإذا أصــاب شــيئا بعــد ذلــك تصــدق بــا أمســك الن حاجتــه يف هــذا القــدر مقدمــة
إذ لــو مل يســمك احتــاج أن يســأل النــاس وال حيســن أن يتصــدق باملــه ثــم يســأل

النــاس مــن ســاعته ومل يبــن يف الكتــاب مقــدار مــا يســمك الن ذلــك خيتلــف بقلــة

عيالــه وكثــرة عيالــه.

وقيــل :إن كان حمرتفــا فإنــا يمســك قــوت يــوم وإن كان صاحــب غلــة امســك

قــوت شــهر وإن كان صاحــب ضيــاع أمســك قــوت ســنة الن يــد الدهقــان إىل مــا ينفــق

إنــا تتصــل ســنة فســنة ويــد صاحــب الغلــة شــهرا فشــهرا ويــد العامل يومــا فيومــا)(((.
ً
سادسا :املذهب احلنبلي.
قال ابن قدامة املقديس (ت 620هـ) يف باب صدقة التطوع:

(وهي مستحبة يف مجيع االوقات لقوله تعاىل:

﴿مَنْ ذَا َّالذِي يُ ْق ِرضُ ا َ
كثِريَةً﴾
هلل َقر ًْضا حَسَنًا َفي َُضاعِ َفهُ َلهُ َأ ْضعَافًا َ

وأمــر بالصدقــة يف آيــات كثــرة وحــث عليهــا ورغــب فيهــا ،وروي أبــو صالح

عــن أيب هريــرة قــال :قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):
ٍ ِ
ـب َط ِّيـ ٍ
ـن ك َْسـ ٍ
ـإن
ـب فـ َّ
ـب وال َي ْص َعــدُ إىل اهلل إالَّ ال َّط ِّيـ ُ
ـن ت ََصــدَّ َق بِ َعــدْ ِل َتْـ َـرة مـ ْ
«مـ ْ
َ
((( املبسوط للرسخيس :ج 12ص .93 - 92
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ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ـون ِم ْثـ َـل
ـم َف ُلـ َّـو ُه ،ح َّتــى َت ُكـ َ
ـم ُي َر ِّبيهــا لصاحبِــه كــا ُيـ َـر ِّب َ
أحدُ ُكـ ْ
اهلل َي ْق َب ُلهــا بِ َيمينــهُ ،ثـ َّ
اجل َبـ ِ
َ
ـل» .متفــق عليــه.
وصدقة الرس أفضل من صدقة العالنية لقول تعاىل:

َكـمْ
﴿إِنْ ُتبْـدُوا الصَّدَ َقــاتِ َفنِعِمَّــا هِـيَ وَإِنْ ُتخْ ُفوهَــا وَ ُتؤْ ُتوهَــا الْ ُف َقـرَاءَ َفهُـوَ خَيْـرٌ ل ُ

ِكمْ﴾.
ْك ـمْ مِـنْ سَـيِّ َئات ُ
ُك ِّف ـرُ عَن ُ
وَي َ
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وروى أبــو هريــرة عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أنــه قــال« :ســبعة

يظلهــم اهلل يف ظــل عرشــه يــوم ال ظــل إال ظلــه وذكــر منهــم رجــا تصــدق بصدقــة

فأخفاهــا حتــى ال تعلــم شــاله مــا تنفــق يمينــه» .متفــق عليــه.
وروي عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«ان صدقــة الــر تطفــئ غضــب الــرب» ويســتحب االكثــار منهــا يف أوقــات

احلاجــات لقــول اهلل تعــاىل:

﴿ َأوْ إِ ْطعَامٌ فِي يَوْم ٍ ذِي مَسْ َغبَةٍ﴾.

ويف شــهر رمضــان ألن احلســنات تضاعــف فيــه ،والن فيــه إعانــة أداء الصــوم

املفــروض ،ومــن فطــر صائــا كان لــه مثــل أجــره وتســتحب الصدقــة عــى ذي

القرابــة لقــول اهلل تعــاىل﴿ :يَتِيمًــا ذَا مَ ْقرَبَ ـةٍ﴾ وقــال النبــي (صــى اهلل عليــه [وآلــه]

وســلم):

«الصدقــة عــى املســكني صدقــة ،وهــي عــى ذي الرحــم اثنتــان صدقــة وصلــة»

وهــذا حديــث حســن.

وســألت زينــب امــرأة عبــد اهلل بــن مســعود رســول اهلل (صــى اهلل عليــه [وآلــه]

وســلم) هــل ينفعهــا أن تضــع صدقتهــا يف زوجهــا وبنــي أخ هلــا يتامــى؟ قــال (نعــم
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هلــا أجــران :أجــر القرابــة وأجــز الصدقــة) رواه النســائي.

وتستحب الصدقة عىل من اشتدت حاجته لقول اهلل تعاىل:

﴿مِسْكِينًا ذَا مَ ْترَبَةٍ﴾.

(فصــل) واألوىل أن يتصــدق مــن الفاضــل عــن كفايتــه وكفايــة مــن يمونــه

عــى الــدوام لقــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):

«خري الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول» متفق عليه.

وان تصــدق بــا ينقــص عــن كفايــة مــن تلزمــه مؤنتــه وال كســب لــه أثــم لقــول

النبــي (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم):

«كفى باملرء إثام أن يضيع من يمون».

والن نفقــة مــن يمونــه واجبــة والتطــوع نافلــة ،وتقديــم النفــل عــى الفــرض

غــر جائــز ،فــإن كان الرجــل وحــده أو كان ملــن يمــون كفايتهــم فــأراد الصدقــة
بجميــع مالــه وكان ذا مكســب أو كان واثقــا مــن نفســه بحســن التــوكل والصــر

عــى الفقــر والتعفــف عــن املســألة فحســن ألن النبــي صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم
ســئل عــن أفضــل الصدقــة فقــال «جهــد مــن مقــل إىل فقــر يف الــر»(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

 -1أتفــق فقهــاء املذاهــب اإلســامية عــى فضــل الصدقــة املندوبــة أو صدقــة

التطــوع ملــا ورد فيهــا مــن نصــوص رشعيــة يف القــرآن والســنة الرشيفــة ،واحلــث

عليهــا؛ وأن صدقــة الــر أفضــل مــن صدقــة العلــن ،وعــى ذي الرحــم القريــب
((( املغني البن قدامة :ج 2ص .709 - 700
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مــن البعيــد ،وعــى املعــر املحــوج ،وذي املــرؤات والــورع ،ويف شــهر رمضــان

مــن غــره.

 -2ذهــب اإلماميــة إىل إهنــا متلــك باالجيــاب والقبــول والقبــض ،وإن كان

بالفعــل ،وال بــد فيهــا مــن نيــة القربــة.
وبه قال الزيدية.
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وقال احلنفية :بأهنا بمنزلة اهلبة.

وقال املالكية :بأهنا متليك بقصد الثواب.

 -3ذهب اإلمامية واحلنفية والزيدية إىل:

عدم صحة الرجوع يف الصدقة؛ وذلك أن القصد فيها هو القربة.

وقــال بعــض فقهــاء احلنفيــة كابــن أيب ليــى :بإمكانيــة الرجــوع إذا وقــع اخللــل

يف القصــد.

