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صيلى@ألت@ضألنص@9

4أل@جمرسأبف@يضة

يليه4
4حأجمبال@تتطقمثممهث@4فتا

@لثغلسماحة

بازبنعبداللهبنعبدالعزيز

@لسعوديةالعربيةالمملكةعاممفتي



لمجم
لركاجممل@أا



للزكلفلعريضةوللتمثيرللنصع

الزكاةحولهامةبعوث

5-

سعلى@رالسلاموالصالاةه،وحا-دلهالح@د
لا

لبي

ممهوعلىلعده،
و@حححة.

بعد:أما

والتدكيرالسمحهوالحلمةهدهلكتالةالماعتشإد

@لمالحسلمينمرالكتيرلثاتساهلالتيالركاةلمريخمة

وكودهاشأدها،ع@مالمشروعءالوحةعلىيحرحوحما

إلالحاؤهيستقيملاالحمسذالإسلامأركادأحد

شهادةخمعر:علىالإسلام@ابيالى@أ:ل@مولعليها،

وإيتاءالكلاة،وإقامالله،رسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأن

على5@االبيتوحجرمضان،وصومالزكاة،

لام@ال!محا@حنأخمل@هرم@المسلميمعلىالزكاةو@رض

ائاصح@ما،فيلكترذمعتحقيدلثمئودورعايته
ومسيس

حاحه

إليها.@لمسلمين2@قرا



للزك@ةول@تنكيربغويض@للنصع@-

الزكاةإخراجمنالفوائد

والفقير،العنيلينالموثةأواصرلخحيهتفوائدها:فمن

إليها.أحسنمىحبعلىمجبولةالمموسدل!

خلقعنلهازالبعدوتزكيتها،النصتطخيرومنها:

فيالمعمىهداإلىالكريمالقرآدأنخار@سماوالححلالعت@ت

خذ"تعالى%قوله-
بها@وتزبهيهمتطقرهنمصدقةأفوابهغمن

1ةالتودأ 03).

سوالعطفوالكرمالجودصفةالمسلمتعويدومنها:

الحاحة.دي

منوالحل@والزيادةالبركةامحتحلا@ومنها:
كماالله

جروفويخلفةففوشيءمنأنفقتمكاوماتعالى-:

الصحيح:الحديتفي@لا@المبيوقول1(،3أسأل!الرازقن

الله-يقول
إلى@اعليك..ننفقألفقآدم@ايابنوحل%عز

الفوائدم@دلكغير



-5للزكاةلفريضهوللتنكيمللمصع

الزكاهخه@@منا

قصرأولهابحلم@حقفيالشديدالوعيدحاءوقد

الئ@يكنزودوائذين@تعالى%الله-قالإحراحها،

بعدابدبشرهماللهسبلديينفقونهاولاوائفمحة
أليم@

ص
@"

