التعجيل يف �إخراج
الزكاة
«درا�سة فقهية»
بحث حم َّكم

إعداد د.حامد بن مده بن حميدان اجلدعاني
عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية واألنظمة
بجامعة أم القرى مبكة املكرمة

التعجيل يف �إخراج الزكاة

ملخ�ص البحث
نّبي الباحث التايل:
 تعريف مفردات عنوان البحث( :التعجيل ،الزكاة) �شروط �إخراج الزكاة :ملك الن�صاب ،ومتام احلول. اتف��اق الفقهاء على ع��دم جواز تعجيل �إخراج الزكاة قبل ملك الن�ص��اب،واختالفهم يف تعجيلها بعد ملك الن�صاب وقبل متام احلول �إلى قولني كالتايل:
الأول :اجل��واز ،و�إليه ذهب احلنفية ،ورواية عن الإمام مالك ومذهب ال�ش��افعية
واحلنابلة ،وهو ترجيح البحث.
الثاين :املنع ،و�إليه ذهب املالكية ،ووجه عند ال�شافعية.
 اتفاق الفقهاء على عدم جواز �إجبار ويل الأمر قبل حملها كره ًا. اختالف الفقهاء يف �ض��مان ويل الأمر هالك الزكاة املعجلة �إذا ا�ست�سلفها قبلدفعها مل�ستحقيها �إلى ر�أيني:
الأول :ال �ض��مان �إال بتفري��ط ،وه��و قول عن��د احلنفية واحلنابل��ة ،وهو ترجيح
البحث.
الثاين :ال�ضمان مطلقا ،و�إليه ذهب ال�شافعية.
 �أن الفقري �إذا قب�ض الزكاة املعجلة ،ومات قبل حوالن احلول؛ ف�إن الزكاة تكونوقعت موقعها ،و�أجز�أت ،و�إذا قب�ض الزكاة املعجلة ف�أ�صبح غني ًا قبل متام احلول،
ف�إن الزكاة �أجز�أت عن دافعها ،ولي�س له الرجوع فيها.
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 �أن رب امل��ال لي���س له الرجوع مطلق ًا فيما �إذا عج��ل زكاته ثم هلك ماله قبلمتام احلول.
 �إذا م��ات م��ن عجل زكاة مال��ه قبل متام احلول ،ف ��إن الورثة ي�س��ت�أنفون ًحوال
جديد ًا ،فال يجزئ عنهم ما عجله رب املال من زكاة ماله.
رج؛ البحث جواز التعجيل
 اختالف الفقهاء يف تعجيل �إخراج زكاة الفطرّ ،بيوم �أو يومني.
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املقدمة
قدر فهدى؛
احلم���د هلل الذي يعلم ال�رس و�أخفى ،ال���ذي خلق ف�سوى ،والذي ّ
وقدر �آجاله���م ،ويوم القيامة يجزي كل نف�س مبا
�أح�ص���ى على العباد �أعمالهمّ ،
ت�سع���ى� ،أحمد ربي ،و�أ�شك���ره ،و�أتوب �إليه ،و�أ�ستغفره ،ل���ه الف�ضل ،والثناء،
والنعم التي ال حت�ص���ى ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك له ،له الأ�سماء
حممدا عبده ور�سول���ه امل�صطفى ،اللهم �صلّ و�سلم
احل�سن���ى ،و�أ�شهد �أن نبينا
ً
وبارك على عبدك ور�سولك حممد ،وعلى �آله ،و�صحبه الأتقياء.
�أما بعد:
عز �ش�أنه �رشع لنا منهجاً قومياً؛ فيه اخلري لنا ،وبه �صالحنا يف الدارين،
ف�إن اهلل َّ
قال

تعالى :ﮁﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
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ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﮀ املائدة.٤٨ :

وت�أت���ي الزكاة؛ من �أول���ى ما يعتني به امل�سلم ،فهي الرك���ن الثالث من �أركان

الإ�س�ل�ام العظام ،و�أحد مبانيه الكبار ،ذكرها اهلل-جل جالله-يف كتابه مقرون ًة
بال�صالة؛ لعظم �ش�أنها ،وتنويهاً بذكره���ا ،وترغيباً يف ح�سن �أدائها ،قال تعالى:
ﮁﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮀ البق����رة ،٤٣ :جاء عن ابن عمر-
ر�ضي اهلل عنهما -قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم " :بني الإ�سالم على

خم����س� :شهادة �أن ال �إله �إال اهلل ،و�أن حمم���داً ر�سول اهلل ،و�إقام ال�صالة ،و�إيتاء
الزكاة ،واحلج ،و�صوم رم�ضان"(((.
ّ
وحذر-جلّ جالله -من ع���دم �إخراجها ،فقال تعالى:

ﮁﮂﮃ

ﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮀ التوبة.٣٥ - ٣٤ :

ومن �أهم امل�سائل الفقهية يف كتاب الزكاة؛ م�س�ألة التعجيل يف �إخراجها حلاجة

كل مكلف ملعرفة احلكم الفقهي فيها ،لذا اخرتت �أن يكون هذا البحث بعنوان:
"التعجي���ل يف �إخراج الزكاة...درا�س���ة فقهية" ،ومن اهلل تعالى �أ�ستمد العون،
والتوفيق ،و�أ�س�أله الهداية للر�أي ال�سديد ،واملنهج الر�شيد� ،إنه العزيز احلميد.
((( متف ��ق علي ��ه� .أخرجه :البخاري )2( ،كتاب :الإميان )2( ،باب :دعا�ؤك ��م �إميانكم لقوله ع َّز وج َّل :ﮁﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﮀ البق����رة�� � ،٨ :ص( ،)25واللفظ له ،وم�سل ��م )1( ،كتاب :الإميان )5( ،باب :بيان

�أركان الإ�سالم ،ودعائمه العظام ،رقم (� ،)16ص (.)40
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�أو ًال� :أهمية البحث.
-1تت�ض���ح �أهمية البحث من ارتباطه الوثي���ق بركن عظيم من �أركان الإ�سالم
�أال وه���و الزكاة ،مما تعظم احلاجة �إليه؛ ملعرفة �أحكام���ه الفقهية ليعبد امل�سلم ربه
على بينة ،وعلم ،وهدى ،قال تعالى :ﮁﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮀ البقرة.٤٣ :

-2عِ َظم احلاجة �إلى معرفة حكم تعجيل الزكاة يف واقعنا املعا�رص ،خا�صة مع

كرثة �س�ؤال النا�س عنه مل�ساعدة �إخوانهم يف الأقطار الإ�سالمية الذين يتعر�ضون
�إل���ى كوارث مفاجئ���ة ت�ستوجب التعجيل والإ�رساع �إل���ى م�ساعدتهم ،ومد يد
العون لهم.

ثاني ًا�:أهداف البحث.
-1الرغبة اجلادة يف البحث العلمي مل�س�ألة لها عالقة بركن من �أركان الإ�سالم
العظ���ام ،ف�أحكام الزكاة احلاجة لها ما�سة مبرور الزمان ،قال تعالى:

ﮁﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﮀ الروم.٣٩ :

-2الدعوة �إلى �إبراز �أهمية الأح���كام الفقهية املتعلقة باملال يف الإ�سالم ،قال

تعال���ى:

ﮁﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮀ احلديد٧ :؛ فعلى الإن�سان �أن ي�ضعه موا�ضعه ،و�أن ينفقه يف الوجوه
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الت���ي �رشعها اهلل تعالى ،قال-جلَّ جالل���ه:-
النور.٣٣ :

ﮁﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮀ

-3معرفة احلكم الفقهي لتعجيل الزكاة ،وهو املحور الرئي�س لهذا البحث.
-4الإملام مبا يرتت���ب على تعجيل الزكاة من �أح���كام فقهية نحو حكم �إجبار
رب املال على �إخراج زكات���ه قبل حملها ،وهالك الزكاة قبل دفعها مل�ستحقيها،
واحلك���م �إذا قب�ض الفقري ال���زكاة املعجلة ومات �أو اغتن���ى قبل حوالن احلول،
وحك���م �إذا عجل رب املال الزكاة ث���م هلك ماله قبل متام احل���ول ،وكيفية بناء
الورثة احلول �إذا مات من عجل زكاة ماله.

ثالث ًا� :أ�سباب اختيار مو�ضوع البحث.
-1الرغبة ال�شخ�صية يف معرفة الأحكام الفقهية مل�س�ألة التعجيل يف الزكاة.
-2ما نلم�سه من كرثة ال�س����ؤال عن حكم التعجيل يف �إخراج الزكاة ،خا�صة
وقت امللمات ،والأزمات الطارئة.
-3ال�سعي احلثيث للإفادة من تعليالت الفقهاء للأحكام؛ خا�صة يف الأبواب
التي تقل فيها الن�صو�ص ال�رشعية ،وهذا مما ينتفع به طالب الفقه.
-4الأم���ل �أن �أكون �سال���ك ًا بهذا البحث طريقاً �إلى العل���م النافع ،والفقه يف
الدي���ن ،جاء عن �أب���ي هريرة ر�ضي اهلل عنه�أن ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ق���ال�" :إذا مات الإن�سان انقطع عمله �إال من ثالثة� :إال من �صدقة جارية� ،أو علم
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ينتف���ع به� ،أو ولد �صالح يدع���و له"((( ،قال القرايف((( رحم���ه اهلل ":الفقه عماد
احلق ،ونظام اخلل���ق ،وو�سيلة ال�سعادة الأبدية ،ولب���اب الر�سالة املحمدية ،من
حتلى بلبا�سه فقد �ساد ،ومن بالغ يف �ضبط معامله فقد �ساد"(((.

رابع ًا:املنهج املتبع لكتابة البحث.

املق�ص���ود باملنهجية يف البحث العلمي هي ترتيب الأفكار ،واملعلومات ترتيباً

منطقي���اً حتى ي�ستفيد الباح���ث وغريه مما يكتب ،وي�ؤل���ف ،وقد اعتمدت على
املنهج الو�صفي وهو يعتمد على ذك���ر الأدلة ،والن�صو�ص ،ونتائج الدرا�سات،
والوثائ���ق ذات ال�صلة باملو�ضوع؛ لالعتماد عليه���ا يف الو�صول �إلى الأحكام،
والر�ؤى التي يتبناها الباحث(((.
و�سوف اتب���ع يف كتابة البحث القواعد العلمية املتع���ارف عليها ،وفيما يلي
�أهم معاملها:
�أوليت عنايتي الفائقة بتوثيق املادة العلمية من م�صادرها الأ�صيلة ،ف�أ�ضع عالمةمميزة عند النقل احلريف للن�صو�ص ،و�أو�ضح يف الهام�ش امل�صدر املنقول منه.
((( �أخرج ��ه :م�سل ��م)25( ،كت ��اب :الو�صي ��ة)3( ،باب:م ��ا يلحق الإن�سان من الث ��واب بعد وفاته ،رق ��م (� ،)1631ص(-669
.)670
َ
((( ه ��و� :أحم ��د بن �إدري�س بن عبدالرحمن الق َرايف ال�صِّ ـ ْنهاين ،كنيته� :أبو العبا�س ،ولد �سنة (626هـ) ،فقيه مالكي ،من
كتب ��ه :الذخرية� ،ش ��رح تنقيح الف�صول ،الفروق ،تويف-رحمه اهلل�-سن ��ة ( ،)684بالقاهرة .ينظر :الديباج املذهب يف
معرف ��ة �أعي ��ان املذه ��ب� :إبراهيم بن علي ب ��ن حممد بن حممد بن فرحون املالكي ،ال�شه�ي�ر بابن فرحون (-205/1
 ،)208رقم (� ،)123شجرة النور الزكية :حممد بن حممد خملوف� ،ص ( ،)189-188رقم (.)627
((( الذخرية :القرايف (.)34/1
((( ينظر :مناهج البحث :غازي ح�سني عناية� ،ص(.)81-80
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عند ذك���ر الآيات القر�آنية الكرمية� ،أو جزء منها ،ف����إين �أذكر ا�سم ال�سورة،ورقم الآية.
عند ذكر الأحاديث النبوية ال�رشيفة� ،أو الآثار الكرمية ،ف�إين �أقوم بتخريجهاوفق القواعد العلمية املعتربة على النحو الآتي:
�أ� -إذا كان احلديث ال�رشيف يف ال�صحيحني� ،أو �أحدهما ف�إين �أكتفي بذلك،
و�إن مل يك���ن احلديث يف ال�صحيح�ي�ن� ،أو �أحدهما ،ف�إين �أق���وم بتخريجه من
امل�صادر احلديثية الأ�صيلة.
خرجه ،ذاكراً رق���م الكتاب ،وعنوانه ،ورقم
ب� -أُب�ي�ن عند كل حديث من َّ