 -4ذهــب اإلماميــة إىل اســتحباب الصدقــة باملحبــوب ،وأن التوســعة عــى

العيــال مــن أعظــم الصدقــات ،والضيافــة مــن أفضــل الصدقــة ،وســقي املــاء،
واحلــج عــن امليــت وخصوصــ ًا الرحــم ،وبــذل اجلــاه ،والكلمــة اللينــة ،وعــى

الرحــم والعلــاء ،واالمــوات ،وذريــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

ليكافئــه ويشــفع لــه ،وانظــار املعــر ،واإلهــداء إىل االخــوان ،والبــدأة هبــا قبــل
الســؤال ،وتعجيلهــا وتصغريهــا وســرها.

وقال الشافعية واحلنبلية :باستحباب بعض هذه املوارد.

 -5قــال اإلماميــة :بكراهــة أن يتصــدق بجميــع مالــه إال مــع وثقــه بالصــر

وال عيــال لــه؛ وصدقــة املديــون باملجحــف والصدقــة مــع التــرر هبــا ،وا ّملــن هبــا؛
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وقــال الشــافعية :بعــدم اجلــواز ملــن هــو حمتــاج بــه لنفقتــه ونفقــة عيالــه ،وملــن هــو
حمتــاج إىل قضــاء دينــه ،وقيــل بالكراهــة.

 -6وقــال اإلماميــة :بجوازهــا عــى الذمــي وإن كان أجنبي ـ ًا ،وعــى املخالــف

إال الناصــب العــداء إلل حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه).

ويف املجهول حاله :من وقعت له الرمحة يف قلب املتصدق.

املس��ألة الرابع��ة :قاع��دة فقهية (يف كون الس��بب فعليا غ�ير منصوب من
الش��ارع باألصالة ولكن ّ
دل عليه القرائ��ن احلالية واملقالية).

تدخل صدقة التطوع يف القاعدة الفقهية املتعلقة بالسبب وهي:

(قــد يكــون الســبب فعليـ ًا منصوبـ ًا ابتــدا ًء كــا يف القتــل ،والزنا ،واللــواط؛ وقد

يكــون فعليــا غــر منصــوب مــن الشــارع باألصالــة ولكــن ّ
دل عليــه القرائــن احلالية

واملقاليــة ،كتقديــم الطعــام إىل الضيــف ،فإنــه مبيــح لــأكل وان مل يــأذن بالقــول عىل

األصــح .وتســليم اهلديــة إىل املهــدى إليــه وإن مل حيصــل االجيــاب القــويل ،لظاهــر

فعــل اخللــف والســلف .وكذلــك صدقــة التطــوع ،وكســوة القريــب والصاحــب،
وجوائــز امللــوك مــن كســوة ومركــوب وغريمهــا .وعالمــة اهلــدي ،كغمــس النعــل

يف دمــه وجعلــه عليــه ،أو كتابــة رقعــة عنــده .وشــد املــال عــى اللقيــط وإركابــه
الدابــة ووضعــه يف اخليمــة أو الفســطاط .والوطــئ يف مــدة اخليــار مــن البائــع أو

املشــري .والوطــئ يف الرجعيــة قطعــا ،ويف االختيــار إذا أســلم أكثــر مــن األربــع

مــع الــزوج .وكــذا التقبيــل يف الرجعيــة قطعــا ،ويف االختيــار عــى قــول واملعاطــاة
يف الســلعة تفيــد إباحــة التــرف ،ال امللــك ،وإن كان يف احلقــر ،عندنــا)(((.

((( القواعد والفوائد للشهيد األول :ج 1ص.50 - 49 :
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املسألة اخلامسة :ما ورد يف األحاديث من شروح نهج البالغة.

تنــاول رشاح هنــج البالغــة األحاديــث الــواردة يف فضــل الصدقــة املندوبــة

فكانــت أقواهلــم كااليت والتــي ســنوردها بحســب تسلســلها الــذي جــاء يف مقدمــة
املبحــث ،وهــي:

أوالً  -قــال عليــه الصــاة والســام يف ضمــن وصيتــه لولــده اإلمــام احلســن
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املجتبــى (عليــه الســام) فقــال:
ِ
ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ـك زَا َد َك إِ َل َيـ ْـو ِم ا ْل ِق َي َامـ ِـة َف ُي َوافِيـ َ
ي ِمـ ُـل َلـ َ
ـك
ـل ا ْل َفا َقــة َمـ ْ
«وإِ َذا َو َجــدْ َت مـ ْ
ـن َ ْ
ـت َقـ ِ
ـث َ ْت َتــاج إِ َليــه َفا ْغتَنِمــه وح ْلــه إِيــاهِ ِ َ ،
ـن َتز ِْويـ ِـده َ
بِــه َغــد ًا َح ْيـ ُ
ـاد ٌر
وأ ْنـ َ
وأكْثـ ْـر مـ ْ
َ ِّ َّ
ْ
ُ ْ
ِ
ك ِف َحـ ِ
ـك َت ْط ُل ُبــه َفـ َـا َ ِ
ـم َمـ ِ
ـال ِغنَـ َ
َع َل ْيــهَ ،ف َل َع َّلـ َ
ـن ْاسـ َت ْق َر َض َ
ـاك ،لِ َي ْج َعـ َـل
تــدُ ه ،وا ْغتَنـ ْ
ـاءه َلـ َ ِ
ستِـ َ
ـك»(((.
َق َضـ َ
ـك ف َيـ ْـو ِم ُع ْ َ
ولبيــان معنــى احلديــث وداللتــه نــورد رشح ابــن ميثــم البحــراين ،وابــن ايب

احلديــد املعتــزيل ،ومهــا كااليت:

 -1ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل) (ت679 :هـ).

قــال (رمحــه اهلل) يف بيــان معنــى هــذه الوصيــة وداللــة ألفاظهــا وقــد قســم

الوصيــة إىل اجــزاء ،فقــال (الثالــث :التنبيــه عــى وجــوب إنفــاق املــال يف وجــوه
الصدقــة الــر ملــن حيتــاج غليــه مــن أهــل الفاقــة ،وذلــك قولــه:

((وإذا وجدت)) إىل قوله ((عرستك))؛ وجذبه وأعدّ ه لذلك بأمرين:

أحدمهــا :كــون ذلــك زادا حيملــه ذو الفاقــة إىل يــوم القيامــة ،ويلقــاه بــه هنــاك

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح ،ومن وصية له لولده احلسن عليهام السالم.291 :
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يف موضــع احلاجــة إليــه .واســتعار لفــظ الــزاد هنــا ملــا حيصــل مــن فضيلــة الســخاء
والكــرم باإلنفــاق ،ووجــه االســتعارة كونــه ســببا لســامة النفــس مــن اهلــاك يف

طريــق اآلخــرة ووســيلة إىل الســعادة الباقيــة كالــزاد املخلــص للمســافر يف طريقــه
واملب َّلــغ لــه إىل مطالبــه.