وجنوبهمجاههغلثمادتكوىحهنمنارفىعليه@ايحمىيوم

ال@تكزونيهنمما@دوقوالألفمكغبهزتمماهداوطفورهم

لهلعد@كر@ثوركالهيؤث@لامالفكل3(،تالولة-3،أ

الصحيحالحديتدلكعلى4دك@االقيهامة،يومسحاحبه

لافضةولادهبعاحبمن@اماقال:ألهلا@اليص

نارمنصفائحلهصفحتالقيامةيومكانإذاإلاحقهايؤب

وجبينه،بخبه،بهافيكرئجهنم،نارفيعليهافأحمي

يومفىله،أعيدتبردتكلماوظهره
خمسينمقدارهكان

سنةألف
إلىإماسبيله،لمحرىالعباد،بينيقفىحتى

الار@ا.إلىوإماالجنة،

قيالا-رالعحمرالمقرا@لإللصاحبلا@السيدكرثم
يؤثكبلا



للزكلةلعريضةلتلكيرولمللحصح@-

القجامه.يوملها@يعا-أنهوأححرثاتهار

@ا@نآلد@ال:سل!عكاللهر@حولصوصح
فلممالااللهآتاه

القيامة،يوميئلوقهرليشانلهأقرعشجاعالهمثلذكاتهيؤد

ألامالك،أنايقولثمشدقيه-يعنىبلهزميه-يأخذتم

@ا،كنزك
لم

@خعالع@%قوله-المى@شلاتلا
يحسبنول!@

اللهآتا@ملمايبخلودالذبن
هوبللهمخيراهوفضلههمن

./9القيامةلومبهخلوأماسيطؤقونلهمشر

ةكالز@

م@الحارجأكسما@ص:أرلعهتح@والركاة
الا@

رصر

ه@والا-لعام،ال!@بهيمةم@والسائمةوالححار،الحبو@م@

رة.لتحااوعروضلفصة،وا

م@ولثل
تحبلامحدردلصا@رلعةا@@صنا@الا"هذه

أوسق،خمسةوالخمارالححوب@محسا@دوله،@يماالزكاة

المصا@مقدارد@ي@صعلبفى،ال@ميلصاعصاعامسخودوالوسق

والتحعيررزوا@@والحمطةوالزليبالتصرم@لج@@،النحيلصاع



-@للزكاةلفريضةوللتنسيرلللصع

ارلعوحثوع@بر،الىل@عاعسحاعثلاتمائةولحوها
حممات

ملوءتين@لداهكاتإداالحلقةالمعتدلالرحلليدي

9والررالمححلكالتإداالعشر@يوالواح@

للاتسقىع

دلك.ولحوالحارلدوالعيودلهاروالا@مطارالا@كلمة

والم@سائر@طةشل@ص@لةدسضتسقىكالتإداآما

كماالعشرلصصثمخاالواح@شإددلكولحوللماءالراشعة

@حح
@يتياللهلىربعرلكلا-الحديت

السائمةلصابوأما
تمصيلسه@والعمم،والمقرالإفىمر

@@
اللهرسولعرالسحيحةحادحتا@-

وكأ

دلك،ع@العلمآح@لصؤالمعردفالراع@اسستحلاعة

د.الئماظ@لتححامشرفىدلداثخ@لوا،،

منقالا،رأرلعه@دمائدالمنهمةنصابوأما
وه

ارهعا-

رحا@،.دحمسددلسدالسعوديذالعرليةلالدراهم

متتماعمتسرودالذهبولصاب
وه

الىصيهاتاردصغا-

أحا-السعودية
امرلالرهال@حيد،آحما@قتا،دحسيباعمتر



للزكلةبفريضةوللتنكيرللنصع@-

منعلىالعمتررلعفيهماوالواحصغراماوتسعوداتعاد

م@أومنهمالصالاملك
الحول.عليهوحالماأحاحد

كماحديد،حولإلىيحتاح@لاللأصلتابعوالربح

إذاحديدحولإلىبحتاحلأصلد@لاتالعالسائمةلتاحاد

دصالا.أصلهكالط

يتعامليةالحتمدالاءوراقوالمضةه@الدىحكموفي

أودولاراأوديحاراأودرهماسميتسواءاليومالساسلها

منذلكغير
أوالفضةنصا@قيمتهابلع@إذاسماءالا@

الركاة.فيهاوحبتالحولعليهاوحاله@الا-

م@السماءحلىبالمقودريلتص
خاصةالمضةأوالده@

رإرالزكاة،فيهافإدالحولعليهاوحالالمصابللحتإدا

العلماء،قوليأصحفيالعاريةأوللاستعمالمعدةحصات

يؤبلافضةأوذهبعاحبمن@اماعد@طلا:الىقوللعموم

كانإذاإلازكاتها
نار@ا.منصفائحلهصفحتالقيامة،يوم

الصتقا-الحديتاحرإلى
م.



ب5للزكلابفرلضةوللتذكيرللنصع

منسوارينامرأةليدرأىأ@4لا،@المبيعنتبتولما

أيسرك@اقال:لا،قالت@اهدأ؟زكاةأتعطين@افقال:ثص@

@ا،خ@ا.دار@؟منسوارينالقيامةيومبهما@للهيسوركأن

سسدو@لسئىداودألوأحرحه@اولرسولهللههما@اوقالت:
حسر

م@أوكحاحماتلسأنخا@@اتصروطسلمةأمع@وثبص

أنللغ@اماعد@سل!:@قالهو،؟أكرالله.يارسمول@قالتدهب

معبكنز@ا.دليسفزكييزكى
فيأحرىأحادت

اها-

@لى.

آحرتقوم@إلهاللبيعالمعدةالسلعفوهيالعروأما

مملقيمتهاكالمحتسواءقيحتهاعشرربعويحرجالعام

اللهرسولكانداسمرةي@لحد@أقل،أوأكترأوثصها

داود.ألورواد@الليعنعدهالديمنالصدقةنخرجأنيأمرناغ@ل!

والعياراتللحيحةالمعا-راصىا@@دلكفيويدخل

5ذلكركيرللماءالرافعةو@لمكائ@والمسارات

س
أصا@

للميع.@لمعدة@لسلع



للزكلفلفريضلآوللثمكيرللمصعه-

أحورها@الز@اةللسيع،لالالإيحارالمعدةالعماراتأما

لملكولهاركاةفيهاذاتها@ليحرأمال،الىصعليهاحالإذا

فيخالبسحردرالا"الححوححجةالسياراتاوهكا-للميع،لعد

استرا@ا@ماححئهاوإل@اللحيعىتعا-لمكال@إداركاة

لا،

تحلعلئودعيرهأوحرةا@م"@ميارةلحماح@احممع

ثادسواءالحولعاجنهاحالإداتئهار@طفعليهالفصا@

دلقخهحاءأ"عتارلشراءأوللتزوحأوللحمقةهاأعا-
عيرأر@3

علىالةالا-الشرعيةالأدلةالع@ومالمقاسحا-،م@دلك

عدا.مملشىالرحصاةرحو@

لاالذسآ@2العلماأقوالم@وال@مححع
لماالر@صاةيمحع

عمد@الزكاة@يهاتحصوال@جالي@اليتامىأموالاوورظ@

الحول،عليهاوحالالحصا@للعتإداالعلماءحمهور

كحهملاليةإصاخاأوليائثهمعلىولحا
تمامعا-



-5للزكلةبفريضهوللتنكيرللنصح

م@ادحدبالنبىقولمثلدلة،الا@لعمومالحول،

فىصدقةعليهمافترضاللهإن@االم@:أهلإلىبعثلما

@ا.فقرائهمفيوتردأغيائهممنتؤخذأموالهم

للهالزكا.