الباب ،وعنوانه ،ورقم احلديث ،ورقم اجلزء�-إن وجد ،-ورقم ال�صفحة.
ج� -أُو�ضح درجة احلديث من حيث ال�صحة� ،أو ال�ضعف؛ �إن مل يكن احلديث

يف ال�صحيحني� ،أو �أحدهما ،معتمداً-بعد عون اهلل تعالى-على �أقوال املحققني
من �أهل العلم خا�صة العالمة /حممد بن نا�رص الدين الألباين((( رحمه اهلل .
د� -إذا كان احلدي���ث خمرج��� ًا م���ن عدة كت���ب حديثية ،ف����إين �أن�سب اللفظ
ل�صاحبه.
ه���ـ� -أُرت���ب �أ�صحاب ال�س�ن�ن الأربعة ،هك���ذا� :أبو داود ،ث���م الرتمذي ،ثم
الن�سائي ،ثم ابن ماجه.
((( ه ��و :حمم ��د نا�ص ��ر الدين ب ��ن نوح جناتي ب ��ن �آدم الألباين ،كنيته� :أب ��و عبدالرحمن ،ولد �سن ��ة (1332هـ) ،مبدينة
�أ�شق ��ودرة ب�ألباني ��ا ،عامل ع�ص ��ره يف احلديث ،من كتبه� :سل�سل ��ة الأحاديث ال�صحيحة� ،سل�سل ��ة الأحاديث ال�ضعيفة،
غاية املرام يف تخريج �أحاديث احلالل واحلرام� ،صفة �صالة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،خمت�صر ال�شمائل ،تويف-
رحم ��ه اهلل�-سن ��ة (1420هـ) .ينظ ��ر :علماء ومفكرون عرفتهم :حممد املجذوب�� � ،ص( ،)303-277رقم ( ،)14كوكبة
من �أئمة الهدى وم�صابيح الدجى� ،إعداد :عا�صم بن عبداهلل القريوتي� ،ص (.)279-185
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عن���د ورود بع�ض الكلمات امل�شكلة يف البحث ،ف����إين �أقوم ب�ضبط الكلمةامل�شكلة؛ حتى ال يقع القارئ الكرمي يف اللب�س املحيل للمعنى.
�أترجم للأعالم الوارد ذكرهم يف ثنايا البحث �إذا اقت�ضت احلاجة التعريفاملرتجم له حتقق الغر�ض من �إيراد الرتجمة.
بهم؛ مكتفياً بنبذ ٍة ي�سرية عن ال َع َلم
َ
�-أولي���ت الهوام�ش عناية خا�صة؛ ملا لها م���ن �أهمية كربى يف خدمة البحث،

ولأنها موطن التوثيق العلمي.
ال �أذكر يف الهام�ش معلوم���ات كاملة عن امل�صدر املنقول منه �سوى عنوانالكت���اب ،وا�سم م�ؤلفه ،مقدم ًا عنوان الكت���اب؛ مكتفياً مبا �أورده من معلومات
�شاملة عن امل�صادر واملراجع يف الفهر�س اخلا�ص بها.
�إذا �شمل الهام�ش الواحد �أكرث من مرجع ،ف�إين �أقوم برتتيب املراجع ح�سبحروف املعجم.
�إذا ا�شرتك العنوان بني كتابني ،ف�إين �أذكر ا�سم امل�ؤلف دائماً؛ منعاً لاللتبا�س.االعتناء ب�صحة املكتوب ،و�سالمته من الناحية النحوية ،والإمالئية ،ومراعاةح�سن تنا�سق ال���كالم ،ورقي �أ�سلوبه ،واالعتناء بعالم���ات الرتقيم حتى يكون
البحث �أقرب �إلى الإتقان؛ وليكون ذلك م�ساعداً للقارئ على فهم الن�صو�ص.
-حر�ص���ت على ُح�س���ن الإخراج الطباع���ي للبحث ،واالعتن���اء بخلوه من

الأخط���اء ال ُلغوي���ة ،واملطبعية ،وح�سن توزي���ع الفقرات ،واالهتم���ام بعناوين
املباحث ،واملطالب.
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اعتنيت بفهر�س امل�صادر واملراجع ،ورتبته على حروف املعجم.وه���ذا �أوان ال��ش�روع يف املق�صود ،وم���ن اهلل-جلَّ وع�ل�ا -ن�ستمد العون،
والتوفي���ق؛ «الله���م رب جربائي���ل ،وميكائي���ل ،و�إ�رسافيل ،فاط���ر ال�سموات،
والأر����ض ،ع���امل الغي���ب ،وال�شهادة� ،أن���ت حتكم بني عب���ادك فيم���ا كانوا فيه
يختلف���ون ،اه���دين ملا اختلف فيه من احل���ق ب�إذنك� ،إنك تهدي م���ن ت�شاء �إلى
�رصاط م�ستقيم»(((.

متهيد
التعريف مبفردات العنوان
املطلب الأول :تعريف التعجيل
�أو ًال :تعريف التعجيل لغة(((.
ت���دور معاين التعجيل لغ���ة على الإ�رساع ،واال�ستحثاث ،ق���ال ابن فار�س

(((

((( �أخرج ��ه :م�سل ��م )6( ،كت ��اب� :ص�ل�اة امل�سافري ��ن وق�صره ��ا )26( ،ب ��اب :الدعاء يف �ص�ل�اة الليل وقيام ��ه ،رقم(،)770
�ص(.)305-304
((( ينظ ��ر م ��ادة (عجل) يف الكت ��ب التالية :العني :اخلليل بن �أحمد الفراهيدي�� � ،ص( ،)605القامو�س املحيط :حممد
ب ��ن يعق ��وب الفريوز�آب ��ادي� ،ص( ،)1331ل�سان الع ��رب :حممد بن مكرم بن علي بن �أحم ��د الأن�صاري ،ال�شهـري بابن
َم ْن ُظور ( ،)66-63/9امل�صباح املنري� :أحمد بن حممد الفيومي� ،ص( ،)150-149املعجم الو�سيط� :إبراهيم م�صطفى
و�آخرون ( ،)586/2مفردات �ألفاظ القران :الراغب الأ�صفهاين� ،ص(.)549-548
((( ه ��و� :أحم ��د ب ��ن فار�س بن زكريا بن حممد ال َق ْزوين ��ي ،ال�شهري بابن فار�س ،كنيته� :أبو احل�س�ي�ن ،ولد �سنة (329هـ)،
من �أئمة اللغة ،كان نحوياً على طريقة الكوفيني ،ا�شتهر بالكرم ،من كتبه :جممل اللغة ،ال�صاحبي ،حلية الفقهاء،
تويف-رحم ��ه اهلل�-سن ��ة (395هـ) ،بالري .ينظر :بغية الوعاة يف طبق ��ات اللغويني والنحاة :عبدالرحمن بن �أبي بكر
ال�سيوط ��ي ( ،)353-352/1رق ��م ،)680( :البلغ ��ة يف تاري ��خ �أئم ��ة اللغة :حمم ��د بن يعقوب الفريوز�آب ��ادي� ،ص(،)44
رقم ،)50( :نزهة الألباء يف طبقات الأدباء :عبد الرحمن بن حممد الأنباري� ،ص( ،)279-278رقم (.)126
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رحم���ه اهلل" :الع�ي�ن ،واجليم ،وال�ل�ام� ،أ�صالن �صحيحان ي���دل �أحداهما على
الإ�رساع ،والآخر على بع�ض احليوان"(.((1
فالتعجيل :اال�ستحثاث ،وطلب العجلة ،يقال :ا�ستعجل الرجل :حثه ،و�أمره
�أن َي ْع َجل بالأمر(.((1

والعاجل :نقي�ض الآجل؛ عام يف كل �شيء(.((1
الب ْطء(.((1
وال َع َجل ،وال َع َجلة� :ضد ُ

واملعج���ل :املق���دم ،يقال :تعجل من الك���راء كذا ،وعجل له م���ن الثمن كذا
تعجي ً
ال� ،أي قدم(.((1
وال َع َجلة :طلب ال�شيء ،وحتريه قبل �أوانه(.((1

ثانياً :تعريف التعجيل �إ�صطالحاً.
ال يخ���رج التعجيل يف التعري���ف اال�صطالحي عن معن���اه اللغوي ،فيعرف
الدي���ن"( ،((1وهو تعريف عام
التعجي���ل ب�أنه":الإ�رساع ب�إح�ضار نحو املال� ،أو َّ
يتوافق م���ع املعنى اللغوي ،وعلى ه���ذا املعنى جاءت بع����ض الآيات القرانية
( ((1املقايي�س يف اللغة :ابن فار�س (.)237/4
( ((1ينظر:ل�سان العرب :ابن َم ْن ُظور (.)63/9
( ((1ينظ ��ر :الع�ي�ن :الفراهيدي� ،ص( ،)605القامو�س املحي ��ط :الفريوز�آبادي� ،ص( ،)1331ل�س ��ان العرب :ابن َم ْن ُظور
( .)63/9خمت ��ار ال�صح ��اح :حمم ��د ب ��ن �أب ��ي بكر بن عبد الق ��ادر الرازي�� � ،ص ( ،)201املقايي�س يف اللغ ��ة :ابن فار�س
(.)238/4
( ((1ينظر :ل�سان العرب :ابن َم ْن ُظور ( ،)63/9خمتار ال�صحاح :الرازي� ،ص (.)201
( ((1ينظر :املعجم الو�سيط� :إبراهيم م�صطفى و�آخرون (.)586/2
( ((1ينظر :مفردات �ألفاظ القران :الأ�صفهاين� ،ص(.)548
( ((1التوقيف على مهمات التعاريف:حممد عبدالر�ؤوف املناوي� ،ص(.)185
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الكرمي���ة ،ق���ال تعال���ى :ﮁﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮀ طه،٨٤ :
وقال جلّ جالله  :ﮁﯸﯹﯺﯻﯼﯽﮀ القيامة.١٦ :

والفقه���اء رحمه���م اهلل مل ي�رصحوا بتعريف التعجيل-فيم���ا �أعلم-؛ لظهور

معناه ،وو�ضوحه.
وي�أتي التعجيل يف اال�صطالح الفقهي ملعنيني هما(:((1
الأمر الأول� :أداء احلق قبل وقته ،ومنه تعجيل الزكاة� :أدا�ؤها قبل وجوبها.
الأمر الثاين� :أداء احلق يف �أول وقته ،ومنه تعجيل �صالة املغرب.
والأمر الأول هو املق�صود يف م�سائل هذا البحث ،فيعرف التعجيل على هذا
االعتبار ب�أنه" :الإتيان بالفعل قبل وقته املحدد له �رشع ًا ب�إذن ال�شارع"(.((1

املطلب الثاين :تعريف الزكاة
�أو ًال :تعريف الزكاة لغة(.((1
ت���دور معاين مادة (زكا) عل���ى الطهارة ،والنماء ،والربك���ة ،واملدح( ،((2قال
ابن فار�س رحم���ه اهلل " :الزاء ،والكاف ،واحلرف املعتل؛ �أ�صل يدل على مناء،
( ((1ينظر :معجم لغة الفقهاء� :أ.د/حممد روا�س قلعجي� ،أ.د/حامد قنيبي� ،أ /قطب م�صطفى �سانو� ،ص (.)135
( ((1معجم امل�صطلحات والألفاظ الفقهية :د.حممود عبدالرحمن عبداملنعم (.)468/1
( ((1ينظ ��ر م ��ادة (زك ��ي) يف الكت ��ب التالي ��ة :ت ��اج اللغ ��ة و�صح ��اح العربي ��ة� :إ�سماعي ��ل بن حم ��اد اجلوهري�� � ،ص(،)454
الع�ي�ن :الفراهي ��دي� ،ص( ،)393القامو�س املحي ��ط :الفريوز�آبادي� ،ص( ،)1667الكليات� :أي ��وب بن مو�سى الكفوي،
� ��ص( ،)486ل�س ��ان العرب :اب ��ن َم ْن ُظور ( ،)65-64/6امل�صباح املنري :الفيومي�� � ،ص( ،)97املعجم الو�سيط-396/1( :
 ،)397مفردات �ألفاظ القران :الأ�صفهاين� ،ص(.)381-380
( ((2ينظر :ل�سان العرب :ابن منظور (.)65/6
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وزيادة"(.((2
وال���زكاة :ما �أخرجته من مالك؛ لتطهره ب���ه(� ،((2سميت بذلك لأنها مما يرجى
ب���ه زكاء املال ،وهو زيادته ،ومن���ا�ؤه( ،((2قال تعالى :ﮁﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮀ التوبة.١٠٣ :

وال���زكاة :ما يخرج الإن�سان من حق اهلل تعالى �إلى الفقراء(� ،((2سميت بذلك

ملا يكون فيها من رجاء الربكة� ،أو لتزكية النف�س.
والزكاة :ال�صالح(.((2

ثاني ًا :تعريف الزكاة ا�صطالح ًا.