واســتعار للمتصــدّ ق عليــه وصــف احلامــل لذلــك الــزاد باعتبــار أنّــه ســبب

حلصــول الفضيلــة بتلــك الصدقــة ووصــول ثواهبــا إىل املتصــدّ ق يــوم القيامــة
فوجدانــه لتلــك الفضيلــة وظهورهــا يف صحيفــة أعــال املتصــدّ ق يــوم القيامــة هــو

ـم أمــره أن يغتنــم ذا الفاقــة عنــد وجدانــه ،وأن
املشــار إليــه باملوافــات هبــا غــدا .ثـ ّ
حيملــه ذلــك الــزاد ويكثــر مــن تزويــده وحتميلــه للــزاد حينــا هــو قــادر عــى حتصيله،
وجــذب إىل اغتنامــه واملســارعة إىل الصدقــة بقولــه( :فلع َّلــك تطلبــه فــا جتــده).

ّ
ثــم
ألن الوســيلة إىل أمــر عظيــم إذا كان يف معــرض أن يطلــب فــا توجــد ّ
وجــدت يف وقــت فمــن الواجــب أن يغتنــم حتصيلهــا وال هتمــل.
الثــاين :كــون الصدقــة .عــى ذي الفاقــة قرضــا للمتصــدّ ق يف حــال غنــاه باملــال

يقــى لــه يــوم عرستــه وفقــره ،واســتعار وصــف املســتقرض هنــا هلل باعتبــار أ ّنــه هــو
املجــازي بالثــواب مــن أنفــق مالــه يف طاعتــه ،وإليــه اإلشــارة بقولــه تعــاىل:

َك ـمْ﴾ ون ّبــه بكــون القــرض يف حــال
﴿إِنْ ُت ْق ِر ُضــوا اهلل َقرْضـ ًا حَسَــن ًا يُضاعِ ْفـهُ ل ُ

الغنــاء ،والقضــاء يف حــال العــرة ليكــون القضــاء أفضــل فريغــب يف القــرض لغايــة
الربــح املطلــوب)(((.

 -2ابن ايب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ).

((( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين :ج 5ص .33 - 32
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قــال املعتــزيل يف رشحــه هلــذا اجلــزء مــن وصيتــه لولــده اإلمــام احلســن (عليهــا

السالم):

(أمــره يف هــذا الفصــل بإنفــاق املــال والصدقــة واملعــروف ،فقــال :إن بــن

يديــك طريقــا بعيــد املســافة ،شــديد املشــقة ،ومــن ســلك طريقــا فــا غنى لــه عن أن

يرتــاد لنفســه ،ويتــزود مــن الــزاد قــدر مــا يبلغــه الغايــة ،وأن يكــون خفيــف الظهــر
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يف ســفره ذلــك ،فإيــاك أن حتمــل مــن املــال مــا يثقلــك ،ويكــون وبــاال عليــك ،وإذا
وجــدت مــن الفقــراء واملســاكني مــن حيمــل ذلــك الثقــل عنــك فيوافيــك بــه غــدا

وقــت احلاجــة فحملــه إيــاه ،فلعلــك تطلــب مالــك فــا جتــده .جــاء يف احلديــث
املرفــوع:

«مخــس مــن أتــى اهلل هبــن أو بواحــدة منهــن أوجــب لــه اجلنــة :مــن ســقى هامــة

صاديــة ،أو أطعــم كبــدا هافيــة ،أو كســا جلــدة عاريــة ،أو محــل قدمــا حافيــة ،أو

أعتــق رقبــة عانيــة».

قيــل حلاتــم األصــم :لــو قــرأت لنــا شــيئا مــن القــرآن! قــال :نعــم ،فاندفــع

فقــرأ:

ـب
﴿امل * َذلِـكَ الْكِ َتــابُ َل رَيْـبَ فِيـهِ هُـدًى لِ ْلمَُّتقِـنَ * َّالذِيـنَ يُؤْمِنُــونَ بِالْ َغيْـ ِ
وَيُقِيمُــونَ الصَّـاَةَ وَمِمَّــا رَ َز ْقنَاهُـمْ يُنْفِ ُقــونَ﴾ يكنــزون ،فقالــوا :أهيــا الشــيخ مــا هكــذا

أنــزل! قــال :صدقتــم ،ولكــن هكــذا أنتــم)(((.
ثانيا -قال (عليه الصالة والسالم):

((( رشح هنج البالغة البن ايب احلديد :ج 16ص .86

املبحـث الثاني :الصدقة املندوبة

الصدَ َق ِة»(((.
الرز َْق بِ َّ
«اس َتن ِْز ُلوا ِّ
ْ

ولبيان معنى احلديث وداللته نورد رشح البيهقي واخلوئي ،ومها كااليت:

 -1عيل بن زيد البيهقي (ت565 :هـ):

قــال عــي بــن زيــد البيهقــي (رمحــه اهلل) يف رشح لنهــج البالغــة ،فــكان بيانــه

كااليت:

قوله (عليه السالم):

الصدَ َق ِة».
الرز َْق بِ َّ
«اس َتن ِْز ُلوا ِّ
ْ

مــن ا ّدعــى حم ّبــة اهلل فرضــا بــه ،بــذل املــال بالصدقــة ،فـ ّ
ـان املــال ايضــا حمبــوب،

الســفىل
والصديــق يفــدى مــا يملكــه ،ويــرى الفقــراء املحاويــج عيالــه .والدرجــة ّ
والزكــوة ،فقــد
الصدقــة ّ
ان يعطــى مــن عرشيــن دينــار نصــف دينــار .ومــن منــع ّ

اظهــر ّ
والزكــوة شــكر مــن النّعمــة ،ومــن شــكر
ان املــال
احــب اليــه مــن اهللّ .
ّ

ـتحق املزيــد.
اسـ ّ

الصدَ َقـ ِـة» .والدليــل عــى ّ
الزكــوة شــكر
ان ّ
«اس ـ َتن ِْز ُلوا الـ ِّـرز َْق بِ َّ
لذلــك قــالْ :

النّعمــة ّ
ـى يــرى غــره فقــرا حمتاجــا اليــه ،فيــو ّدى زكــوة مالــه البتــة شــكرا
ان الغنـ ّ

هلل ،تعــاىل ،عــى ا ّنــه اغنــاه ومــا احوجــه إىل غــره)(((.

 -2السيد حبيب اهلل اخلوئي اهلاشمي (ت1324 :هـ).
قال (رمحه اهلل) يف بيان معنى هذا احلديث وداللته:

أن الــرزق مقســوم ومقــدّ ر مــن اهلل لـ ّ
قــد ورد يف أخبــار كثــرة ّ
ـكل أحــد ،وقــال
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :احلكمة رقم .137
((( معارج البالغة للبيهقي :ص .427
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تعاىل:

﴿إِنَّ ا َ
اق ذُ و الْ ُق ـوَّةِ الْمَتِــن﴾((( أي ال رازق غــره ولكــن وصــول
هلل هُ ـوَ ال ـرََّّز ُ

بالتكســب واالســتنزال ،وهــو عــى قســمني:
هــذا الــرزق املقســوم مــروط
ّ
 -1ما هو املتعارف بني النّاس من طلبه باألشغال واملكاسب املتعارفة.
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ـتحق
مــا قـ ّـرر يف الــرع مــن وســائل طلــب الــرزق ومنهــا بــذل الصدقــة للمسـ ّ
بقصــد القربــة ،وقــد قــال اهلل تعــاىل﴿ :مَ ـنْ ذَا َّال ـذِي يُ ْق ـ ِرضُ ا َ
هلل َقر ًْضــا حَسَ ـنًا
َفي َُضاعِ َفـهُ َلـهُ﴾ وقــد قـ ّـرره اهلل تعــاىل مــن أربــح املزارعــة ا َّلتــي تكــون وســيلة ناجحــة

لطلــب الــرزق عنــد النــاس فقــال:

كمَ َثـ ِـل حَبَّـةٍ َأنْبَ َتـتْ سَـبْعَ سَــنابِلَ فِــي
هلل َ
يل ا ِ
﴿مَ َثـ ُـل َّالذِيـنَ يُنْفِ ُقــونَ َأمْوا َلهُـمْ فِــي سَـ ِب ِ

ُ
ك ِّل سُـنْبُ َلةٍ مِا َئـ ُـة حَبَّـةٍ ﴾((()(((.