سمتحقهالالم@بهاالمحالاةتحورلااللهحقوالركاة

أدولايدشحمحرا،أولفعالحفسهبباالإلساديحلصأ@ولا

الحسلمعلىيح@سلعمهلثايدشعأومالهلهايقي

آحرلعرصلاأهلهام@لكولهملمستحميهاركاتهصر@

لتهوالإحلاصلهاالسطمرطي@مع
دمتهترأدلكدى

والحلص.ةالمتودحردلويستحق

أرع@ترقد
@سحالد-الله-

ىب
أحملأحهما@الكريمكتامحه

واثمساكي@لنفقرأءالكدقاتإنماثمتعالح%قال-الر@صاة،

وفىوانغارمينالرقا@و@ىقلو@هموالمؤتمهعيهاوائعاملي@

مندريكةالبلوابناللهسبيل
عليغوالفةالله

(6الرله



-

للزكلةبقريضةوللتنكيرللفصح@

ختمودي
العظيمشالاسمينلهذبنالكريمةالايةهذه

منتسيه
العليمهوسسحالهآلهعلىلححادهسحاله-الله-

عساده.حوالبئ
محهميستحق@ن

للصدقه
ومن

يستحق،لا

فىإلاالأشياءيضع@لاوقدره@رعهفيالحكحمرهو

أممرارلعضالاسبعصعلىوإدبهااللائقةمواصعها

لحكمه.ويسلموالشرعه@لعمادليطمئنحكمته

للمقهرالمسلمشيو@قحاادالمسئولدلهو@
ديهفي

منوالعافيةيرضيه،ماإلىوالمساسقمةمعاملته،والصد@

شري@.سميعإلهغضبهموححات

ولهمحمدورمحولدعبدهعلىوسلماللهوصلى

وصحبه.

المملكةعاممفتي

بازبنعبداللهبنعبدالعزيز



فتاوكا

بالزكا@تتعلق

الشيخسماحةأجوبةمن

بازبنعبداللهبنعبدالعزيز

السعوديةالعربيةالمملكةعاممفني

والإفتا-العلميةالبحوتوإداراتالعلماءكبارهيئةرئيس



 



-5للزك@ةلعريضةول@تنكميرللنصع

منبينفرقهاكوهلالزكاة؟تاركحكممالهلؤال.