ال يخلو كتاب فقهي من تعريف للزكاة-غالباً ،-ومن تعريفاتها:
-1الزكاة" :القدر املخرج من الن�صاب احلويل �إلى الفقري"(.((2
-2وتعرف ب�أنها":جزء من املال �رشط وجوبه مل�ستحقه بلوغ املال ن�صاباً"(.((2

-3وتع���رف ب�أنه���ا" :ا�سم لأخذ �شيء خم�صو�ص من ٍ
م���ال خم�صو�ص على
�أو�صاف خم�صو�صة لطائفة خم�صو�صة"(.((2
���ر ٍج خم�صو�ص ب�أو�ص���اف خم�صو�صة من مال
-4وتع���رف ب�أنها":ا�سم لمِ ُ ْخ َ
( ((2املقايي�س يف اللغة :ابن فار�س (.)17/3
( ((2ينظر :القامو�س املحيط :الفريوز�آبادي� ،ص( ،)1667ل�سان العرب :ابن منظور (.)65/6
( ((2ينظر :العني :الفراهيدي� ،ص( ،)393املقايي�س يف اللغة :ابن فار�س ( )17/3املعجم الو�سيط.)397-396/1( :
( ((2ينظر :الكليات :الكفوي� ،ص( ،)486مفردات �ألفاظ القر�آن :الأ�صفهاين� ،ص (.)381
( ((2ينظر :العني :الفراهيدي� ،ص( ،)393ل�سان العرب :ابن َم ْن ُظور ( ،)64/6امل�صباح املنري :الفيومي� ،ص(.)97
(� ((2أني�س الفقهاء :قا�سم القونوي� ،ص(.)127
(� ((2شرح حدود ابن عرفة :حممد الأن�صاري الر�صاع (.)140/1
( ((2حترير �ألفاظ التنبيه :يحيى بن �شرف النووي� ،ص (.)101
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خم�صو�ص لطائفة خم�صو�صة"(.((2
وه���ذه التعريفات متقاربة يف معانيه���ا ،فلفظ (ال���زكاة) �إذا �أطلق يف موارد
ال�رشيعة ين�رصف حلق يجب يف املال ب�رشائط خم�صو�صة ،و�إمنا تكرث القيود يف
التعريفات وفقاً ملا ذهب �إليه كل مذهب من اجتهاد فقهي.

املبحث الأول
(((3
حكم تعجيل الزكاة بعد ملك الن�صاب
(((3
وقبل متام احلول
للزكاة �رشائط خم�صو�صة عند الفقهاء اهتموا ب�إي�ضاحها ،وبيانها؛ ملا للزكاة من
�أهمية عظيمة يف الإ�سالم ،فهي من �أركانه العظام ،قال ال�رسخ�سي( ((3رحمه اهلل :
"هي فري�ضة مكتوبة وجبت ب�إيجاب اهلل تعالى ،ف�إنها يف القران ثالثة الإميان"(،((3
قال تعالى :ﮁﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮀ البقرة.٤٣ :
( ((2الدر النقي يف �شرح �ألفاظ اخلرقي :يو�ســـــف بن ح�ســـــن بن عبـــــدالهـادي احلنبلي ،املعروف بابن املربد (.)319/2
( ((3الن�صاب هو :قدر معلوم ملا جتب فيه الزكاة .ينظر :حترير �ألفاظ التنبيه :النووي� ،ص(.)102
( ((3احل ��ول ه ��و :ال�سَّ ن ��ة ،اعتب ��اراً بانقالبه ��ا ،ودوران ال�شم� ��س يف مطالعه ��ا ،ومغاربه ��ا .ينظر:التوقي ��ف عل ��ى مهم ��ات
التعاريف :املناوي� ،ص(.)300
( ((3ه ��و� :شم� ��س الأئم ��ة ،حممد بن �أحمد بن �أبي �سه ��ل ال�سرخ�سي ،كنيته� :أبو بكر ،فقيه حنف ��ي ،من كتبه :املب�سوط،
�ش ��رح ال�س�ي�ر الكبري� ،ش ��رح خمت�صر الطح ��اوي ،تويف-رحمه اهلل�-سنة (500ه� �ـ) ،وقيل490( :ه� �ـ) ،وقيل483( :هـ).
ينظ ��ر :ت ��اج الرتاج ��م :قا�س ��م ب ��ن ُق ْط ُلو ُب َغ ��ا ال�سَّ ��ودُوين�� � ،ص ( ،)235-234رق ��م ( ،)201اجلواهر امل�ضي ��ة يف طبقات
احلنفية :عبدالقادر بن حممد القر�شي ( ،)82-78/3رقم (.)1219
( ((3املب�سوط :ال�سرخ�سي (.)149/2
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ولإخراج الزكاة �رشائط البد من توفرها ،ومن ذلك(:((3
 -1ملك الن�صاب.
 -2متام احلول.
وال يخلو احلال يف �إخراج الزكاة من ق�سمني:

الق�سم الأول :تعجيل الزكاة قبل ملك الن�صاب.
اتفق الفقهاء رحمهم اهلل على عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك الن�صاب(.((3
ومن ن�صو�ص الفقهاء رحمهم اهلل يف هذا ال�ش�أن:
�أ -قال ال�شا�شي( ((3رحمه اهلل " :كل ما وجبت الزكاة فيه باحلول والن�صاب ال
يجوز تقدمي زكاته على ملك الن�صاب"(.((3
( ((3ينظ ��ر :للحنفي ��ة :بدائ ��ع ال�صنائ ��ع يف ترتيب ال�شرائ ��ع :لأبي بكر بن م�سع ��ود الكا�س ��اين ( ،)164/2جممع الأنهر
يف �ش ��رح ملتق ��ى الأبح ��ر :احللب ��ي ( ،)239/1للمالكية :الكايف :يو�س ��ف بن عبداهلل بن حممد ب ��ن عبدالرب ال َّنمَري
القرطب ��ي ،ال�شه�ي�ر باب ��ن عبدال�ب�ر�� � ،ص( ،)88املعون ��ة عل ��ى مذه ��ب ع ��امل املدين ��ة :عبدالوه ��اب بن علي ب ��ن ن�صر
البغ ��دادي ( ،)360/1لل�شافعي ��ة :عجال ��ة املحت ��اج �إل ��ى توجي ��ه املنهاج :عمر بن عل ��ي بن �أحمد ،املع ��روف بابن امللقن
( ،)474/1النجم الوهاج يف �شرح املنهاج :حممد بن مو�سى الدمريي ( ،)258/3للحنابلة :الإقناع لطالب االنتفاع:
مو�سى بن �أحمد احلجاوي ( ،)461/1ك�شاف القناع عن منت الإقناع :من�صور بن يون�س البهوتي ( ،)91/2املمتع يف
�شرح املقنع :زين الدين املنجى التنوخي (.)204/2
( ((3ينظ ��ر :مرات ��ب الإجم ��اع يف العب ��ادات واملعامالت واالعتقادات :علي بن �أحمد بن �سعي ��د بن حزم الفار�سي الأ�صل،
الأندل�سي ،ال�شهري بابن حزم� ،ص(.)67
( ((3هو :حممد بن �أحمد بن احل�سني ال�شا�شي القفال ،ال�شهري بامل�ستظهري ،ولد �سنة(429هـ) ،كنيته� :أبو بكر ،فقيه
�شافعي ،من كتبه :العمدة يف فروع ال�شافعية ،الأ�صول ،امل�ساعد على معرفة القواعد ،تويف-رحمه اهلل�-سنة(507هـ).
ينظ ��ر� :ش ��ذرات الذه ��ب :عبداحلي بن �أحمد بن حمم ��د العكري ،ال�شهـري بابن العم ��اد ( ،)16/4طبقات ال�شافعية:
عبد الوهـاب بن علي بن عبد الكايف ال�سُ ْب ِكي ،ال�شهري بابن ال�سُ ْب ِكي (.)54/4
( ((3حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء :ال�شا�شي (.)354/1
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ب -قال القا�ضي عبدالوه���اب( ((3رحمه اهلل �" :أما زكاة العني فمن �رشوطها
الن�صاب ،واحلول �إال �أن يكون من معدن"(.((3
ج-ق���ال النووي( ((4رحمه اهلل " :يجوز تعجيل الزكاة قبل احلول ،وال يجوز
قبل متام الن�صاب"(.((4
د -قال ابن قدامة( ((4رحمه اهلل " :وال يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك الن�صاب،
ٍ
بغري
خالف علمناه"(.((4