ثالث ًا  -قال (عليه الصالة والسالم):
«إِ َذا َأ ْم َل ْقت ُْم َفت ِ
الصدَ َق ِة»(((.
َاج ُروا اهلل بِ َّ

ولبيان معنى احلديث وداللته نورد قول البحراين واملعتزيل ومها كااليت:

 1ـ قال ابن ميثم البحراين:

(اإلمالق :الفقر.

وقــد مـ ّـر ّ
أن الصدقــة تعــدّ للمزيــد مــن فضــل اهلل .فأمــر الفقــراء أن يتصدّ قــوا بــا

((( الذاريات.58 :
((( البقرة.261 :

((( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة :ج 21ص .211

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح ،احلكمة.258 :

املبحـث الثاني :الصدقة املندوبة

عســاه يقــع يف أيدهيــم ولــو بشـ ّـق متــرة ليســتعدّ وا بذلــك إلفاضــة فضــل اهلل ،ور َّغبهــم

يف ذلــك بذكــر التجــارة وهــي اســتعارة الســتعاضة مــا حيصــل عـ ّـا يبــذل .والفقــراء
أوىل باســتجالب الــرزق بالصدقــة مــن األغنيــاء النفعــال القلــوب هلــم ور ّقتهــا

عليهــم وملــا يســبق إىل أذهــان اخللــق ّ
أن ذلــك منهــم عــن إخــاص دون األغنيــاء)(((.
رابع ًا  -قال (عليه الصالة والسالم):
« َتن ِْز ُل ا َْل ُعو َن ُة َع َل َقدْ ِر ا َْلئُون َِة»(((.

 -1قــال عــي بــن زيــد البيهقــي (رمحــه اهلل) (ت565:هـــ) يف بيــان معنــى

احلديــث وداللتــه:

إمــداد ألطــاف اهلل تعــاىل يتصــل بالعبــد عــى موجــب مــا يطلــب بــه مــن

االشــغال) (((.

 -2قــال الســيد حبيــب اهلل اخلوئــي اهلاشــمي (رمحــه اهلل) (ت 1324هـــ) يف

بيــان داللتــه:

(املئونــة :هتمــز وال هتمــز وهــي فعولــة ،وقــال الفـ ّـراء :هــي مفعلــة مــن األيــن

وهــو التعــب والشــدّ ة ويقــال :مفعلــة مــن األون وهــو اخلــروج عــن العــدل أل ّنــه

ثقــل عــى اإلنســان ،كــذا قــال اجلوهــري ،جممــع البحريــن.

املعنــى الظاهــر ّ
أن املــراد مــن املئونــة املصــارف املاليــة كــا ورد يف احلديــث:

اخلمــس بعــد املئونــة ،ومــن يــرف مــاال أكثــر عــى عيالــه أو غريهم فيكســب منهم
((( رشح هنج البالغة للبحراين :ج 5ص .370

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي ،احلكمة.139 :
((( معارج هنج البالغة للبيهقي :ص .427
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اإلعانــة عــى أمــوره ،فك َّلــا كان املــرف أكثــر كان جلــب اإلعانــة بمقدارهــا ،وإن

كان املئونــة يف ســبيل اهلل وعــى وجــه التصــدّ ق تنــدرج يف احلكمــة الســابقة ،ويؤ ّيــده
لفظــة :تنــزل)(((.

خامس ًا  -قال (عليه الصالة والسالم):
«الصدَ َق ُة َد َو ٌاء ُمن ِ
ْج ٌح»(((.
َّ
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ولبيان معنى احلديث وداللته نورد قول البيهقي والبحراين ومها كااليت:

1ـ قال عيل بن زيد البيهقي (رمحه اهلل) (ت565هـ):

«الصدَ َقـ ُة َد َو ٌاء ُمن ِ
ـح» مأخــوذ مــن قــول النبــي صــى اهلل
ْجـ ٌ
قولــه عليــه الســامَّ :

عليــه وآلــه:

«داووا مرضاكم بالصدقة».

قال بقراط مقدم األطباء:

(مــن اإلمــراض عالجــه القرابــن والصدّ قــات؛ وإذا كان الشــايف يف احلقيقــة

هــو اهلل ،فطلــب الشــفاء منــه بالصدقــات أوىل؛ وهــذا دواء ينفــع ،ودواء الطبيــب

ـي.
ربـ ّـا ال يفيــد وال ينفــع ،ويقــال هلــذا الــدواء :الطــب األهلـ ّ
فلذلك قال أمري املؤمنني (عليه السالم):

«الصدَ َق ُة َد َو ٌاء ُمن ِ
ْج ٌح»(((.
َّ

2ـ قال ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل) (ت679هـ):
((( منهاج الرباعة :ج 21ص .211

((( هنج البالغة حتقيق صبحي الصالح ،احلكمة.7 :
((( معارج هندج البالغة لبيهقي :ص .400

املبحـث الثاني :الصدقة املندوبة

(اســتعار لفــظ الــدواء النافــع للصدقــة ملشــاهبتها الــدواء أ ّمــا يف الدنيــا فلقولــه

(صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه):

ورس ذلــك ّأنــا تســتجلب اهلمــم وتطابــق
«داووا مرضاكــم بالصدقــة»ّ .

القلــوب عــى حم ّبــة املتصــدّ ق والرغبــة إىل اهلل ســبحانه يف دفــع املــكاره عنــه لبقائــه

فألنــا ســبب لدفــع املكاره
فهــي يف ذلــك ســبب للشــفاء كالــدواء ،وأ ّمــا يف اآلخــرة ّ
األخرو ّيــة كــا ســبق بيانــه)(((.
أقول:

ملــا مــرض اإلمــام احلســن واإلمــام احلســن (عليهــا الســام) زارمهــا رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وحينهــا نــذر أمــر املؤمنــن والبضعــة النبويــة فاطمــة

(عليهــا الصــاة والســام) هلل عــز وجــل الصيــام ثالثــة أيــام لطلــب الشــفاء
لولدهيــا فاســتجاب اهلل هلــا وشــفي احلســنني (عليهــا الســام) ليجــري بعــد ذلــك
التصــدق بطعــام اإلفطــار وبشــكل متــوايل لإليــام الثالثــة فينــزل اهلل عــز وجــل فيهــا

ســورة كاملــة ،وهــي ســورة الدهــر.