تهاولا؟أوبخلاأوجحوداتركها

بسم@البوحاب
علىوالسلاموالصلاةدلهوالحمدالله

ولعد.وأصحالهكهوعلىاللهرسول

تركهاكاد@إدتمصيل..الزحصاةتاركححم@كلي

لدلككفرعليهوحولهاشروطمبوا@رلوحولهاححدا

تركفاإدأمالوحولثا.حاحدادامماركىولوإ@اعا

كسرةارتكصقدثاسقا،ذلكيعمبرتكاسلا@إنهأوسحلا

مرعطحمة
ماتإداللهمشيئةلحتوهوالدنو@،كماق

إد@لسحاله%الله-لتمولهدلكعلى
يثركأديعفرلاالله

الساء،أيشاء؟لمندلكدونماويغفرلد

أدعلىلرةالمتواالملهرةرالسةالكريمالطراددلوقد

تمركاتها،ثالتيموالهالقميامذطيوميعدبالركاةتارك

وح@ا-الارإلىحاوإهالجنةإلىإمايرى@مبيله
عا-الوا

سحالد-الله-قاللوحولخا،جاحداليم@صحق
سورد



-

للزكلةلفريضةولشكيرللنصحه

فيينفقونهاولاوالفضةالذهمبيكنزونوالذيندمةالودة

نارفيعليهايحمىيومفأليمبعذابفب@ثئرهماللهسيل

كنزتمماهداوظهورح@غوجنولهمجباههمبهاىفتك@جهنم

.(3ت3،نالوولأتكنزود@كتثممافذوقوألأنفسكغ

دلماعلىعل@كلاالحبيع@الصحيحةحاديثالا@ودلت

كماوالمضةالدهبيزكلمم@حة@فيالكريمالقرآنعلبه

عدهه،يزكلممنبنعا-علىدلت
الألعام-بهيمةمن

القيامة.لوملمسهالثهايعد@وألهوالعحم-والمقرالإلل

التجارةوعروصالورقجةالعصلةركاةتركم@وحكم

صحلهاحلتلهالا@والمصه،الدهصزكاةتركحكم

ممامها.وقامت

حكمحكمهم@إدالركاةلوحو@الحاحدوداما

مستمرفيهاوعدالهمالمار،إلىمعهمويحشرودالكمرة،

حقهموحل-عزالله-لقولالكمرة،كسائرالآلادألا-

يريهملأكذلكمحورةوأممالهم
أغمالفئمالله



-@للزك@ضبعريضةوللتنكيرللنصح

1القرةأالار@منبخارحينهموماعيهغ و@ال7(،6

هموماالارمنيخرجواأنيريذون"المائدة:سورة

دلةوا@"المائدة+(،أ@مقيمعدا@ولهغمنهابخارجين
@

منكتيرةدلك
والحسة.الكتا@

عددعندهرجلةلملكد
يبلغلالكنالمواشىألواعمن

كانوإنزكاة؟فيهافهلبمفرده،لصابامنهالوعكل

يخرجها؟فكيفكذلك

نصصلثاوالعحموالمقرالإبلم@المواشىبلطوإأ

الشروطتوا@رتحلزءالهكاةفيهاتحصلا@علومه

سائمة،والعممرالررإللا@تثودأدحملحهام@التي
وهى

اشا@صا@ثإداأ@صرد،أوحمئالحولالراعية
ا

أوإلل

يسحمرا،دحخا،ركاددلايكمللمالعحمأوالمقر
إلىسنهالع@

تتا،إسادعدكانفلولعص،
كشررد@للقحية،ا@لإللم@

م@
@ل@

لعسمنه@اي@سململلضسيذالمنرم@وعسرودللقمية،م



للزكاةبفريضهوللتلكيرللمصح@-

لع@إلى
المصاب.يحلعلممحهاحنحم@كللأد

دإلىدعضهايحكحمدإنهللتحارةكالتإذاأما

لأدهاعخ،

زكاةوتركىحالتحارة،عروم@تعتبردكرماوالحال

ذلكوالأدلةالعلم.أهلدلكعلىلك@ا@المقدلر.

تأملثها.واصحه

مواشهميجمعواأنالثلانةأوللرجلينيجوزطلللهالق@

الركاة؟أجلص

لاالطواب
حمعيحور

م@تمريقهاأوالزكولةموالالا@

لقول@يها،الواح@@صأحلمرأوالركاةم@الفرارأحل

متفرقبينيجمع@اولاال@محيح:الحديتط@المحي

الحاريحرحد@االصدقةخحتيةمجتمعلينيفرقولا

حتىففرقهاالعممم@أرلعونرحلعندكاد@لو@سحيحه

لكويكودطالزكاه،عخهتسقطلمالركاة،شمهالح@لا

ديمتحيلالكوندآلما
الله.أوحبماإسقاطعلىدلك



ب@بللزكاةبعريضهولشكيرللمصع

ل!الصدقةحشعهالحخمرقجصرار@ك@
د@لو@طلحور،

لمرأوإللإلى@ثسم@هاالح@سا@تملعىلقرأوإبلأوعمل@ل

الحلطهسسصععبماالواحايمع@رآحررحلعممأر

عدالواسالكه@لقصا-احتلطارإلمالها،أساس@لتى@لأ

للىكافى@ى5الواح@،عمثمايستمطساة،الرمحامل@-يئ

احصال@دقحةا-اص
هع-"وعلي@همابا@مير

ص@لعوثأماحدح@ايخثفى@ط
رلازحر@سقودص@العم@،

كما-@لعداحتللا
الاإعليثهماتح@ا،العاملمحيئ

ايسمعبما@ا-لمهدا@سؤ
6

1

عمهيايس@ولمححا1

ءأحرى@ا-حادكاحنها@حيكلدل@صاحص@لإلنية

أ-حما@مخالذدتما؟@،@تا/ى-حص4-حسا@يمتباكلىللكلفإ

لا@املحاحاالض.ا@اذادحح@@ا-اه.حصطع@ى

روحالمحطه-إللهاكحسادكاالسة.دحا-كلىليمنهما

إلى@لعإدذرعد@
الىب-دحما-خل5

@ص،دلحسطاحبسالاخاد@ل@طحلةت@اح4!!51



للزكاةبعريضةوللتنكميرللنصح@-

شرو@لهانوا@رتإذاها،دلأسدلاقصهدأوالواحصإسقاط

الحديت@ىغث@@المسىلقولالعلم،أهلكت@الموحححة

فإنهماخيطنمنكان@اوماآلفا:المدكورالصحيح

@ا.بالسويةبينهمايتراجعان

مائةعندهرجللةالمه
يعلفهاالسنةأغلبلكنالإبلمن

زكاة؟فيهافهل..

الغنمأوالمقرأوالإبلم@الماشيةكالتإدابلبواا

سائمةليمست
فيهاتجبلاشإلهأكتره،أوالحولجميع

تكودأن@مهاالزكاةوح@@يلترط@صدلل@الححيدلا@الركاة

الحوللصع@أوالحولغال@صاححثاأعلفهافإداسائمه،

ركاةفياتجص@إلهاللتجارة.تكودأدإلا@حهاركاةور

كالا@التحارة:عررضم@لكلا-دوت@صالححارة،
رصي

ةالمعد

مهاالموجودقيمةبلغتإداولحوها.والسحارات،للحيع،

تقدم.كماالفضة.أوالده@لصا@



اللؤكلى-لعريضةواللتمكيراللنصع

5-

منالزكاةمرلمجطىالدىالفميرتقديريخلففاللم@

أنهطمعطىتمينوإدالدلك،الصابطهوفمالآخرو@

أحرى؟مرهجرحهافهلمشحقها،عيرفيوفحعها

كامله،لمسلاكمايتهشدرالركاةمرالفقيريعطىبلبواإ

أدالر@@اةلدافعتجي@@او!
يلزمهلم@قيراليس

ا@حلدبظاحرهكادإدا@لقضاء

@الوار@
إسحاناأعطشقحلاكادم@ررحلاأدوهودلك،

أ@هالوم@قيرا،يطمهقة@@
ا@م@او@ال:عى،

عنيالحمدعلىلك
أدوأ-د@ككلا@-اضو@ر@ا

تحلت.قد@مدقته

كأتترررقد
تملماأ@عمول.الا"ا

سعرع
ط5لما

شند@لد،بئ3وافد،لحا،@ركاتفيلم
سعححسانإلمدم

أعليتكحماشئت@اإد@اا@.صتها3،حل@راححماالحمدشةيطلماد

سل@53التآ"دامعسبلقويولالغنيفيهاحظولا

شاطحشهلأهكمعوحدصيددالوحهكل@لفقيرصحاحة
لمحىثحئى



للزكاةلعريضةوللتنشرللنصح@ب

أندالمعحكردعوىالى@ال،بظا@ردلك
لتنلمإدثير

5دلكحلا@ثاةالزاحلا-
@الد!الشرعىالح@صمبحادحم

كور.الما-لتلاحا-الكحسبعلىالقوةهرهكادط

للدهعيربلدفيرحل@لفمال
وص

فهلدراح@مه،قت

فىتيسرتالماليةالمعاملاتأنمنبالرغمالزكاةمنيعطى

الحاصرالوقت
،"