الق�سم الثاين :تعجيل الزكاة بعد ملك الن�صاب.
اختلف الفقهاء يف تعجيل الزكاة بعد ملك الن�صاب ،وقبل متام احلول على قولني:
( ((3هو :عبدالوهاب بن علي بن ن�صر البغدادي ،كنيته� :أبو حممد ،ولد �سنة (362هـ)� ،شيخ املالكية يف ع�صره� ،أ�صويل،
�أدي ��ب ،م ��ن كتبه :التلقني� ،شرح ر�سالة ابن �أبي زيد ،عيون امل�سائل ،الأدلة يف م�سائل اخلالف ،تويف-رحمه اهلل�-سنة
(422ه� �ـ) .ينظ ��ر :الديب ��اج املذهب :ابن فرحون ( ،)28-25/2رقم (� ،)341س�ي�ر �أعالم النبالء :حممد بن �أحمد بن
عثم ��ان الذهب ��ي ( ،)432-429/17رق ��م (� ،)287شج ��رة النور الزكي ��ة :حممد بن حممد خملوف�� � ،ص (،)104-103
رقم (.)266
( ((3املعونة على مذهب عامل املدينة :عبدالوهاب البغدادي (.)360/1
( ((4ه ��و :يحي ��ى ب ��ن �ش ��رف بن ِم َرى الن ��ووي ،كنيته� :أبو زكري ��ا ،ولد �سنة (631ه� �ـ) ،بقرية نوى ،و�إليه ��ا ينت�سب ،فقيه
�شافع ��ي ،م ��ن �أع�ل�ام ال�شافعية ،من كتبه :امله ��ذب ،املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلج ��اج ،ريا�ض ال�صاحلني ،تويف-
رحمه اهلل�-سنة (676هـ) .ينظر :العقد املذهب يف طبقات حملة املذهب :عمر بن علي بن �أحمد الأندل�سي التكروري
ال�شافعي ،ال�شهـري بابن امللقن� ،ص ( ،)171رقم ( ،)418طبقات ال�شافعية الكربى :ابن ال�سُ ْب ِكي ( ،)400-395/8رقم
(.)1288
( ((4رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني :النووي (.)212/2
ُ
( ((4ه ��و :موف ��ق الدي ��ن ،عب ��داهلل بن �أحمد بن حممد بن قدامَة املقد�سي ،كنيته� :أب ��و حممد ،ولد �سنة (541هـ) ،فقيه
حنبل ��ي ،م ��ن كتبه :املغني ،املقن ��ع ،الكايف ،ذم الو�سوا�س ،تويف-رحمه اهلل�-سنة (620ه� �ـ) ،بدم�شق .ينظر :الذيل على
طبق ��ات احلنابل ��ة :عب ��د الرحم ��ن بن �أحمد ب ��ن عبد الرحمن البغ ��دادي ،ال�شهـ�ي�ر بابن رج ��ب ( ،)298-281/3رقم
(� ،)300سري �أعالم النبالء :الذهبي ( ،)173-165/22رقم (� ،)112شذرات الذهب :ابن العماد (.)163-155/7
( ((4املغني :ابن قدامة ( .)80/4وينظر :الفروع :عبداهلل بن حممد بن مفلح املقد�سي ،ال�شهـري بابن مفلح (.)433/2
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القول الأول :جواز تعجيل الزكاة بعد ملك الن�صاب ،وقبل متام احلول.
وهو مذهب احلنفية( ،((4ورواية عن الإمام مالك(((4؛ ومذهب ال�شافعية(،((4
واحلنابلة(.((4
ولكن اختلفوا يف املدة التي يجوز فيها تعجيل الزكاة على النحو الآتي:
�أ� -أم���ا احلنفية فيجوز عندهم التعجيل لأكرث من �سن���ة( ،((4ولكن �إمنا يجوز
التعجيل عندهم ب�رشائط ثالثة(:((4
�أحدها� :أن يكون مالك ًا للن�صاب يف �أول احلول.
والثاين� :أن يكون الن�صاب كام ً
ال يف �آخر احلول �أي�ضاً.
( ((4ينظر:البناي ��ة �ش ��رح الهداي ��ة :حمم ��ود بن �أحم ��د العيني ( ،)365/3حا�شي ��ة ابن عابدين :حممد �أم�ي�ن بن عمر بن
عب ��د العزي ��ز الدم�شقي ،ال�شهـري بابن عابدي ��ن ( ،)294/2فتح باب العناية ب�شرح النقاية :علي بن �ســـــلطان بن حممد
الهـروي القاري ( ،)508/1الفقه النافع :حممد بن يو�سف ال�سمرقندي ( ،)344/1اللباب يف �شرح الكتاب :عبد الغني
بن طالب بن حمادة الدم�شقي احلنفي الغنيمي ،ال�شهـري بامليداين ( ،)143/1املب�سوط :حممد بن �أحمد بن �أبي �سهـل
ال�سرخ�سي (.)236/2
ُ
( ((4ينظر:املدون ��ة الك�ب�رى :الإم ��ام /مال ��ك ب ��ن �أن� ��س ،رواي ��ة :عبدال�س�ل�ام ب ��ن �سعي ��د التنوخ ��ي ،ال�شهـ�ي�ر ب�سَ حْ ن ��ون،
عن:عبدالرحمن بن القا�سم (.)284/1
( ((4ينظ ��ر :البي ��ان :يحي ��ى بن �أبي اخلري �سامل العم ��راين ( ،)378/3احلاوي الكبري :علي بن حممد املاوردي (،)159/3
رو�ضة الطالبني :النووي ( ،)212/2عجالة املحتاج �إلى توجيه املنهاج :ابن امللقن ( ،)509/1مغني املحتاج �إلى معرفة
مع ��اين �ألف ��اظ املنهاج :حممد بن �أحمد ال�شربيني اخلطيب ( ،)610/1املهذب� :إبراهـيم بن علي ال�شريازي (،)547/1
الو�سيط :حممد بن حممد بن حممد الغزايل (.)446/2
( ((4ينظ ��ر :الإر�ش ��اد �إل ��ى �سبيل الر�شاد :حممد بن �أحمد بن حممد بن �أبي مو�سى الهـا�شمي� ،ص ( ،)125الإقناع لطالب
االنتف ��اع :احلج ��اوي ( ،)461/1ك�ش ��اف القناع :البهوتي ( ،)265/2معونة �أويل النهـ ��ى �شرح املنتهـى :حممد بن �أحمد
الفتوح ��ي احلنبل ��ي ،ال�شهـ�ي�ر بابن النجار ( )319/3املغني :ابن قدامة ( ،)79/4املمتع يف �شرح املقنع :املنجى التنوخي
(.)204/2
( ((4ينظر :االختيار لتعليل املختار :عبداهلل بن حممود بن مودود املو�صلي احلنفي ( ،)135/1البحر الرائق :زين الدين
بن �إبراهـيم بن حممد ،ال�شهـري بابن جنيم ( ،)390/2تبيني احلقائق :عثمان بن علي الزيلعي ( ،)66/2البناية �شرح
الهداية :العيني (.)365/3
( ((4ينظر :حتفة الفقهاء:عالء الدين ال�سمرقندي ()313/1
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والثالث� :أن يكون يف و�سط احلول بع�ض الن�صاب الذي انعقد عليه احلول �أو كله.
ب -و�أما املالكية-عل���ى رواية عندهم-فيجوز التعجي���ل بقرب� ،أو بالأيام
الي�سرية؛ واختلف يف حد القرب على �أربعة �أقوال(:((5
�أحدها� :أنه اليوم ،واليومان ،ونحو ذلك.
الثاين� :أنه الع�رشة الأيام ،ونحوها.
الثالث� :أنه ال�شهر ،ونحوه.
الرابع� :أنه ال�شهران ،وما دونهما.
ج -و�أما ال�شافعية فيج���وز التعجيل لعام واحد على الأ�صح عند الأكرثين،
ومعظم العراقيني(.((5
د -و�أم���ا احلنابلة فيجوز التعجي���ل عندهم حلولني ف�أقل ،ق���ال ابن عقيل

(((5

رحمه اهلل" :ال تختلف الرواية فيه ،اقت�صاراً على ما ورد"( ،((5وقال ا َ
حل َّجاوِ ي

(((5

( ((5ينظ ��ر :الذخ�ي�رة :الق ��رايف ( ،)137/3املقدم ��ات املمه ��دات :حمم ��د بن �أحمد بن حمم ��د بن ر�شد القرطب ��ي املالكي،
ال�شهـري بابن ر�شد اجلد (.)310/1
( ((5ينظ ��ر� :أ�سن ��ى املطال ��ب :زكريا بن حمم ��د الأن�صاري ( ،)422/2رو�ض ��ة الطالبني :الن ��ووي ( ،)212/2مغني املحتاج:
ال�شربيني (.)610/1
( ((5هو :علي بن َع ِقيل بن حممد البغدادي ،ال�شهري بابن عقيل ،ولد �سنة (431هـ) ،فقيه حنبلي� ،شيخ احلنابلة يف وقته،
�أ�صويل ،واعظ ،من كتبه :الفنون ،الوا�ضح يف �أ�صول الفقه ،الف�صول ،تويف-رحمه اهلل�-سنة (513هـ) ،ببغداد .ينظر:
الذيل على طبقات احلنابلة :ابن رجب (� ،)362-316/1شذرات الذهب :ابن العماد (.)66-58/6
( ((5الفروع :ابن مفلح (.)434/2
َ
َّ
( ((5هو�:ش ��رف الدي ��ن ،مو�س ��ى ب ��ن �أحمد بن مو�سى ب ��ن �سامل احلجَّ ��ا ِوي املقد�سي ،كنيته�:أب ��و النجا ،ولد �سن ��ة (895هـ)،
فقي ��ه حنبل ��ي� ،أ�ص ��ويل ،م ��ن كتب ��ه:زاد امل�ستقن ��ع يف اخت�ص ��ار املقن ��ع ،حا�شية التنقي ��ح ،حا�شي ��ة على الف ��روع ،منظومة
الآداب ال�شرعي ��ة ،تويف-رحم ��ه اهلل�-سنة (968هـ) .ينظر :ت�سهيل ال�سابلة ملريد معرفة احلنابلة�:صالح بن عبدالعزيز
العثيم�ي�ن ( ،)1526-1524/4رق ��م ( ،)2590ال�سـح ��ب الوابل ��ة عل ��ى �ضرائ ��ح احلنابل ��ة :حمم ��د ب ��ن عب ��داهلل بن حميد
النجدي املكي ،ال�شهـري بابن حميد ( ،)1136-1134/3رقم (.)767
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رحمه اهلل" :يجوز تعجيل ال���زكاة ،وتركه �أف�ضل ،حلولني ف�أقل فقط ،بعد كمال
الن�صاب ال قبله ،وال قبل ال�سوم"(.((5
القول الثاين :ال يجوز تعجيل الزكاة.
وهو مذه���ب املالكية( ،((5ووجه عن���د ال�شافعية( ،((5قال الن���ووي رحمه اهلل
":ولي�س ب�شيء ،وال تفريع عليه"(.((5
واختي���ار ابن حزم( ((5رحمه اهلل حيث قال" :ال يجوز تعجيل الزكاة قبل متام
احل���ول ،وال بطرفة عني ،ف�إن فعل مل يج���زه ،وعليه �إعادتها ،ويرد �إليه ما �أخرج
قبل وقته؛ لأنه �أعطاه بغري حق"(.((6

�سبب اخلالف يف امل�س�ألة :يو�ضح �سبب اخلالف يف امل�س�ألة ابن ر�شد

(((6

( ((5الإقناع لطالب االنتفاع :احلجاوي (.)461/1
( ((5ينظ ��ر :اال�ش ��راف عل ��ى نكت م�سائل اخلالف :عبد الوهاب البغ ��دادي ( ،)386/1البيان والتح�صيل :حممد بن �أحمد
ب ��ن �أحم ��د ب ��ن ر�شد القرطبي ،ال�شهـري بابن ر�شد اجلد ( ،)372-371/2عق ��د اجلواهـر الثمينة يف مذهـب عام املدينة:
عبداهلل بن جنم بن �شا�س ،ال�شهـري بابن �شا�س ( ،)215/1قوانني الأحكام ال�شرعية :حممد بن �أحمد بن جزيَ الكلبي،
ال�شهـ�ي�ر باب ��ن ج ��زي� ،ص ( ،)76املعونة :عبد الوهاب البغ ��دادي ( ،)366/1مواهب اجلليل :حممد بن حممد بن عبد
الرحمن املغربي ،ال�شهـري باحلطاب الرعيني (.)249-248/3
( ((5ينظر :مغني املحتاج :ال�شربيني ( ،)610/1املهذب :ال�شريازي (.)547/1
( ((5رو�ضة الطالبني :النووي (.)212/2
( ((5هو :علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الفار�سي الأ�صل ،الأندل�سي ،كنيته�:أبو حممد ،و�شهرته :ابن حزم ،ولد بقرطبة
�سنة (384هـ) ،من �أئمة الفقه الظاهري� ،صاحب امل�صنفات ،من كتبه :املحلى بالآثار ،الف�صل يف امللل والأهواء والنحل،
جمه ��رة الأن�س ��اب ،تويف-رحم ��ه اهلل� -سن ��ة (456هـ) .ينظر�:سري �أع�ل�ام النبالء :الذهب ��ي ( ،)212-184/18رقم (،)99
�شذرات الذهب :ابن العماد (.)242-239/5
( ((6املحلى بالآثار :ابن حزم (.)211/4
( ((6هو :حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد بن ر�شد القرطبي ،كنيته� :أبو الوليد ،امل�شهور بابن ر�شد احلفيد ،ولد �سنة
(520هـ) ،فقيه مالكي ،من كتبه :بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ،تهافت التهافت ،منهاج الأدلة ،تويف-رحمه اهلل�-سنة
(595ه� �ـ) ،مبراك� ��ش .ينظر :الديباج املذهب :ابن فرحون ( ،)239-238/2رق ��م (� ،)509شجرة النور الزكية :خملوف،
�ص ( ،)147-146رقم (.)439
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رحمه اهلل بقوله�" :سبب اخلالف هل هي(�أي الزكاة)عبادة �أو حق واجب
للم�ساكني؟ فمن قال عبادة و�شبهها بال�صالة مل يجز �إخراجها قبل الوقت،
ومن �شبهها باحلقوق الواجبة امل�ؤجلة �أجاز �إخراجها قبل الأجل على جهة
التطوع"(.((6
ولع���ل �سبب اخلالف مبني على القاعدة الفقهي���ة �أن تقدمي ال�شيء على �سببه
ملغ���ي ،وعل���ى �رشطه جائ���ز( ،((6ن�ص عليها اب���ن رجب( ((6رحم���ه اهلل بقوله:
"العبادات كلها�-سواء كانت بدنية� ،أو مالية� ،أو مركبة منهما-ال يجوز تقدميها
عل���ى �سبب وجوبها ،ويجوز تقدميها بعد �سب���ب الوجوب وقبل الوجوب� ،أو
قبل �رشط الوجوب"(.((6