واحلادثــة ترشــد إىل قضيــة واقعيــة يف أثــر الصدقــة والنــذر وغريهــا يف اســتنزال
ٍ
بعاجز
الشــفاء مــن اهلل تعــاىل؛ يف حــن مل يكــن النبــي األعظــم (صــى اهلل عليه وآلــه)
عــن وصــف الــدواء هلــا وقــد ورد يف الســنة العديــد مــن األحاديــث التــي تكشــف

عــن مراجعــة الصحابــة للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف اثنــاء املــرض لغــرض
وصــف الــدواء وكــذا هــو احلــال بالنســبة لإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
وبقيــة أئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســام).

((( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين :ج 5ص .242
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ممــا يكشــف عــن حقيقــة مهمــة وهــو أثــر الصدقــة يف التــداوي والشــفاء مــن

االمــراض بــإذن اهلل تعــاىل .وانحصــار العــاج والتــداوي هبــا لبعــض اإلمــراض.
بمعنــى :أن بعــض اإلمــراض ال ينفــع معهــا الــدواء وان كان الطبيــب حاذق ـ ًا

بطبــه ،ولــذا :أطلــق احلديــث النبــوي الرشيــف:

«داووا مرضاكم بالصدقة» وقول أمري املؤمنني (عليه السالم):
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«الصدَ َق ُة َد َو ٌاء ُمن ِ
ْج ٌح».
َّ

فعــى كل مريــض إن يلتفــت إىل هــذا الــدواء الــذي يعجــز عنــه االطبــاء فهــو

مــن بيــده الشــفاء (عـ ّـز شــأنه).

سادس ًا  -قال (عليه الصالة والسالم):
«من يع ِ
ط بِا ْل َي ِد ا ْل َق ِص َري ِة ُي ْع َط بِا ْل َي ِد ال َّط ِوي َل ِة»(((.
َ ْ ُْ

لبيــان هــذا احلديــث نــورد مــا جــاء عــن الرشيــف الــريض (عليــه الرمحــة

والرضــوان) حينــا مجــع كالم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) فعبــد أن أورد هــذه

احلكمــة ،قــال:

ومعنــى ذلــك أن مــا ينفقــه املــرء مــن مالــه يف ســبيل اخلــر والــر وإن كان يســرا

فــإن اهلل تعــاىل جيعــل اجلــزاء عليــه عظيــا كثــرا واليــدان هاهنــا عبــارة عــن النعمتــن

ففــرق (عليــه الســام) بــن نعمــة العبــد ونعمــة الــرب تعــاىل ذكــره بالقصــرة
والطويلــة فجعــل تلــك قصــرة وهــذه طويلــة ألن نعــم اهلل أبــدا تضعــف عــى نعــم

املخلــوق أضعافــا كثــرة إذ كانــت نعــم اهلل أصــل النعــم كلهــا فــكل نعمــة إليهــا
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح ،احلكمة.232 :
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ترجــع ومنهــا تنــزع)(((.

سابع ًا  -قال (عليه الصالة والسالم):

وصدَ َق ـ ُة ا ْل َع َلنِ َيـ ِـة َفإِ َّنَــا تَدْ َفـ ُـع
ـربَ ،
ـر َفإِ َّنَــا وتطفــئ غضــب الـ ّ
َ
«وصدَ َق ـ ُة الـ ِّ ِّ
ِمي َت ـ َة السـ ِ
ـوء»(((.
ُّ
ولبيــان معنــى احلديــث وداللتــه نــورد قــول ابــن ميثــم البحــراين وحبيــب اهلل

اخلوئــي ،ومهــا كااليت:

 -1قال ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل):

خصهــا بذلــك
ـر ،وذكــر مــن فوائدهــا كوهنــا تك ّفــر اخلطيئــة ،وإ ّنــا ّ
صدقــة الـ ّ

مــع ّ
أن ســائر العبــادات كذلــك لكوهنــا أبعــد عــن الريــاء وخمالطــة مــا ال يــراد بــه
ـم فكانــت أوىل بالتقريــب مــن اهلل
َّإل وجــه اهلل تعــاىل فــكان اإلخــاص فيهــا هلل أتـ ّ

وبمحــو اخلطيئــة.

صدقــة العالنيــة ،وذكــر مــن فوائدهــا ّأنــا تدفــع ميتــة الســوء ،وبيــان ذلــك

ّ
أن صدقــة العالنيــة تســتلزم الشــهرة بفعــل اخلــرات وتوجــب الذكــر اجلميــل

للمتصــدّ ق ،و ّملــا كانــت ميتــات الســوء كاحلــرق والغــرق والصلــب والقتــل
ونحــو ذلــك مــن األحــوال الشــنيعة ا َّلتــي تكثــر نفــرة النــاس عــن املــوت عليهــا.
وكان قليــا مــا يقــع يشء منهــا بقصــد مــن النــاس ملــن أح ّبــوه واشــتهر بالرمحــة
واســتجالب قلــوب الفقــراء بالصدقــة واإليثــار .فــا جــرم كانــت تلــك الصدقــة

((( البالغة بتحقيق صبحي الصالح :ص .509
((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح .163
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مظنّــة الدفــع مليتــات الســوء)(((.

 -2قال السيد حبيب اهلل اخلوئي (رمحه اهلل):
الصدقة وهي عىل قسمني:

الر ّب ســبحانه،
ـر فإهنــا تك ّفــر اخلطيئــة) وتطفي غضــب ّ
أحدمهــا( :صدقــة الـ ّ

الريــاء
وإنــا ّ
خصهــا بذلــك مــع كــون ســاير العبــادات كذلــك لكوهنــا أبعــد مــن ّ
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وتضمنهــا مــن اخللــوص والتقـ ّـرب مــا ليــس يف غريهــا.
ّ

روى يف الكايف عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل (عليهام السالم) قاال:

ـر تطفــى غضــب
«قــال رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ َّلم) :صدقــة الـ ّ

الـ ّـرب تبــارك وتعــاىل».

السالم):
الساباطي قال :قال يل أبو عبد اهلل (عليه ّ
وعن عامر ّ

الصدقــة يف العالنيــة ،وكذلــك واهلل
الصدقــة واهلل يف الـ ّـر أفضــل مــن ّ
«يــا عــار ّ

العبــادة يف الـ ّـر أفضــل منهــا يف العالنيــة».