عهالمسئولحمدالطوإبا
@اد!المسيل،ألماءمريعتر

ح@حياعأرالحاحةادعى
منيعحلىشإلهسرقتثا،أوالممقة

للدد.كسيا@يصادولودبل-إلىلوعحلهماالركاد

للمجاهدينالزكاةإعطاءفيالناسبعضبشككسؤال

سماحتكمرأيلمحماوأمثالهم.والثرسكالبوسنةفىالمسلمين

أدلكفي
أولهم،تعطىأنالوقتهدافىالأولىوهل

4فقراأوالعالم؟أدحاءفىالإسلاميةالمراكزعلىالقائمين



-5للزكاةبعريضةوللتن@كيرللنصع

أكثر؟أولئكحاجةكانتولونفسه،اللد

مستحقودوالهرسكالحوسحةشيالمسلمودبلطوإإ

حهوبحامي@،مطلوولكولثمدهم،وحهالطقرهم،للركاة:

دالناسأحقم@وهمليفوطالحصر،إلى

الإسلا@يةال@راكزعلىالقائمودوهحداأمالهم.وهلاصدا

ا@قراءوهلاصا-فقراء،كالواإدااللهإلىعوةرالا-لالتعليم

أدعساءالا@إحوالهمم@يستحقو@االعالمثيالمسلمي@

لقلولهم،وتأليمالهم،رحمةعليهمويعطكوالواسوهم،

الا-يكودأدعلىالإسلامعلىلهموتتحيتا
لواسطةلهم@ع

مماء،الا@الثقاة
وهم

حا-
م@والمساعدةبالعطال@أيحايرود

العلا-دقراءلحىرد،حصالصا-لارسادةالرحطكير
دحهاالتي

يسدمالهميوحا-لمإدابالركاةعيرحعمم@اولىالمركي

دىي@عللاالحمىلقولحاحتثم،
إلىلعتهلمامعاذدتحا-

رسولوأىاللهإلاإلهلاأنيشهدواأنإلىأدعهم@ا

عليهمالمحترضاللهأنفأعلمهملذلك،أطاعوكهمفإن@لله،



للزكلةبفريضهوللت@ثيمللنصح@-

لذلك،أطاعوكهمفإنوالليلة،الومفىصلواتحمس

وتردأعنيائهممنتؤخذصدقةعليهمافترضدله@أنفأعلمهم

صحته.علىمتفة@@افقرائهمعلى

فىالعلمأهلبينخلافحصلأنهالمعلوممنسؤال.

فماالعارية؟أوللبسالمعدأوالملبوسالحليزكاةإخرأج

الزكاةوجوبدالقولفرضوعلىذلك؟فيسماحتكمرأي

د(نصابفيهفهلذلكفي
منفيظهرنصابلمحهكانوإن

الرسولتوعدالتيالحليفيالوجوبعلىالدالةالأحاديث

عنيجابفكيفنمابا..تبلغلاأنهابالنار.فيهاع@يه@

المعدأوالملبوسالحلىزكاةوحوبديبلبوإ

لبنممتمهورحلافوالمضةالذه@م@العاريةأوللبص

دلةالا@لعمومفيهرحوحوبهاوالا@العلماءة
وجوبفي

عد@للهحديتمنتبتولماوالمضة،الده@فيالزكاة



-@للزكلهبالريضةول@تنكيرللنصح

@ظ،النميعلىدحلتامرأهأدطصالعاصل@عمروالن

مسكتانابنتهايدو@ي
الحبيفقال@ص،م@

صد@ه
أتعطين@ا:@

اللهيسوركأنأيسرك@اطهبهلا.فقاللا.فقال@:@اهذا؟زكاة

.4@ولرص@ا@4و@ا@.فأ@قتهما،نار@ا؟منسوارينبهما

تلبسكاتألها@أ@سلمةأمحديثمنتبتولما

م@أوضاحا
فمالهو؟أكمزااللهيارسولقالت:@ذه@،

فليسفزكي،يزكي،أنللغ@اماوالسلام:الصلاةعليه

لهايقلولمبكنز@ا
صدو
زكاة.فيهفليسالحليإد:@

لملغالتيالحليعلىمحمولةحاديتال!@حمدهركل

يمسرحاديثالا@دلا@دلة،الا@بقيةولينليحهاحمعاالحصال@

لعضا،بعضهايفسرالقرآنيةالاياتأدكمابعضا،لعصها

اتمسرحادبالا@أدوكصا
وتقحا-عامها،ولح@

م@الجم@عدلا@مطلقها
كادوماسحاله،دله@عا-

من
عمد

ويمسربعخمهبعضا.لعصهقيصا-لليتناقض،لا@إله@لل@

الزكاة:أموالثساثلالحولتماملالدصوهكدالعححا.