�أدلة القول الأول :بجواز تعجيل الزكاة.
الدليل الأول :عن علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه� :أن العبا�س ر�ضي اهلل عنه
�س����أل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سل���م يف تعجيل الزكاة قبل �أن حتل ،فرخ�ص
( ((6بداية املجتهد ونهاية املقت�صد :ابن ر�شد� ،ص (.)219
( ((6ينظر :ال�شرح املمتع على زاد امل�ستقنع :حممد بن �صالح العثيمني (.)215/6
( ((6ه ��و :زي ��ن الدي ��ن ،عبدالرحمن بن �أحمد بن عبدالرحمن البغدادي ،املعروف بابن رجب ،كنيته� :أبو الفرج ،ولد �سنة
(736ه� �ـ) ،فقي ��ه حنبلي ،حمدث ،من كتبه :ذي ��ل طبقات احلنابلة ،القواعد الفقهية ،لطائف املعارف ،اخلواتيم ،تويف-
رحم ��ه اهلل�-سن ��ة (795ه� �ـ) ،بدم�ش ��ق .ينظر :اجلوه ��ر امل َن َّ�ضد يف طبقات مت�أخ ��ري �أ�صحاب �أحم ��د :يو�سف بن احل�سن
ب ��ن عب ��د الهـادي احلنبلي ،ال�شهـري بابن املَبرْ ِ د � ،ص ( ،)53-46رق ��م ( ،)57ال�سـحب الوابلة على �ضرائح احلنابلة :ابن
حميد ( ،)476-474/2رقم (.)296
( ((6تقرير القواعد وحترير الفوائد :عبدالرحمن بن �أحمد بن رجب احلنبلي ،ال�شهري بابن رجب (.)24/1
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له يف ذلك(.((6
الدلي���ل الثاين :عن علي ر�ض���ي اهلل عنه قال :قال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم لعمر ر�ضي اهلل عنه�" :إنا قد �أخذنا من العبا�س زكاة العام عام الأول"(.((6
ووجه الداللة ظاهر.
ونوق����ش :ب�أن احلديث ال يخلو من مقال ،قال ابن حجر( ((6رحمه اهلل " :ويف
ال���دار قطني من طريق مو�سى بن طلحة �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�" :إنا
كن���ا احتجنا فتعجلنا من العبا�س �صدقة ماله �سنت�ي�ن"؛ وهذا مر�سل ،وورد عند
الدارقطني �أي�ضاً مو�صو ًال بذكر طلحة فيه ،و�إ�سناد املر�سل �أ�صح ،ويف الدارقطني
�أي�ضاً من حديث ابن عبا�س �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعث عمر �ساعياً ف�أتى
العبا�س ف�أغلظ له ،ف�أخرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال� :إن العبا�س قد �أ�سلفنا
زكاة ماله العام والعام املقبل"؛ ويف �إ�سناده �ضعف"(.((6
الدليل الثالث� :أن �سبب وجوب الزكاة ملك الن�صاب ،فيجوز �إخراج الزكاة
(� ((6أخرج ��ه :الإم ��ام �أحم ��د يف م�سن ��ده ،م�سن ��د علي ب ��ن �أبي طالب ر�ضي اهلل عن ��ه ،رق ��م( ،)192/2( ،)822و�أبو داود)9( ،
كتاب:ال ��زكاة)22( ،ب ��اب:يف تعجيل الزكاة ،رقم(� ،)1624ص( ،)192والرتم ��ذي)4( ،كتاب:الزكاة)37( ،باب:ما جاء يف
تعجي ��ل ال ��زكاة ،رقم(� ،)678ص( ،)131وابن ماجه)8( ،كتاب:الزكاة)7( ،باب:تعجيل الزكاة قبل حملها ،رقم(،)1795
�ص( ،)195والدارمي ،كتاب:الزكاة ،باب:يف تعجيل الزكاة ،رقم( ،)470/1( ،)1636والدارقطني ،كتاب:الزكاة ،باب:يف
تعجي ��ل ال�صدق ��ة قب ��ل احل ��ول ،رق ��م( ،)301/2( ،)1983واحلدي ��ث �صحح ��ه العالمة/الألباين-رحم ��ه اهلل.-ينظ ��ر:
�صحيح �سنن �أبي داود:الألباين (.)450/1
(� ((6أخرجه :الدار قطني ،كتاب الزكاة ،باب :تعجيل ال�صدقة قبل احلول ،رقم (.)301/2( ،) 1985
( ((6هو� :أحمد بن علي بن حممد ال ِك َناين الع َْ�س َقالين ،كنيته� :أبو الف�ضل ،ال�شهري بابن حجر ،ولد �سنة (773هـ) ،فقيه
�شافع ��ي� ،أم�ي�ر امل�ؤمنني يف احلدي ��ث ،من كتبه :فتح الباري �ش ��رح �صحيح البخاري ،تقري ��ب التهذيب ،التلخي�ص
احلب�ي�ر ،تويف-رحم ��ه اهلل�-سن ��ة (852هـ) .ينظر :البدر الطالع مبحا�سن من بع ��د القرن ال�سابع :حممد بن علي
ال�شوكاين� ،ص ( ،)107-103رقم (� ،)51شذرات الذهب :ابن العماد (.)399-395/9
( ((6فتح الباري �شرح �صحيح البخاري :ابن حجر (.)425/3
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بع���د وجود �سببها ،فالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم جعل ال�سبب وجود الن�صاب،
واحل���ول و�صفه؛ لأنه يقوم به ،كما تقوم ال�صف���ه باملو�صوف ،وال تقوم ال�صفة
بنف�سها(.((7
الدلي���ل الرابع� :أن كف���ارة القتل اخلط�أ جتب باملوت؛ ولك���ن �إن �أخرجها بعد
اجلرح ،وقبل املوت �أجز�أت ،فكذلك تعجيل الزكاة �إن �أخرجها قبل احلول(.((7
الدليل اخلام�س :يجوز تعجيل الزكاة لأنه تعجيل ٍ
ملال وجد �سبب وجوبه قبل
وجوبه؛ فجاز( ،((7كتعجيل ق�ضاء الدين قبل حلول �أجله(.((7
الدليل ال�ساد�س� :أن الزكاة حق مايل ،فجاز تعجيلها؛ قيا�ساً على النذر ،فمن
نذر �أن يت�صدق بهذا الدرهم يف ٍ
غد فت�صدق به اليوم جاز؛ لأنه حق مايل(.((7
ونوق����ش :ب�أنها زكاة قدمت عل���ى �سبب وجوبها فلم يج���ز ،كمن �صلى قبل
الوقت.
ويج���اب على ذل���ك :ب�أن حق اهلل تعال���ى �رضبان :حق على ب���دن كال�صالة،
وال�صي���ام ،فال يج���وز تقدميه قبل وجوب���ه ،وحق يف ٍ
مال كال���زكاة ،والكفارة،
فيجوز تقدميه قبل وجوبه(.((7
الدلي���ل ال�سابع� :أن الزكاة حق مايل ،يجب ل�سبب�ي�ن يخت�صانه ،فجاز تقدميه
( ((7ينظر:االنت�صار يف امل�سائل الكبار :حمفوظ بن �أحمد الكلوذاين ،ال�شهري ب�أبي اخلطاب (.)312-311/3
( ((7املرجع ال�سابق.)313/3( :
( ((7ينظر :الفقه النافع :ال�سمرقندي (.)344/1
( ((7ينظر :املغني :ابن قدامة (.)80/4
( ((7ينظر :االنت�صار� :أبو اخلطاب (.)316/3
( ((7ينظر :احلاوي الكبري :املاوردي ()163/3
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على �أحدهما� ،أ�صله الكفارة يجوز تقدميها على احلنث بعد وجود اليمني(.((7
ونوق�ش� :أن هناك �أ�سباباً �أخرى جتب لها الزكاة نحو :الإ�سالم ،واحلرية.
ويج���اب على ذل���ك� :أن الإ�سالم ،واحلرية ال يخت�ص���ان بالزكاة بل تعترب يف
الواليات ،وال�شهادات ،ووجوب احلج ،واجلمعة(.((7

�أدلة القول الثاين :بعدم جواز تعجيل الزكاة.

الدلي���ل الأول :ما �أخرجه الدارقطني ،وابن اجل���وزي بلفظ" :ال زكاة يف مالِ

امرئ حتى يحول عليه احلول"( ،((7فاحلديث �رصيح يف منع تعجيل الزكاة.
ونوق����ش :لو �صح اخلرب ،فيكون املعن���ى ال جتب �أن ت�ؤدى الزكاة قبل احلول؛
ليمك���ن اجلمع بينه وبني خرب العبا�س ر�ضي اهلل عنه ،قال املا َو ْردي(�" :((7أما قوله

�صل���ى اهلل عليه و�سلم " :ال زكاة يف مال حتى يح���ول عليه احلول" ،فاملراد به:
نفي الوجوب دون الإجزاء"(.((8
الدلي���ل الث���اين :ال يجوز التق���دمي ،ومن فع���ل ذلك يكون كم���ن �صلى قبل
الوقت(.((8
( ((7ينظر :االنت�صار� :أبو اخلطاب ( ،)314/3معونة �أويل النهى :ابن النجار (.)319/3
( ((7ينظر :االنت�صار� :أبو اخلطاب (.)314/3
(� ((7أخرج ��ه :ال ��دار قطن ��ي ،كت ��اب :الزكاة ،ب ��اب :وجوب الزكاة باحلول ،رق ��م ( ،)250/2( ،)1864واب ��ن اجلوزي يف كتابه
"التحقي ��ق يف �أحادي ��ث اخل�ل�اف" ،)28/2( :قال البيهقي-رحمه اهلل -يف "ال�سنن الكربى" (" :)104/4و�أخرجه بقية
عن �إ�سماعيل بن عيا�ش عن عبد اهلل بن عمر مرفوعاً ،ولي�س ب�صحيح".
( ((7هو :علي بن حممد بن حبيب املا َو ْر ِدي ،كنيته� :أبو احل�سن ،ولد �سنة (364هـ) ،فقيه �شافعي ،تولى ق�ضاء بالد كثرية،
من كتبه :احلاوي الكبري� ،أدب الدنيا والدين ،الأحكام ال�سلطانية ،تويف-رحمه اهلل�-سنة (450هـ) .ينظر :طبقات
ال�شافعية الكربى :ابن ال�سُ ْب ِكي ( ،)285-267/5رقم ( ،)511العقد املذهب :ابن امللقن �ص (،)92-91رقم (.)229
( ((8احلاوي الكبري :املاوردي (.)161/3
( ((8ينظر :الكايف :ابن عبد الرب ( ،)100/1املعونة :عبد الوهاب البغدادي(.)366/1
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ونوق�ش :ب�أن حق اهلل تعالى �رضب���ان :حق على بدن كال�صالة ،وال�صيام ،فال
يجوز تقدميه قبل وجوبه ،وح���ق يف مال كالزكاة ،والكفارة ،فيجوز تقدميه قبل
وجوبه(.((8
الدليل الثالث� :أن تعجيل الزكاة تقدمي لها على بع�ض �رشوط وجوبها؛ كما لو
قدمها على الن�صاب(.((8
ونوق�ش� :أن تقدمي ال���زكاة على الن�صاب هو تقدمي على كل �سببها فلم يجز،
لعدم وجود كامل �سببها ،و�إخراجها بعد الن�صاب كالأداء بعد وجود �سببها؛ ثم
هو ينتق�ض بتقدمي الكفارة قبل احلنث(.((8
الدليل الرابع� :أنه �إذا عجل �شاة من �أربعني فال يخلو� :إما ملكه زال عنها فيجب
�إذا ح���ال احلول �أن ال جتب عليه زكاة ،فيق�ضي تعجيلها �إلى �إ�سقاطها ،و�إما ملكه
ٍ
ب���اق عليها فال فائدة يف التعجيل؛ لأنها ت�صري كالوديعة يف يد الإمام ،وال ميكنه
�رصفها �إلى الفقراء ،و�إذا بطل هذا ،ثبت عدم �صحة التعجيل(.((8
ونوق�ش :ب�أنها على ملكه ،وللإمام دفعها �إلى الفقراء ،و�أن يت�رصفوا فيها(.((8

الرتجيح:

الذي يرتجح-واهلل �أعلم-القول الأول بجواز تعجيل الزكاة لعام �أو عامني؛
لق���وة �أدلة من ذهب لهذا القول ،ومراعاته لأحوال الفقراء ،وموا�ساته لهم ،مع
( ((8ينظر :احلاوي الكبري :املاوردي (.)163/3
( ((8ينظر :املعونة :عبد الوهاب البغدادي (.)366/1
( ((8ينظر :املغني :ابن قدامة (.)80/4
( ((8ينظر :االنت�صار� :أبو اخلطاب (.)318/3
( ((8املرجع ال�سابق.
العدد | |67حمرم 1436هـ

93

التعجيل يف �إخراج الزكاة
التنبيه على �أن ترك التعجيل �أولى ،و�أف�ضل(((8؛ خروجاً من اخلالف.