الســام) يف ليلــة قــد
وعــن معـ َّـى بــن خنيــس قــال( :خــرج أبــو عبــد اهلل (عليــه ّ

رشــت وهــو يريــد ظ َّلــة بنــي ســاعدة فاتّبعتــه فــإذا قــد ســقط منــه يشء فقــال:

الســام):
ـم ر ّد علينــا» ،قــال :فأتيتــه فسـ َّلمت عليــه فقــال (عليه ّ
«بســم اهلل اللهـ ّ

«معـ َّـى» قلــت :نعــم ،جعلــت فــداك ،فقال يل:

إيل
التمس بيدك فام وجدت من يشء فادفعه ّ

فــإذا أنــا بخبــز منتــر كثــر فجعلــت أدفــع عليــه مــا وجــدت فــإذا أنــا بجــراب

((( رشح هنج البالغة للبحراين :ج 3ص .81
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أعجــز عــن محلــه مــن خبــز ،فقلــت :جعلــت فــداك أمحلــه عــى رأيس «عاتقــي خ»
فقــال:

«ال ،أنا أوىل به منك ولكن امض معي»

ـدس الرغيــف
قــال :فأتينــا ظ َّلــة بنــي ســاعدة فــإذا نحــن بقــوم نيــام ،فجعــل يـ ّ

ـم انرصفنــا ،فقلــت :جعلــت فــداك يعــرف
والرغيفــن حتــى أتــى عــى آخرهــم ثـ ّ
ّ

هــؤالء احلــق فقــال:

إن اهلل تبــارك وتعــاىل مل خيلق
«لــو عرفــوه لــو اســيناهم بالدّ قــة والدّ قــة هــي امللــح ّ
الــرب يليهــا بنفســه وكان أيب عليــه
شــيئا َّإل ولــه خــازن خيزنــه َّإل الصدقــة ّ
فــان ّ

ـم
ـم ارتــدّ ه منــه فق ّبــل وشـ ّـمه ثـ ّ
الســام إذا تصــدّ ق بــيء وضعــه يف يــد الســائل ثـ ّ
ّ
إن صدقــة ال َّليــل تطفــى غضــب الـ ّـرب ومتحــو ّ
الذنــب العظيــم
الســائلّ ،
ر ّده يف يــد ّ

إن عيســى بــن
وهتــون احلســاب ،وصدقــة النهــار تثمــر املــال وتزيــد يف العمــرّ ،
ّ
مريــم (عليهــا الســام) ملــا أن مــر عــى شــاطئ البحــر رمــى بقــرص مــن قوتــه يف
املــاء ،فقــال لــه بعــض احلوار ّيــن يــا روح اهلل وكلمتــه مل فعلــت هــذا وانــا هــو مــن
دواب املــاء وثوابــه عنــد
الســام« :فعلــت هــذا لدابــة تأكلــه مــن
ّ
قوتــك قــال عليــه ّ

اهلل عظيــم»).

الســوء» كالغــرق واحلــرق واهلــدم
وال ّثــاين« :صدقــة العالنيــة فإهنــا تدفــع ميتــة ّ

ونحوهــا.

ّ
الكلينــي ع َّطــر اهلل
ويــدل عليــه روايــات أخــر مثــل مــا رواه ثقــة اإلســام
ّ

مضجعــه بإســناده عــن عبــد اهلل بــن ســنان قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل (عليــه

الســام) يقــول:
ّ
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الســوء وتدفــع ســبعني نوعــا مــن أنــواع البــاء
ّ
«إن ّ
الصدقــة باليــد تقــى ميتــة ّ

وتفـ ّ
ـك عــن حلــى ســبعني شــيطانا ك َّلهــم يأمــره أال يفعــل».

وعن أيب َّ
السالم) يقول:
ولد قال :سمعت أبا عبد اهلل (عليه ّ

بالصدقــة وارغبــوا فيهــا ،فــا مــن مؤمــن يتصــدّ ق بصدقــة يريــد هبــا مــا
«بكــروا ّ
الســاء إىل األرض يف ذلــك اليــوم َّإل
رش مــا ينــزل مــن ّ
عنــد اهلل ليدفــع اهلل هبــا عنــه ّ
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رش مــا ينــزل يف ذلــك اليــوم».
وقــاه اهلل ّ

الســام) قــال :قــال رســول اهلل
الســكوين عــن جعفــر عــن آبائــه (عليهــم ّ
وعــن ّ

(صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم):

بالصدقــة الــدّ اء والدّ بيلــة واحلــرق والغــرق واهلــدم
ّ
«إن اهلل ال إلــه َّإل هــو ليدفــع ّ

الســوء».
واجلنــون وعــدّ صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم ســبعني بابــا مــن ّ
السالم) قال:
وعن سامل بن مكرم عن أيب عبد اهلل (عليه ّ
بالنبي َّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم فقال:
«مر هيودي
ّ
ّ

الســام عليــك ،فقــال (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ َّلم) :عليــك ،فقــال أصحابــه
ّ

ـي (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه
انــا س ـ َّلم عليــك باملــوت ،فقــال املــوت عليــك قــال النبـ ّ

إن هــذا
ـم قــال النّبــي (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ َّلم)ّ ،
وس ـ َّلم) :وكذلــك رددت ،ثـ ّ
يعضــه أســود يف قفــاه فيقتلــه ،قــال :فذهــب اليهــودي فاحتطــب حطبــا
اليهــودي ّ
ـم مل يلبــث أن انــرف فقــال لــه رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه
كثــرا فاحتملــه ثـ ّ

وسـ َّلم) :ضعــه ،فوضــع احلطــب ،فــإذا أســود يف جــوف احلطــب عــاض عــى عــود،
فقــال :يــا هيــودي أي يشء عملــت اليــوم قــال :مــا عملــت عمــا َّإل حطبــي هــذا
احتملتــه وجئــت بــه فــكان معــي كعكتــان فأكلــت واحــدة وتصدّ قــت بواحــدة
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عــى مســكني ،فقــال رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم) :هبــا دفــع اهلل عنــك،
إن الصدقــة تدفــع ميتــة الســوء عــن اإلنســان».
فقــالّ :

السالم) قال:
وعن حنان بن سدير عن أبيه عن أيب جعفر (عليه ّ

إن صاحبها
الصدقــة لتدفــع ســبعني بليــة مــن باليــا الدّ نيــا مــع ميتــة الســوءّ ،
ّ
«إن ّ

ال يمــوت ميتــة الســوء أبــدا مــع مــا يدخــر لصاحبهــا من األجــر يف اآلخــرة»(((.
ثامن ًا  -قال (عليه الصالة والسالم):
يل َفإِ َّن ِْ
«ل تَستَحِ ِمن إِع َط ِ
اء ا ْل َقلِ ِ
ان َأ َق ُّل ِمنْه»(((.
ال ْر َم َ
ْ ْ
َ ْ

ولبيــان معنــى احلديــث وداللتــه نــورد قــول الســيد حبيــب اهلل اخلوئــي وابــن

أيب احلديــد املعتــزيل ،ومهــا كااليت:

 -1قال السيد حبيب اهلل اخلوئي (رمحه اهلل):

(العطــاء وإن كان قليــل خــر مــن تركــه رأســا ،ســواء كان مســبوقا بالســؤال

وإظهــار احلاجــة كــا يشــعر بــه لفــظ احلرمــان ،أم كان ابتــداء ،وتعبــره (عليــه
أقــل ،اســتعارة لطيفــة يف اســتعامل لفظــة ّ
بــأن احلرمــان ّ
أقــل حيــث ّ
الســام) ّ
إن
ّ
الســام):
الق َّلــة يف العطيــة صــارت ســببا لرتكهــا اســتحياء ،فيقــول (عليــه ّ

«إن كانت الق َّلة موجبة للحياء فرتكها رأسا أوىل باحلياء ألنّه يعترب ّ
أقل منه»(((.