-@

م@
@وصوعرد،لقوا

لتوفيقا

للزكلةبفريضةوللتنكيرللنصح

رلهيمدالحجارة،
ليوالله،لعام..الا-

المعدالحليزكاةوجوبالفقهاءبعضيردسؤال

معوالتابعين،المحابةلينذلكانتشاربعدمللاستعمال
أنه

وحوبها،فيكالصلاةلمحهوتقريبا،بيتمنهيخلولامما

وتحديىبوجوبهاعموماالزكاةوكذاأوقاتها،وتحديد

بعضعنثبتفقدذلكمنوبالرغمإلخ.ألصتها..

عمر@!وابنجم@غ@يماثعائشةالوجوببعدمالقولالصحابة

ذلك؟عنيجابفكيفوغيرهما،

الحلا@مسائلمنكعرهاال@سألةهذهلطوبى(

الدليلوجدفمتىالدليل،علىغيرهاوفيفيهاالمعول

وح@النراعلفصلالدي
سبحانه%الله-لقولله،حد@الا@

الأفروأوليالرسولوأطيعوااللهأطجواآمواالذلنأيهايالبم

كتنمإنوالرسولاللهإلىفردوهديلنازعتمفإدمكم



-@للزكاةوللتنكميىبفريضةللنصع

الساءألمهتأوي@؟سوأح@حيرذللثالاخرمواي@لاللهتؤمنودط

فحكفهشيءمنفيهاختلمتغوما@موحل%عروق@رله-و(،9

الشرعيالحكمعردم@يضرولاالتورى.\(.أ@اللهإلى

م@بهوقال
حالفه

أدالتريعةفىتقرروقدالعلمأهلم@

مى
أجراد..فلهال@ؤهلي@المحتهدينم@الحكمأصا@

وم@
الصواب،أحرويمولهاجتهاده،علىأحرأخطأ@له

صحوقد
الحاكمفي@لااللهرسولعنالحديثسدلك

لشرعالعلمأهلمنالححتهدي@ولقيهاحتهدإ@ا
الله

ح@سمهم

ال@حتثدالحاكمحكم
شي

احتلصقدلةالمممطوهددالمعى.هدا

م@العلماء@يها
مسائلمنكعيرهالعدهم،وم@الصحاله

الوسعلدلعيرححاو@ي@يهاالعلمأهلعلىصالواح@الحلا@،

م@يثصرولاليله.لا-الحقمعرفة@ي
5الحقأ@حا@

س
فيحالمه

لأحيهالظريحسنأدالعلمأهلراحد@كلرعلى@ل@.