املبحث الثاين
حكم �إجبار رب املال على �إخراج زكاته قبل حملها
بالت�أمل يف ه���ذه امل�س�ألة جند �أنها حمل اتفاق بني الفقهاء؛ فال يجوز �أن يجرب
ويل الأمر رب املال على �إخراج زكاته كره ًا.
وهو قول :احلنفية(.((8
و ق���ول املالكية(((8؛ لأنهم ال يرون جواز تعجيل الزكاة فكيف يجرب رب املال
على �إخراجها معجل ًة �أ�ص ً
ال(.((9
وقول ال�شافعية( ،((9قال الإمام ال�شافعي رحمه اهلل " :ويجوز للوايل �إذا ر�أى
اخللة يف �أهل ال�صدقة �أن ي�ست�سلف لهم من �صدقات �أهل الأموال �إذا طابوا بها
نف�ساً ،وال يجرب رب ٍ
مال على �أن يخرج �صدقته قبل حملها �إال �أن يتطوع"(.((9

( ((8ينظر :الإقناع لطالب االنتفاع :احلجاوي ( ،)461/1ك�شاف القناع عن منت الإقناع :البهوتي (.)91/2
( ((8ينظر :البناية �شرح الهداية :العيني ( ،)311/3فتح باب العناية :القاري (.)59/1
( ((8ينظ ��ر :البي ��ان والتح�صي ��ل :اب ��ن ر�ش ��د اجل ��د ( ،)372-371/2املعون ��ة :عب ��د الوه ��اب البغ ��دادي ( ،)366/1مواه ��ب
اجلليل:احلطاب الرعيني (.)249-248/3
( ((9ينظر:الإ�شراف على نكت م�سائل اخلالف :عبد الوهاب البغدادي (.)386/1
( ((9ينظر :املجموع �شرح املهذب :يحيى بن �شرف النووي (.)150/6
( ((9الأم :حممد بن �إدري�س ال�شافعي (.)72/4
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وقول احلنابلة( ،((9قال ابن قُدا َمة رحمه اهلل " :و�إن وجد ل�ساعي ما ًال مل يكمل

حول���ه ف�سلفه رب املال زكاته �أخذه���ا ,و�إن �أبى مل يج�ب�ره؛ لأنه لي�س بواجب
عليه"(.((9
اال�ستدالل:
-1قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ":ال يحل مال امريء م�سلم �إال عن طيب
نف�س"(.((9
وجه الدالل���ة� :أن من �أجرب على تعجيل زكاته كره���اً؛ يكون قد �أخرجها بغري
طيب نف�س منه.
-2مب���ا �أن تعجي���ل الزكاة لي����س بواجب على رب املال؛ ف�ل�ا يجرب عليه ،بل
يخرجها �إن �شاء تطوعاً(.((9

املبحث الثالث
هالك الزكاة املعجلة قبل دفعها مل�ستحقيها
هذه امل�س�ألة وما يتفرع عنها ال ترد عند فقهاء املالكية؛ ملا �سبق من �أنهم ال يرون
( ((9ينظ ��ر :الإقن ��اع لطال ��ب االنتفاع :احلجاوي ( ،)463/1ال ��كايف :ابن قدامة ( ،)189/2امل�ستوع ��ب :حممد بن عبداهلل
ال�سامري ( ،)341/1هداية الراغب :عثمان النجدي (.)369/1
( ((9الكايف :ابن قدامة (.)189/2
(� ((9أخرجه :البيهقي يف �شعب الإميان ( ،)387/4رقم ( ،)5492واحلديث �صححه العالمة الألباين-رحمه اهلل .-ينظر:
�إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل :الألباين ( ،)279/5رقم (.)1459
( ((9ينظر :الكايف :ابن قدامة ( ،)189/2امل�ستوعب :ال�سامري (.)341/1
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جواز تعجيل الزكاة ،وقد بني الغزايل

(((9

رحمه اهلل �أن ويل الأمر �إذا ا�ست�سلف

للم�ساكني ،فال يخلو احلال من �أمور �أربعة(:((9
الأمر الأول� :أن ي�ست�سلف ويل الأمر للم�ساكني ب�س�ؤالهم.
الأمر الثاين� :أن ي�ست�سلف ويل الأمر للم�ساكني ب�س�ؤال رب املال.
الأمر الثالث� :أن ي�ست�سلف ويل الأمر للم�ساكني ب�س�ؤالهم ،و�س�ؤال رب املال.
الأم���ر الرابع� :أن ي�ست�سلف ويل الأمر للم�ساك�ي�ن؛ ملا يرى فيهم من احلاجة،
واخللة.
واختل���ف الفقهاء يف �ضمان ويل الأمر لل���زكاة املعجلة �إذا هلكت قبل دفعها
مل�ستحقيها على قولني:

القول الأول� :أن الإمام ال ي�ضمن �إال �إذا فرط.
وهو قول احلنفية( ،((9قال َ
ين
ا�سا ّ
الك َ

(((10

رحمه اهلل " :و�إن هلك يف يده (�أي

الإمام) ال ي�ضمن عندنا"(.((10

( ((9ه ��و :حمم ��د ب ��ن حممد بن حممد الغزايل ُّ
و�سي ،كنيته� :أبو حامد ،ولد �سن ��ة (450هـ) ،فقيه �شافعي ،من �أعالم
الط ِ
ال�شافعية ،من كتبه� :إحياء علوم الدين ،تهافت الفال�سفة ،املنقذ من ال�ضالل ،امل�ست�صفى من علم الأ�صول ،الو�سيط،
تويف-رحم ��ه اهلل�-سن ��ة (505هـ) ،بطو�س .ينظ ��ر :طبقات ال�شافعية الكربى :ابن ال�سبك ��ي( ،)389-191/6رقم (،)694
طبقات الفقهاء ال�شافعية :عثمان بن عبدالرحمن َّ
ال�ش ْه َر ُزوري ،املعروف بابن ال�صَّ َالح ( ،)264-249/1رقم (.)70
( ((9الو�سيط :الغزايل ()449-448/2
( ((9ينظر :بدائع ال�صنائع :الكا�ساين (.)167/2
َ
( ((10ه ��و :ع�ل�اء الدي ��ن� ،أبو بكر بن م�سعود بن �أحم ��د الكا�سَ اين ،امللقب :ملك العلماء ،فقيه حنفي ،كان �صاحب وجاهة،
و�شجاعة ،وكرم ،من كتبه :بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،ال�سلطان املبني يف �أ�صول الدين ،تويف-رحمه اهلل-
�سن ��ة (587هـ) ،بحل ��ب .ينظر :تاج الرتاجم :ال�سودوين� ،ص ( ،)329-327رقم ( ،)327اجلواهر امل�ضية يف طبقات
احلنفية :القر�شي ( ،)28-25/4رقم (.)1900
( ((10بدائع ال�صنائع :الكا�ساين (.)167/2
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وق���ول احلنابل���ة( ،((10ق���ال امل���رداوي( ((10رحم���ه اهلل " :ه���ذا ال�صحيح من
املذهب"(.((10
وق���ال ابن قدامة رحم���ه اهلل �" :إذا ت�سلف الإمام الزكاة ،فهلكت يف يده ،فال
�ضمان عليه ،وكانت من �ضمان الفقراء ،وال فرق بني �أن ي�س�أله ذلك رب املال،
�أو الفقراء� ،أو مل ي�س�أله �أحد"(.((10
ووجه عند ال�شافعية(.((10
اال�ستدالل:
�-1أن ال�ضمان �إمنا يج���ب على الإن�سان بفعله ،وفعل ويل الأمر الأخذ ،وهو
م�أذون فيه ،فال ي�صل���ح �سبباً لوجوب ال�ضمان ،والهالك لي�س من �صنعه بل هو
حم�ض من تقدير اهلل تعالى(.((10
�-2أن يد الوايل كيد الفقراء(.((10

القول الثاين� :أن الإمام ي�ضمن مطلق ًا �سواء فرط �أم مل يفرط.
( ((10ينظر:الإن�ص ��اف :امل ��رداوي (� ،)215/3شرح منتهى الإرادات :البهوت ��ي ( ،)452/1امل�ستوعب :ال�سامري ()341/3
املغني :ابن قدامة (.)87/4
َ
( ((10هو:ع�ل�اء الدي ��ن ،عل ��ي ب ��ن �سليم ��ان ب ��ن �أحمد الدم�شق ��ي امل� � ْردَا ِوي ،كنيته�:أب ��و احل�سن ،ول ��د �سنة (820ه� �ـ)� ،شيخ
احلنابل ��ة يف ع�ص ��ره� ،أ�ص ��ويل ،م ��ن كتبه:الإن�ص ��اف يف معرف ��ة الراج ��ح م ��ن اخل�ل�اف ،حتري ��ر املنق ��ول يف متهيد علم
الأ�ص ��ول ،ت�صحي ��ح الف ��روع ،تويف-رحمه اهلل�-سنة (885ه� �ـ) .ينظر:ت�سهيل ال�سابلة ملريد معرف ��ة احلنابلة :العثيمني
( ،)1415-1413/3رق ��م ( ،)2357اجلوهـ ��ر امل َن َّ�ضد يف طبقات مت�أخري �أ�صح ��اب �أحمد :ابن املَبرْ ِ د� ،ص ( ،)101-99رقم
( ،)109ال�سحب الوابلة على �ضرائح احلنابلة :ابن حميد ( ،)743-739/2رقم (.)449
( ((10الإن�صاف :املرداوي (.)215/3
( ((10املغني :ابن قدامة (.)87/4
( ((10ينظر :رو�ضة الطالبني :النووي ( ،)216-215/2العزيز �شرح الوجيز :الرافعي (.)22/3
( ((10ينظر :بدائع ال�صنائع :الكا�ساين (.)167/2
( ((10ينظر :املغني :ابن قدامة (.)87/4
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و�إليه ذهب ال�شافعية(((10؛ ب�أن الإمام �إن ت�سلف الزكاة املعجلة من غري �س�ؤال؛
َ�ضمِ َنه���ا ،و�إن ت�سلفها ب�س�ؤال الفق���راء كان من �ضمانه���م ،و�إن ت�سلفها ب�س�ؤال
�أرباب الأموال؛مل يجزئهم الدفع ،وكان من �ضمانهم ،و�إن كان ب�س�ؤالهما ففيه
وجهان( ،((11قال الإمام ال�شافعي رحمه اهلل ":ف�إن ا�ست�سلف لهم ،فهلك ال�سلف
منه قبل �أن يدفعه �إليهم ،وقد فرط� ،أو مل يفرط ،فهو �ضامن لهم يف ماله ،ولي�س
كوايل اليتيم الذي ي�أخذ له فيما ال �صالح له �إال به؛ لأن �أهل ال�سهمان قد يكونون
�أهل ر�شد مثله ،و�أر�شد ،وال يكونون �أهل ر�شد ،ويكون لهم والة دونه"(.((11
اال�ستدالل:
-3حدي���ث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنهوفيه�" :أما العبا�س ف�صدقته علي ،ومثلها
معها"( ،((11ف�أخرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنها يف �ضمانه ،وهو ممن ال يفرط،
فثبت �أنها م�ضمونة عليه ،و�إن مل يفرط.
وميكن مناق�شة وجه الداللة :ب����أن الإمام له والية على الفقراء ،ف�إذا تلفت يف
يده من غري تفريط مل ي�ضمن.
�-4أن �أهل ال�سهمان �أهل ر�شد ال يولى عليهم؛ لأنهم يت�رصفون فيما ب�أيديهم
ت�رصف غريهم ،والإمام يت�رصف ب�إذنه���م ،ف�صار وايل �أهل ال�سهمان كالوكيل
( ((10ينظر:البيان :العمراين ( ،)385/3املهذب :ال�شريازي (.)551/1
( ((11ينظر�:أ�سن ��ى املطال ��ب :الأن�ص ��اري ( ،)427-426/4احل ��اوي الكب�ي�ر :املاوردي ( ،)162/3رو�ض ��ة الطالبني :النووي
( ،)216/2الو�سيط :الغزايل (.)449-448/2
( ((11الأم :ال�شافعي (.)73/4
(� ((11أخرجه :م�سلم)12( ،كتاب:الزكاة)3( ،باب:يف تقدمي الزكاة ومنعها ،رقم(� ،)983ص(.)379
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ي�ضمن ما �أخذه بغري �إذن(.((11
ونوق�ش :ب�أن هذا يبطل مبا �إذا قب�ض ال�صدقة بعد وجوبها(.((11

الرتجيح:

ال���ذي يرتجح واهلل �أعلم القول الأول �أن الإم���ام ال ي�ضمن �إال �إذا فرط؛ لقوة
�أدلة من ذهب �إلى هذا القول ،ووجاهتها.