 -2قال ابن ايب احلديد املعتزيل:

(هــذا نــوع مــن احلــث عــى األفضــال واجلــود لطيــف ،وقــد اســتعمل كثــرا يف
((( منهاج الرباعة :ج 7ص .437 - 435

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح ،احلكمة.67 :
((( منهاج الرباعة ج 21ص .102
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اهلديــة واالعتــذار لقلتهــا ،وقــد تقــدم منــا قــول شــاف يف مــدح الســخاء واجلــود.

وكان يقــال :أفضــل عــى مــن شــئت تكــن أمــره ،واحتــج إىل مــن شــئت تكــن

أســره ،واســتغن عمــن شــئت تكــن نظريه .وســئل أرســطو :هــل من جود يســتطاع
أن يتنــاول بــه كل أحــد ؟ قــال :نعــم ،أن تنــوي اخلــر لــكل أحــد)(((.
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تاسع ًا  -قال (عليه الصالة والسالم):
ِ ِ
ني َر ُس ُ
وم ْن َأ ْع َطاه َف َقدْ َأ ْع َطى اهلل»(((.
«إِ َّن ا ْل ْسك َ
ول اهلل َف َم ْن َمنَ َعه َف َقدْ َمن ََع اهلل َ

ولبيــان معنــى احلديــث وداللتــه نــورد مــا جــاء عــن البيهقــي والبحــراين يف

رشحهــا لنهــج البالغــة ،وهــو كااليت:

 -1قال عيل بن زيد البيهقي (رمحه اهلل):

(املعنــى :أن األمــر بالصدقــة هــو اهلل ،وهــو الــذي قــرض النــاس قرضــا حســن ًا،

وهــو الــذي وضــع قــوت الفقــر يف يــد الغنــي ،فــكأن الفقــر رســول مــن اهلل إىل
التوْبَـ َة عَـنْ عِبَــادِهِ وَي َْأخُـ ُـذ الصَّدَ َقــاتِ﴾(((.
الغنــي ،ولذلــك قــال اهلل تعــاىل﴿ :يَ ْقبَـ ُـل َّ
 -2قال ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل):

(ر َّغــب يف إعطــاء املســكني بضمــر صغــراه مــا ذكــر ،واســتعار لــه لفــظ رســول

اهلل باعتبــار أ ّنــه طالــب هلل وبأمــر اهلل وتقديــر الكــرىّ :
وكل مــن كان كذلــك فيجب

إعطــاؤه وأرضاه)(((.

((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج 18ص .212

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح ،احلكمة.304 :
((( رشح هنج البالغة للبيهقي.451 :

((( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين :ج 5ص .396
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وهبــذا نكــون قــد انتهينــا مــن كتــاب الــزكاة بفضــل اهلل وفضــل رســوله (صــى

اهلل عليــه والــه وســلم)

رَبَّنَــا َتقَبَّ ـ ْل مِنَّــا إِن ـكَ أَنْ ـتَ السَّ ـمِيعُ الْعَلِي ـمُ (((وَمَــا تَوْفِيقِــي إَِّل بِ َّ
الل ـهِ عَ َليْ ـهِ
َّ
(((
تَو َّ
َك ْل ـتُ وَإِ َليْ ـهِ ُأنِي ـبُ
واحلمــد اهلل رب العاملــن وصــى اهلل عــى خــر خلقــه حممــد وعــى آلــه الطيبــن

الطاهريــن.

((( البقرة.127 :
((( هود.88 :
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أول :الرشوط التي وردت عىل لسان الفقهاء93. ................................... .

ثان ًيا :الرشوط التي وردت عنه (عليه الصالة والسالم) ومل يذكرها الفقهاء94. ...... .

املبحث الثالث :قبول قول املالك لو أدعى اإلخراج 95...............................

عيل احلول ،أو تلف مني95.............................................
أو قال مل حيل َّ
املسألة األوىل :إمجاع فقهاء اإلمامية يف املسألة95. ...................................

ً
أول :السيد عيل الطباطبائي (رمحه اهلل) (ت1231 :هـ)96. ..........................

ثان ًيا :الشيخ حممد تقي اآلميل (رمحه اهلل) (ت1391 :هـ)97. ....................... .
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف قول املالك إذا أدعى االخراج وغريه99..........

ً
أول :املذهب املالكي99. .......................................................... .

ثان ًيا :املذهب الشافعي100..........................................................

ثال ًثا :املذهب احلنفي101............................................................

راب ًعا :املذهب احلنبيل102.......................................................... .
املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة104...............:

أوال :أتفق فقهاء اإلمامية (أعىل اهلل شأهنم) عىل104................................ :
ثانيا :وخالفهم بقية املذاهب اإلسالمية االخرى ،وهي كااليت104.................. :
املسألة الرابعة :قاعدة فقهية (احلكم بالنكول) وعدم حتققه يف دعوى اإلخراج 106....... .

املبحث الرابع :ال جيوز للساعي التسلط عىل أرباب املال 107.........................
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املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي108.................................. .

ً
أول :العالمة احليل (رمحه اهلل) (ت726 :هـ)108.................................. .
ثان ًيا :املحقق احليل (رمحه اهلل) (ت676 :هـ)109.................................. .

ثال ًثا :الشيخ مرتىض االنصاري (ت1281 :هـ)109................................ .
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى يف تسلط الساعي عىل أرباب املال112........ .

ً
أول :املذهب املالكي112.......................................................... :

ثان ًيا :املذهب الشافعي113........................................................ .

ثال ًثا :املذهب احلنفي114............................................................

راب ًعا :املذهب احلنبيل114.......................................................... .
املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة115................
املسألة الرابعة :تبعية املسألة لقاعدة (التسلط) وقاعدة (حجية قول ذي اليد)115...... .

أوالً  -قاعدة (التسلط) (الناس مسلطون عىل أمواهلم)115......................... .

ثانيا :قاعدة حجية قول ذي اليد119.................................................

املبحث اخلامس :هل اخليار للاملك أم للساعي يف اختيار العني؟ 121.................
املسألة األوىل :املذهب اإلمامي121.............................................. .

أوال :الشيخ مرتىض االنصاري (رمحه اهلل) (ت1281 :هـ)122..................... .
ثان ًيا :السيد حممد كاظم اليزدي (رمحه اهلل) (ت 1377هـ) 134.......................
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب األخرى135.................................. .

ً
أول :املذهب الزيدي135...........................................................

ثان ًيا :املذهب املالكي136.......................................................... .

ثال ًثا :املذهب احلنفي137............................................................

راب ًعا :املذهب الشافعي137........................................................ .
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خامسا :املذهب احلنبيل140........................................................ .
ً
املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة141.............. .

املبحث السادس :رشوط أخذ فريضة الزكاة وما يمنع منها 143......................
املسألة األوىل :املذهب االمامي والقول فيام يمتنع أخذه من الفريضة144.......... .

ً
أول :العالمة ابن املطهر احليل (رمحه اهلل) (ت726 :هـ) 144.........................

ثان ًيا :الشيخ مرتىض االنصاري (رمحه اهلل) (ت 1281هـ)150........................

ثال ًثا :السيد كاظم اليزدي (رمحه اهلل) (ت1337هـ)154............................ .