لمماالرأيفيحالمهوإدالمحامل،احسرعلىيحملهوأد

منيتضح
التونيقوليدل@و@الحق،محالفذتعمدهالمحالف



للزك@ةبفويضةوللتنكيرل@مصح@-

الألش@ةكتجارةالتجارةمنبأنواعيتعاملرجلؤاللمه

زكاتها؟يخرجفكيفوغيرها.والأواني

علىالحولتمإذاالزكاةإخراحعليهيجبب:لبواإ

قيمتهابلغتإذاللخجارةالمعدةعندهالتيالعروض

منالنصا@
ذلك،فيالواردةللأحاديثالفضةأوالده@

طى.الغفاري@ووأبيجمدل@لنسمرةحديتومحها

الشركاتفيالاكتتابالحاضرالوقتفيانتشر@مفمال

تخرج؟وكيفزكاة،الأسمهذهفيفهلالألمهم،طريقعن

الا@أصحا@علىبلبوإإ
سهم

إخراجللتجارةالمعدة

منالعروضكسائلالحولعليهاحالإذازكاتها
راضيالا

للمساهمةكلتإدأماوغيرها..والسيارات
أموالفي

كالا@للبيعلاللآحرمعدة
زكاةلافإنهاوالسياراتراضي

فيتكونالزكاةوإنمافيها،
الحول،عليهاحالإثاحرةالا@

التوفيق.وليواللهالحقود،كسائرالمصابوللغت



-5للزكاةبفريضهول@تنكيرللنصح

الشهريالمرتبعلىدحلهدىيعتمدرجللهعف@ال

هدازكاةيخرجلمحكيفالآخرالبعضويوفردعفحهفيصرف

مرلحاته،منيدحرهمالالكتالةيضبطأدعليهب.لطوإ

إذالركىشعهررا@ركلعليهحالإذايركيهتم

ولال@للتيرتمعاالحميعر@س@وإدعليهحال

معحلهالر@ساةوتشردلكأحرولهبأس،فلا
الديالوفرص

رأى@االركاه!تعحيلم@مالعوالأالحول،عليهيحللم

الحولتماملعدتأحيرهاأمادلكالمصلحةالمركي

المقراء.عيجةأوالمال،كعيمةشرعى.لعدر@لايحوز!فلا

هذهفىفهلوأيتاماآموالاوخلفرجلترفيلعؤلمل

يخرجها@؟فمنكدلككانوإنزكاة؟الأموال

الحقود،اليتامى@أموالفيالركاةتح@بلطواإ

السائصذ،ا@لأسعاملخي@ذو@يللتجارة،المعدةوالعروض
ولمحي



-

للزكدلعريضةوللتن@كيرللمصحه

ايتاالا@وليوعلىالركاة،@مهاتج@التيوالمحارالحمو@

صمنوليلهميكنلمفإنوقتها،فييخرحهااد

تعيزالمح@ص@ةإلىالأمرر@عرحبالمتومي،رالدهم

دلكفيوعليهاموالهم،ولنمئونسئونهميتولىوليالهم

صا،فيهبحاوالعمللقوى@لله
لقولاأموالثم،وسملاححهم

سحاله%الله-
لأخيرلهغإع@لاحقلائتامىعنلونكويةدبم

"أ0؟2لمفرةاأ

هيلاثتيإلاايتيبممالتقرلواولا"سحاله:وموله-

ألثئد،ي@فغأخسن
2الألعامأ@و

دىوالآيات
أمو@لهاالحولويعتركتيرةالمعنىهدا

حشمن
لا@والدهممات

ملكهم.دخل@بموتهلهم

التو@يق.ولىوالله

كالألمايرالمصوغاتألواعالوقتهدافيتعددتسؤال

زكاة؟فيهافهلوغيره،للبسالمعدةوغيرهماوالبلاتين



-5للزكاةبغريضةوللتنكيرللنصع

أفيدولاالاستعمال؟أوللزينةأوانشكلعلىكانتوإن

الله؟أثالكم

والفضةالدهبصالمصوعاتكالتإدلبال@ابا

لووالحول،علي@ثارحالالمصا@،للع@إذاز@صاة،لمحميثها

حاديثلا@العلماءقولىأصح@يالعاريةأوللسكانت

كاتإدامادلك،@ىوردتصحيحة
ه@الاعيرم@

إلافيهاركاةكلافلادلكولحورالعقمه@،كالماسوالفضه

منحيحئدتكود@إنهاالتحارة،لهاأرلدإدا
عروصحملة

التحارة،عروصم@كعيرهاةالرحط@يخا@حح@الححارة،

يجوروالأ
م@والىا@@اتحاذ

اد@@للزينةولووالمضةالده@

والشرب،الاكلكأاسحعيال@اإلىر@ميلهللريمةاتحاثدا

انيةفيتشرلوأ@الاقال:أسهيه@اللهر@عولصكلروقا-

يعىلهم-فإنهاعمحافها،فىتأكلوأولاوالمضة،الدهب

صحتهعلىمتمق@االآحرةفيولكمالدنيافىالكمار-

منوعلى
وحل،عزاللهإلىالتولهمعركاتهاهااتحا-



للزكاةلفريضةوللثنكيرل@نصحه-

تعتسهيلاآخرىأنواعإلىالاءوانيم@يغيرهاأدأيضاوعليه

لى:والا"ا
ونحوه.لحلي،كا

الزراعةفيأصحابهايعتمدالمزارعبعضهالىلممف@ل

وهلزكاة؟الزراعةهذهمحصولفيفهلالأمطار،على

والمواطير؟بالمكائنيسقىالديغيرهعنيختلف

مالطال@اب.إ
يسمى

الجاريةوالعيونهاردوالا"مطارالا@د

ص
لشعمر،والحنطه،والربي@،والتمر،كار:لثماوالححو@ا

العشر،لصف@ميهوعيرها@بالحكائ@يسقىوماالععنمر.فميه

5عدالسيصنستلما
السماءالفر،سقت@اديمماقالألهط@

الحاريرواهالعشر@انصفالنفمحأوبالسواقيسقيوفيما

عصرال@حديتمنصحيحهفي

اتوالخف@روالفواكهمنأنواعاالمزارعبعضتنتجلهعؤلمل

الزكاة؟تدخلهاالتيالمزروعةالأشياءهيومازكاة،فيهافهل



-5للزك@ضبعريضةول@تنكيرل@نصع

التيالحضرواتمنودحوهاالمواكهفىليسبلبوإإ
@اإلا!ركاة،ونحوهماوالرمادكالمطيختدخرولاتكاللا

يزكيفإدهللتجارة،كالت
قيمتهام@الحولعليهحالما

تجبوإلماالتجارة.عروصكسائرالمصاب،بلغتإذا

والزبيب،كالتمر،وتدخر:تكالالتيوالتمارالحبو@شيالركاة

ولحولشعر،والححطة،وا
@لعموملك.د

و
اوآتو@لى%تعاله-

حقه
يوم

اوأقيمو@ةلعالىوقولها@\(،الألعام@ل!حماده

@الشىالبيوقولت(.3المرةأ@الزكاةوآتواالصلاة

صحته.علىمتفق@اصدقةحبولاتمرمنأوسقحمسةدوننيما

تكالالتيالحبوبمنذلكللعفيمارجوبهاعلى@دل

والشعيرالحنطةم@الزكاةعلهطلاالخجيأحدولاءنوتدحر.