املبحث الرابع
�إذا قب�ض الفقري الزكاة املعجلة ومات� ،أو اغتنى قبل حوالن
احلول
الفرع الأول� :إذا قب�ض الفقري الزكاة املعجلة ،ومات قبل حوالن
احلول.
ال يخلو احلال يف الفقري الذي قب�ض الزكاة املعجلة من �أمرين:

الأمر الأول� :أن ميوت الفقري بعد قب�ض الزكاة املعجلة ،وبعد متام
احلول.
اتفق الفقهاء رحمه���م اهلل على �أن من �رشائط �إخراج الزكاة ملك الن�صاب،
( ((11ينظر :احلاوي الكبري :املاوردي (.)164/3
( ((11ينظر :املغني :ابن قدامة (.)87/4
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ومت���ام احلول(((11؛ ف����إذا قب�ضها م�ستحقها الفقري تكون ق���د وقعت موقعها ،قال
امل���اوردي رحمه اهلل" :الوايل �إذا تعجل من رجل بعرياً ،ودفعه �إلى فقري ملا ر�أى
م���ن حاجته ،و�ش���دة خلته ،وم���ات الفقري...ف�إن مات بعد احل���ول فال تراجع،
والزكاة جمزئة؛ لأنه قد كان من م�ستحقي الزكاة عند وجوبها"(.((11

الأمر الثاين� :أن ميوت الفقري بعد قب�ض الزكاة ،وقبل متام احلول.
اختلف الفقهاء يف هذه امل�س�ألة على قولني:

القول الأول� :أن الزكاة وقعت موقعها و�أجز�أت.
وهو قول احلنفي���ة( ،((11قال ابن جنيم

(((11

رحمه اهلل" :اعلم �أنه لو عجل زكاة

ماله ف�أي�رس الفقري قبل متام احلول� ،أو مات� ،أو ارتد؛ جاز عن الزكاة"(.((11
وق����ول احلنابلة( ،((12ق����ال احل ََّجاوِ ي رحم����ه اهلل" :و�إن عجلها فدفعها

ِ�ضها� ،أو ارت����د� ،أو ا�ستغنى منها� ،أو من غريها،
�إل����ى م�ستحقها فمات قاب ُ

( ((11ينظ ��ر :للحنفي ��ة :بدائ ��ع ال�صنائ ��ع يف ترتي ��ب ال�شرائ ��ع :الكا�س ��اين ( ،)164/2للمالكية :املعونة عل ��ى مذهب عامل
املدين ��ة :عبدالوه ��اب البغ ��دادي ( ،)360/1لل�شافعية :النجم الوه ��اج يف �شرح املنهاج :الدم�ي�ري ( ،)258/3للحنابلة:
ك�شاف القناع عن منت الإقناع :البهوتي (.)91/2
( ((11احلاوي الكبري :املاوردي (.)168/3
( ((11ينظر :البحر الرائق :ابن جنيم ( ،)392/2تبيني احلقائق :الزيلعي (.)68/2
( ((11ه ��و :زي ��ن الدي ��ن بن �إبراهيم بن حمم ��د احلنفي ،ال�شهري بابن نجُ َ ْي ��م ،ولد �سنة (926ه� �ـ) ،بالقاهرة ،فقيه حنفي،
�أفت ��ى ،و َد َّر� ��س يف حي ��اة �أ�شياخ ��ه ،وانتف ��ع ب ��ه خالئق ،من كتب ��ه :البحر الرائ ��ق �شرح كن ��ز الدقائق ،الأ�شب ��اه والنظائر،
الفوائ ��د ال َّزيني ��ة ،تويف-رحم ��ه اهلل�-سنة (970ه� �ـ) .ينظر� :شذرات الذهب :اب ��ن العم ��اد ( ،)523/10الكواكب ال�سائرة
مبناقب �أعيان املائة العا�شرة :حممد بن حممد الغزي (.)149-148/3
( ((11البحر الرائق :ابن جنيم (.)392/2
( ((12ينظ ��ر :الإقن ��اع لطالب االنتف ��اع :احلجاوي ( ،)463/1املبدع :ابن مفلح ( ،)413/2امل�ستوعب :ال�سامري (،)339/3
املغني :ابن قدامة (.)86/4
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�أجز�أت عنه"(.((12
وعللوا ذلك مبا يلي:
�-1أن الفقري كان م�رصفاً للزكاة وقت ال�رصف ،ف�صح الأداء �إليه ،فال ينتق�ض
بهذه العوار�ض(.((12
�-2أن رب امل���ال �أدى الزكاة �إلى م�ستحقه���ا ،فلم مينع الإجزاء موت الفقري،
كما لو ا�ستغنى(.((12
�-3أن ال���زكاة املعجلة ح���ق �أداه رب املال �إلى م�ستحقه ،ف�ب�رئ منه؛ كدين
عجله قبل �أجله(.((12

القول الثاين� :أن الإمام له ا�سرتجاع الزكاة من تركة الفقري.
و�إلي���ه ذهب ال�شافعية( ،((12ق���ال املاوردي رحم���ه اهلل" :و�إن مات قبل احلول
وجب ا�سرتجاعها من تركته"(.((12
وعللوا ذلك:
-1الب���د �أن يكون القاب�ض للزكاة املعجلة يف �آخر احلول م�ستحقاً؛ فلو خرج
عن اال�ستحقاق مبوت� ،أو ردة مل يح�سب املدفوع �إليه عن الزكاة؛ خلروجه عن
الأهلية عند الوجوب ،والقب�ض ال�سابق �إمنا يقع عند هذا الوقت(.((12
( ((12الإقناع لطالب االنتفاع :احلجاوي (.)463/1
( ((12ينظر :البحر الرائق :ابن جنيم ( ،)392/2تبيني احلقائق :الزيلعي (.)68/2
( ((12ينظر :املغني :ابن قدامة (.)86/4
( ((12ينظر� :شرح منتهى الإرادات :البهوتي (.)452/1
( ((12ينظر :البيان :العمراين ( ،)384/3مغني املحتاج ،ال�شربيني (.)612/1
( ((12ينظر :احلاوي الكبري :املاوردي (.)168/3
( ((12ينظر :مغني املحتاج :ال�شربيني (.)562/1
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�-2أن تعجي���ل الزكاة موقوف بني الإج���زاء ،واال�سرتجاع ،وذلك ال يجزئ
رب املال ،فكان له اال�سرتجاع(.((12
ونوق�ش� :أنه منتق�ض مب���ا �إذا �أخذ الزكاة معجلة وكان م�ستحق لها ثم ا�ستغنى
بها وقت اال�ستحقاق(.((12

الرتجيح:

الذي يرتجح-واهلل �أعلم-القول الأول ب����أن الفقري �إذا قب�ض الزكاة املعجلة،
ومات قبل حوالن احلول؛ ف�إن الزكاة تكون وقعت موقعها ،و�أجز�أت؛ لقوة �أدلة
هذا القول ،و�سالمتها من املعار�ض الراجح.

الفرع الثاين� :إذا قب�ض الفقري الزكاة املعجلة ف�أ�صبح غنياً قبل متام احلول.
اختلف الفقهاء يف هذه امل�س�ألة على قولني:

القول الأول� :أن الزكاة �أجز�أت عن دافعها ،ولي�س له الرجوع
فيها.
وهو قول احلنفية( ،((13واحلنابلة(.((13

التعليل:

�-1أن خمرج الزكاة �إذا �أخرجها معجلة مل�ستحقها؛ تكون القت م�ستحقها يف
( ((12ينظر :احلاوي الكبري :املاوردي (.)168/3
( ((12ينظر :املغني :ابن قدامة (.)86/4
( ((13ينظر :بدائع ال�صنائع :الكا�ساين ( ،)52/2تبيني احلقائق :الزيلعي (.)68/2
( ((13ينظ ��ر :الإقن ��اع لطال ��ب االنتف ��اع :احلج ��اوي ( ،)463/1الإن�ص ��اف :امل ��رداوي (� ،)212/3ش ��رح منته ��ى الإرادات:
البهوتي (.)452/1
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وقتها ،فال تتغري بالغنى احلادث(. ((13
-2لئ�ل�ا ميتنع التعجي���ل؛ وكما لو عجل الكفارة بعتق م���ا يجزئ ،ف�صار عند
الوجوب ال يجزئ(.((13

القول الثاين� :إن كان غنى الفقري من الزكاة املعجلة �أجز�أت,و�إن
كان من غريها مل جتز.
وه���و ق���ول ال�شافعية(((13؛ ق���ال ال�شافعي رحمه اهلل " :ول���و مل ميوتا ولكنهما
�أي�رسا قبل احلول ،ف�إن كان ُي�سرْ ُ هما مبا دفع �إليهما من ال�صدقة ،ف�إمنا �أخذا حقهما
وبورك لهم���ا ،فال ي�ؤخذ منهما �ش���يء ،و�إن كان ُي�سرْ ُ هما من غ�ي�ر ما �أخذا من
العلم قد �أحاط �أن
ال�صدق���ة قبل احلول� ،أخذ منهما ما �أخذا من ال�صدق���ة؛ لأن َ

احل���ول مل ي�أت �إال وهما من غري �أهل ال�صدقة ،فعلمنا �أنه �أعطاهما ما لي�س لهما،
ومل ي�ؤخ���ذ منهما منا�ؤه؛ لأنهما ملكاه ،فحدث النماء يف ملكهما ،و�إن نق�ص ما
�أعطي���ا من ال�صدقة� ،أخ���ذه ربه ناق�صاً ،و�أعطى �أهل ال�سهم���ان تاماً ،وال �ضمان
على املعط؛ لأنه �أعطيه مملكاً له"(.((13

التعليل:

�-1أن الفق�ي�ر �إمنا �أعطي الزكاة لي�ستغني بها ،ف�ل�ا يكون ما هو املق�صود مانعاً

م���ن الإج���زاء ،و�أي�ضاً لو �أخذناها من���ه الفتقر واحتجنا �إلى رده���ا �إليه ،ف�إثبات
( ((13ينظر :بدائع ال�صنائع :الكا�ساين (.)52/2
( ((13ينظر :الفروع :ابن مفلح (.)438/2
( ((13ينظر :البيان :العمراين ( ،)385-384/3احلاوي الكبري :املاوردي (.)169/3
( ((13الأم :ال�شافعي (.)73/4
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اال�سرتج���اع ي����ؤدي �إلى نفيها ،وي�رض غن���اه بغريها ،كال���زكاة واجبة �أو معجلة
�أخذها بعد �أخرى ،وقد ا�ستغنى بها(.((13
�-2أن ال���زكاة �إمنا ت�رصف �إلى الفقري لي�ستغن���ي بها ،و�إن ا�ستغنى ٍ
مبال �آخر مل
يح�سب املعجل عن الزكاة ،خلروجه عن �أهلية �أخذ الزكاة عند الوجوب(.((13
ونوق�ش� :أن االعتبار �إمنا يكون بوقت القب�ض(.((13

الرتجيح:

ال���ذي يرتج���ح-واهلل �أعلم-القول الأول �أن الفق�ي�ر �إذا قب�ض الزكاة املعجلة
ف�أ�صب���ح غنياً قبل متام احلول ،ف�إن الزكاة �أجز�أت عن دافعها ،ولي�س له الرجوع
فيها؛ لقوة �أدلة من ذهب لهذا القول.