املســألة الثانيــة :أقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف رشوط أخــذ فريضــة الــزكاة ومــا

يمنع منها154..............................................................

ً
أول :املذهب الزيدي154...........................................................

ثان ًيا :املذهب املالكي155.......................................................... .

ثال ًثا :املذهب احلنفي155............................................................

راب ًعا :املذهب الشافعي156........................................................ .
خامسا :املذهب احلنبيل157........................................................ .
ً
املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة158................

املبحث السابع :إخراج الزكاة وتفرقتها أهي لإلمام161..............................

أم الساعي أم املالك؟ 161..........................................................
املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف املسألة162......................... .

ً
أول :تفرقة الساعي للزكاة بنفسه162.............................................. .

ثان ًيا :تفريق املالك للزكاة بنفسه163.................................................

ثال ًثا :لو طلب اإلمام وجب يف املال الظاهر163.................................... .
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب اإلسالمية يف اخراج الزكاة وتفرقتها163...... .
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ً
أول :املذهب املالكي163.......................................................... .

ثان ًيا :املذهب احلنفي164............................................................

ثال ًثا :املذهب الزيدي165.......................................................... .

راب ًعا :املذهب الشافعي166........................................................ .
خامسا :املذهب احلنبيل169........................................................ .
ً
املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة170................

ً
أول :األموال الظاهرة170......................................................... .

ثان ًيا :األموال الباطنة172.......................................................... .

ثالثا :دليل فقهاء اإلمامية يف املسألة172..............................................

املبحث الثامن :أجرة الساعي 175...................................................
املسألة األوىل :املذهب اإلمامي175.............................................. .

ً
أول :العالمة ابن املطهر احليل (عليه الرمحة والرضوان) (ت 726هـ)176........... .

ثان ًيــا :قــال املحقــق البحــراين (الشــيخ يوســف الــدرازي (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه)،

(ت1186:هـ)177................................................................:

ثال ًثــا :قــال الســيد اليــزدي (عليــه الرمحــة والرضــوان) (ت1390 :هـــ) يف اجــرة العامــل

عىل الزكاة178.. ....................................................................
املسألة الثانية :أجرة الساعي يف املذاهب اإلسالمية االخرى 178....................

ً
أول :املذهب الزيدي178...........................................................

ثان ًيا :املذهب املالكي179.......................................................... .

ثال ًثا :املذهب احلنفي179............................................................

راب ًعا :املذهب الشافعي180........................................................ .
خامسا :املذهب احلنبيل180........................................................ .
ً
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املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة181................

املبحث التاسع :أصناف املستحقني للزكاة 183......................................
املسألة األوىل :املذهب اإلمامي184............................................... .

ً
أول :العالمة ابن املطهر احليل (ت726 :هـ)184................................... .

ثان ًيا :السيد شهاب الدين املرعيش النجفي(ت 1411هـ)188....................... .
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب االخرى192.................................. :

ً
أول :املذهب الزيدي192..........................................................:

ثان ًيا :املذهب املالكي194.......................................................... .

ثال ًثا :املذهب احلنفي199............................................................

راب ًعا :املذهب احلنبيل202.......................................................... .
خامسا :املذهب الشافعي205...................................................... .

سادسا :املذهب اإلبايض208...................................................... .
املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسالة209................

ً
أول :الفقراء واملساكني209........................................................ .

ثان ًيا :العاملون عليها210............................................................

ثال ًثا :يف عمل اهلاشمي يف الزكاة211............................................... .
راب َعا :سهم املؤلفة قلوهبم211..................................................... .
ألف :يف سقوط هذا السهم بعد وفاة رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله) وبقاءه211.......... .

بــاء :يف أختصــاص عنــوان (املؤلفــة) باملرشكــن والكفــار فقــط أم خيتــص بــه بعــض املســلم

ين212.. ...................................................................................
خامسا :سهم الرقاب215...........................................................
ً

سادسا :الغارمون216............................................................. .
ً
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ساب ًعا :ابن السبيل217............................................................ .

املبحث العارش :ما ورد احلديث من رشوح هنج البالغة221..........................
املسألة األوىل :وصيته ( )إىل السعات الذين كان يبعثهم عىل الصدقات221......

ً
أول :ابن ميثم البحراين (ت679 :هـ)221......................................... .

ثان ًيا :ابن ايب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ)227.......................................

املســألة الثانيــة :مــن عهــد لــه (عليــه الصــاة والســام) إىل بعــض عاملــه ،وقــد بعثــه
عىل الصدقة234............................................................

ً
أول :ابن ميثم البحراين (رمحه اهلل) (ت235..................................)679 :

ثان ًيا :ابن أيب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ)240..................................... .
الفصل الثالث

أحكام الصدقة املندوبة
املبحث األول :حتريم الصدقة الواجبة (الزكاة) 249..................................
عىل بني هاشم 249.................................................................
املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف رصف الزكاة للهاشمي250..........

ً
أول :املحقق النراقي (ت1244 :هـ)250.......................................... .

ثان ًيا :السيد اليزدي وما أورده السيد احلكيم يف تعليقاته عىل العروة257...............

املســألة الثانيــة :حكــم رصف الــزكاة أو الصدقــة الواجبــة عــى بنــي هاشــم عنــد
املذاهب االخرى269.......................................................

أوالً :املذهب الزيدي269...........................................................
ثاني ًا :املذهب الشافعي271..........................................................

ثالث ًا :املذهب املالكي275.......................................................... .
رابع ًا :املذهب احلنفي276...........................................................
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خامس ًا :املذهب احلنبيل279........................................................ .
املسألة الثالثة :خالصة القول يف ما أورده فقهاء املذاهب اإلسالمية يف املسألة285..... .

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة288..................... .

أوالً :أبن ميثم البحراين (رمحه اهلل) (ت679 :هـ)288.............................. .
ثانيا :ابن أيب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ)290..................................... .

ثالث ًا :السيد حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي (ت1324 :هـ)292..........................

املبحث الثاين :الصدقة املندوبة293..................................................
املسألة األوىل :الصدقة يف اللغة والرشيعة296..................................... .

أوالً :الصدقة لغة296..............................................................:

ثاني ًا :تعريف الصدقة يف الرشيعة297............................................... .
املسألة الثانية :الصدقة املندوبة يف املذهب اإلمامي298..............................

املسالة الثالثة :أحكام الصدقة املندوبة يف املذاهب االخرى302.................... .

أوال :املذهب الزيدي302...........................................................
 -1قال حييى بن احلسني302.................................................. :
 -2قال أمحد املرتىض (ت840هـ) يف بيان أحكامها303........................ :

ثالث ًا :املذهب الشافعي303..........................................................
رابع ًا ـ املذهب املالكي308......................................................... .
خامس ًا :املذهب احلنفي308....................................................... .

سادس ًا :املذهب احلنبيل311........................................................ .
املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة313................

املســألة الرابعــة :قاعــدة فقهيــة (يف كــون الســبب فعليــا غــر منصــوب مــن الشــارع
باألصالة ولكن ّ
دل عليه القرائن احلالية واملقالية)315....... ................

املسألة اخلامسة :ما ورد يف األحاديث من رشوح هنج البالغة316.................. .
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