دلهو@أم@الهصا،فيوحوبهاعلىيدل
التوفيق.ولي

فيالأنصبةبهاتعرفالتيالمكايلاحتلفتلمعؤلمل

فيمعرفتهافيالمعتمدهوفماالزكاة
تجدحيثالوقتهدا



للزك@ةبغريضةوللتنكيرللنصح@-

ليناختلافا
تحديدها؟فيالمعاصرينعلمائنا

العمدةبلطوإا
خمسةوهوكلا،5عدالبيصاعذلكفي

لالا-حمناتوأربعلالعراقي،وثلتأرطال
المعتدلتي@ين

كصاالمملؤتين.
اللعة،وأئمةالعلمأهلدلكعلىلص

التو@يق.وليوالله

فييدخلوقدالبنولثمعيتعاملالناسمنكثيرسؤال
هذهفيفهلمثلا،كالربامحرمة:معالاتالمعاملاتهذه

تخرج؟وكيفزكاة،الأموال

وحميعوعيرها،مإلبحوكالردادالتعامليحرمبلطوإ،

مالاوليستمحرمة،كل@الرباصالاتجةالموائد

قدكانإذاالحيروحوهصرفهايجببللصاح@ها،

اللهحكميعلموهوقبضعها
لمكانإنأماذلك.في

يا@وحل%عزالله-لقولمالهرأسإلالهيقبضها@ليم@

ماوفووااللهاتقواامنوأالدينأيها
مؤمنينكنتمإنالزبام@قبقي



-5للزكلهوللتنكيربفريضةللمصع

منبحربفأدلواتقعئوالئمفإنبئ@بز
تبتموإنورسولهالله

كا(.6@،ك@8القرةأ@لىتظلفونولاتظلفونلاأموالكغرءوسقلكنم

دل@@حكميعر@أداقبلقمضهاقدكادإدأما
ممما

دلك

@هي
م@إحراحهاعليهيح@ولاله،

عر@لله-لمولهماله،

رلهمنموعظةجاءهفمنالرثاوحرمانيغالله)وأحلرحل-:

القهإلىوآمرةسلفمافله@انتهى
وم@

النارأعنحابدأولئكعاد

التيأموالهزكاةوعليه//"القرةأ@حالذونفيهاهم

الركاة،فيهايحصالتيأموالهالرلا@حسائرأرلاحم@ليسم@

العلم،قحلالرباأرلاحم@عليهدحلمادلك@ىويدخل

م@هافإد
التو@ي@.ولىواللهكورة،اليا-للآيةمالهححلة

9النمابفيهايلزموهلالمطر؟عدقةحكمماسؤال

فماكذلككانتوإنمحددة؟تخرجالتيالأنواعوهل

الروجةفيهمبمالتهأهلعنالرجليلزموهلهي،

دم؟لخاوا



-

للزك@ةبعريضةوللتنكيرللنصحه

كبيرصغيرأومسلمكلعلىالفلىفرضزكاةبلطوا(

قال:عمر@ابنعنثبتلماعبد،أوحرأنتىأودكر

عاعاأوتمر،منصاعاالفطر.زكاةلا،@اللهرسول@افرض

والحروالكبير،والمعيروالأدثى،الذكرعلىشعيرمن

الناسخروجقيتؤدىأنوأمرالمسلمين،منوالعبد

صحته.علىمتفقداللصلاة

عنإحراحهاالمسلمعلىيح@بلنصا@،لهاوليم@

@اومماليكه،!وروجاته،أولاده،م@ليته:وأهللمسه

وليلته.يومهو@وتهمقولهصفضلت

أنإلالفسهعلىدزكالهالمستأحرالحادمأما
لهايترع

علىفزكاتهالمملوكالحادمأماعليهتشحرطأوال@ستأحر

كماسيده،
الحديث.فيتمدم

أوتمرا،كان:سواءالملدقوتمنإحراحهاوالواحب

قوليأصحفيذلك،غرأودرة،أوبرا،أوشعي@،

طلادل@@رسولولاءدالعلماء،
عانوفلكفييشترطلم



-@للزكلةبفريضهول@تشثيمللنصح

عرم@يوامحيأنال@سلمعلىوليسمواساة،هادولا@معيعا

البوسنةفيللمجاهديرالمطرصدق@حكمما

الأفضلهوفمابالجوار،الحكمكانوإنوعيرهاوالهرسك

ذلك؟في

الل-ال@سلمش@قراءإحراحثا@يالمحتحروعبلبواإ

المركيفيهاالتي
لا@

مواساةدهاو@@عالما،إليهاأحوجدهم

إلىلقلتوإدالعيد،أيامالسؤاللهاصيستعسوالهم

دثا@@العلماء،ليق@أححكأأحزات،المقراءم@عيرهم

وأفضلأولىالملا-فقراءصر@ها@يلكنمحلها،للعت

وأ

إداوخارحهاالمافىدفىللفقراءدفعهاالتوكيلويحوز

2شراثحلهتوويحورالمال،ثركاةتقةالوكيلكاد

يق.التو@ولىواللهالمقراء،علىوتوريعدالمحرئ،@لطعام



وللتنكيربغرلضةلل@صح@-

الفهرس

المو@وع

لحودط
الركاةحولهامة

@لر@صاةإحرا@الفوائدص

الركاةيحرحلمصحراء

الرحاهعليهتحصما

للهحقالر@اة

شاةالرتاركحكم

و@لموالحقرالإدلمرركاة

صأو@لثلاتةالرحليرحيع

تعلقالتيالإللركاةحكم

ةالرحطاحإ-حسوالط

للمحاهدالركاهحممره
ير

ركاةحكم

ار@صاه

الدحلةر@ط

اللائي@الماس؟ركاةحكم

للتحارةال@عدةوالححمرواتالثواكهركاةحكم

ركاة@يهاهلالعموكأموال

المطرركاةئح@صعلى

للؤكاة
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