املبحث اخلام�س
�إذا عجل رب املال الزكاة ثم هلك ماله قبل متام احلول
تو�ضيح امل�سالة:
�إذا تطوع رب املال بتعجيل الزكاة ف�إن الأمر ال يخلو:
الأم���ر الأول� :أن يخرب رب املال الفقري عند دفع ال���زكاة املعجلة له ب�أنها زكاة
معجلة.
( ((13ينظر :مغني املحتاج :ال�شربيني (.)611/1
( ((13ينظر :البيان :العمراين ( ،)385-384/3العزيز �شرح الوجيز :الرافعي ( ،)21/3املهذب :ال�شريازي (.)550/1
( ((13ينظر :الفروع :ابن مفلح (.)438/2
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الأمر الثاين� :أن ال يخرب رب املال الفقري عند دفع الزكاة املعجلة له ب�أنها زكاة
معجلة.
اختلف الفقهاء رحمه���م اهلل فيما �إذا عجل رب املال الزكاة ثم هلك ماله قبل
متام احلول على قولني:

القول الأول :لي�س لرب املال الرجوع مطلق ًا.
و�إليه ذهب احلنفية( ،((13واحلنابلة(.((14

التعليل:

�-1أن املعج���ل من الزكاة �صدقة و�صلت �إلى امل�سكني ب�إذن �صاحبها؛ فوجب
�أن ينقطع حقه عنها كغري املعجلة(.((14
-2لأن���ه وق���ع �أ�صل القرب���ة ،و�إمن���ا التوقف يف �صف���ة الفر�ضي���ة ،فال ي�صح
الرجوع(.((14

القول الثاين� :إذا �أعلم رب املال الفقري �أنها زكاة معجلة فله
الرجوع،و�إن مل يعلمه فلي�س له الرجوع .
( ((13ينظر :بدائع ال�صنائع :الكا�ساين ( ،)167/2حتفة الفقهاء :ال�سمرقندي ( ،)314/1املب�سوط :ال�سرخ�سي (.)178-177/1
( ((14ينظر� :شرح منتهى الإرادات :البهوتي ( ،)452/1املبدع :ابن مفلح ( ،)376/2امل�ستوعب :ال�سامري (،)338/3
( ((14ينظر :املمتع يف �شرح املقنع :ابن املنجى (.)206/2
( ((14ينظر :حتفة الفقهاء :ال�سمرقندي (.)314/1
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وهو قول ال�شافعية( ،((14قال العم���راين( ((14رحمه اهلل�" :إذا عجل الزكاة �إلى
الفق�ي�ر ،فم���ات الفقري قبل احلول ،خرج عن �أن يكون م���ن �أهل الزكاة ،ف�إن مل
يبني رب املال عند الدفع �أنها زكاة معجلة مل يرجع عليه ب�شيء؛ لأن الظاهر �أنه
متطوع بها ،و�إن بينَّ �أنها املعجلة رجع"(.((14
وهو وجه عند احلنابلة(.((14

التعليل:

�إذا عجل زكاته ثم هلك الن�صاب �أو بع�ضه قبل متام احلول خرج املدفوع عن
كونه زكاة؛ لأن �رشط الزكاة احلول ومل يوجد(.((14
ونوق����ش� :أنه���ا وقعت �إلى م�ستحقه���ا والتعجيل م�أذون به �رشع���اً ،فلم ميكن
ا�سرتجاعها بدليل ملك الفقري لها(.((14

الرتجيح:

ال���ذي يرتجح-واهلل �أعلم-القول الأول ب�أن رب املال لي�س له الرجوع مطلقاً

فيم���ا �إذا عج���ل زكاته ثم هلك ماله قب���ل متام احلول؛ لقوة �أدل���ة من ذهب لهذا
القول.
( ((14ينظر :البيان :العمراين ( ،)384/3احلاوي الكبري :املاوردي ( ،)170/3املجموع �شرح املهذب :النووي (.)75/6
( ((14ه ��و :يحي ��ى ب ��ن �أب ��ي اخل�ي�ر بن �سامل ب ��ن �سعيد ال ِعم ��راين اليماين ،كنيت ��ه� :أبو احل�س�ي�ن ،ولد �سنة (489ه� �ـ)� ،شيخ
ال�شافعي ��ة باليم ��ن ،من كتبه :البيان ،الزوائد ،االح�ت�رازات ،غرائب الو�سيط ،خمت�صر الإحياء ،تويف-رحمه اهلل�-سنة
(558هـ) .ينظر :طبقات ال�شافعية الكربى :ابن ال�سبكي ( ،)338-336/7رقم (.)1037
( ((14البيان :العمراين (.)384/3
( ((14ينظر :املبدع :ابن مفلح ( ،)376/2امل�ستوعب :ال�سامري ( ،)338/3املمتع يف �شرح املقنع :ابن املنجى (.)206/2
( ((14ينظر :احلاوي الكبري :املاوردي ( ،)170/3املجموع �شرح املهذب :النووي (.)149/6
( ((14ينظر :املبدع :ابن مفلح (.)376/2
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املبحث ال�ساد�س
كيفية بناء الورثة احلول �إذا مات من عجل زكاة ماله
اختلف الفقهاء يف هذه امل�س�ألة على قولني:

القول الأول�:أن الورثة ي�ست�أنفون حو ًال جديد ًا ،فال يجزئ عنهم ما
عجله رب املال من زكاة ماله.
وهو قول احلنفية( ،((14وال�شافعي يف اجلديد(.((15
وقول احلنابلة(.((15

التعليل:
�-1أن���ه تعجيل للزكاة قبل وجود �سببها� ،أ�شبه ما لو عجل زكاة ن�صاب لغريه،
ثم ا�شرتاه(.((15
-2لأنه مل يخرج الزكاة ،و�إمنا �أخرجها غريه عن نف�سه ،و�إخراج الغري عنه من
ينو(.((15
غري والية وال نيابة ال يجزئ ولو نوى ،فكيف �إذا مل ِ
( ((14ينظر :بدائع ال�صنائع :الكا�ساين ( ،)493/2طبعة دار الكتب العلمية.
( ((15ينظر :الأم :ال�شافعي ( ،)75/4البيان :العمراين ( ،)387/3رو�ضة الطالبني :النووي (.)214/2
( ((15ينظر :ك�شاف القناع :البهوتي ( ،)93/2معونة �أويل النهى :ابن النجار (.)322/3
( ((15ينظر :املغني :ابن قدامة (.)85/4
( ((15ينظر :ك�شاف القناع :البهوتي ( ،)268/2املغني :ابن قدامة (،)85/4
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القول الثاين� :أن الورثة يبنون على حول مورثهم.
وهو قول ال�شافعي يف القدمي( ،((15ووجه عند احلنابلة(.((15

التعليل:

-1لأنهم يقومون مقامه فيما له ،وما عليه(.((15
ونوق�ش :ب�أنهم ال والية لهم على املال املخرج تعجي ً
ال فال يجزيء؛ لأن ملك
الوارث حادث(.((15
-2بنا ًء على ما لو عجل زكاة عامني(.((15

ونوق����ش :بع���دم �صح���ة ذلك من الورث���ة؛ لأن���ه تعجيل لل���زكاة قبل وجود
�سببها ،وه���و ملك الن�صاب من قبل الورثة للمال ،فه���م �إمنا ميلكونه بعد موت
مورثهم(.((15

الرتجيح:

الذي يرتج���ح-واهلل �أعلم-القول الأول ب�أنه �إذا مات من عجل زكاة ماله قبل
متام احلول ،ف�إن الورثة ي�ست�أنفون حو ًال جديداً ،فال يجزئ عنهم ما عجله رب
املال من زكاة ماله.
( ((15ينظ ��ر :بح ��ر املذه ��ب :عبدالواحد بن �إ�سماعيل الروي ��اين ( ،)90/4البيان :العم ��راين( ،)387/3رو�ضة الطالبني:
النووي (.)214/2
( ((15ينظ ��ر :الف ��روع :ابن مفلح ( ،)438/2ك�شاف القن ��اع :البهوتي ( ،)268/2معونة �أويل النهى :ابن النجار (،)322/3
املغني :ابن قدامة (.)85/4
( ((15ينظر :البيان :العمراين (.)387/3
( ((15ينظر :املغني :ابن قدامة (.)85/4
( ((15ينظر :معونة �أويل النهى :ابن النجار ( ،)322/3املغني :ابن قدامة (.)85/4
( ((15ينظر :املغني :ابن قدامة (.)85/4
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املبحث ال�سابع
تعجيل زكاة الفطر
اختلف الفقهاء يف هذه امل�س�ألة على قولني:

الق��ول الأول :ج��واز تعجي��ل زكاة الفطر .وهو ق��ول احلنفية(،((16
واملالكي��ة( ،((16وال�ش��افعية( ،((16واحلنابلة( ،((16ولك��ن اختلفوا يف
املدة التي يجوز فيها تعجيل زكاة الفطر على النحو الآتي:
 -1ذه���ب احلنفية �إل���ى جواز التعجيل مطلق���اً( ،((16والفت���وى على التقييد

بدخول رم�ضان( ،((16قال الكا�س���اين رحمه اهلل" :وال�صحيح �أنه يجوز التعجيل
مطلقاً"(.((16
 -2و�أما املالكية فيجوز التعجيل بيوم� ،أو يومني ،قال ابن عبدالرب رحمه اهلل:
"ال يج���وز �إخراجها قبل ي���وم الفطر �إال باملدة الي�سرية؛ مث���ل اليوم ،واليومني،
ونحو ذلك"(.((16
( ((16ينظر :االختيار لتعليل املختار :املو�صلي ( ،)161-160/1حتفة امللوك :حممد بن �أبي بكر الرازي� ،ص ( ،)133فتح
باب العناية :القاري (.)554/1
( ((16ينظر :قوانني الأحكام ال�شرعية :ابن جزى� ،ص ( ،)135املدونة الكربى :الإمام مالك بن �أن�س ،رواية :عبدال�سالم
ب ��ن �سعي ��د التنوخ ��ي ،ال�شهـ�ي�ر ب�سَ حْ ُن ��ون ،عن:عبدالرحم ��ن ب ��ن القا�س ��م ( ،)350/2املعون ��ة :عب ��د الوه ��اب البغدادي
(.)432/1
( ((16ينظر :البيان :العمراين( ،)367/3رو�ضة الطالبني :النووي (.)292/2
( ((16ينظر :الإقناع لطالب االنتفاع :احلجاوي ( ،)452/1املغني :ابن قدامة (.)300/4
( ((16ينظر :البناية �شرح الهداية :العيني (.)505/3
( ((16ينظر :البحر الرائق :ابن جنيم ()445/2
( ((16بدائع ال�صنائع :الكا�ساين (.)207/2
( ((16الكايف :ابن عبدالرب� ،ص(.)111
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 -3و�أما ال�شافعية فيجوز تعجيل زكاة الفطر من �أول �شهر رم�ضان ،وال يجوز
�إخراجها قبل دخول ال�شهر( ،((16قال النووي رحمه اهلل" :الفطرة يجوز تعجيلها
من �أول �شهر رم�ضان على املذهب"(.((16
-4وذه���ب احلنابلة �إلى جواز تقدمي الفطرة قبل العيد بيومني ،وال يجوز �أكرث
من ذلك ،ق���ال الإمام �أحمد رحمه اهلل" :ال ب�أ�س �أن يعطي الرجل �صدقة الفطر،
قبل الفطر بيوم� ،أو يوم�ي�ن"( ،((17وذهب بع�ض احلنابلة �إلى جواز تعجيلها من
بعد ن�صف �شهر رم�ضان(.((17

اال�ستدالل:

-1قول عبداهلل بن عمر-ر�ضي اهلل عنهما" :-وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم
�أو يومني"( ،((17وهو �رصيح الداللة يف جواز تعجيل زكاة الفطر ،قال ابن قدامة
رحمه اهلل" :وهذا �إ�شارة �إلى جميعهم ،فيكون �إجماع ًا"(.((17
�-2أن معجل زكاة الفطر �أداها بعد وجود ال�سبب(.((17
�-3أن تعجي���ل زكاة الفطر بيوم �أو يوم�ي�ن ال يخل باملق�صود منها ،ف�إن الظاهر
بقا�ؤها �إلى يوم العيد؛ مما يغني الفقراء عن ال�س�ؤال فيه(.((17
( ((16ينظر :البيان :العمراين(.)367/3
( ((16رو�ضة الطالبني :النووي (.)292/2
( ((17م�سائل الإمام �أحمد :رواية� /إ�سحاق الني�سابوري (.)111/1
( ((17ينظر :املغني :ابن قدامة (.)300/4
(� ((17أخرجه :البخاري )24( ،كتاب:الزكاة )77( ،باب�:صدقة الفطر على احلر واململوك ،رقم (� ،)1511ص (.)294
( ((17املغني :ابن قدامة (.)301/4
( ((17ينظر :االختيار لتعليل املختار :املو�صلي (.)161-160/1
( ((17ينظر:املغني :ابن قدامة (.)301/4
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القول الثاين :عدم جواز تعجيل زكاة الفطر.
وهو قول عند املالكي���ة( ،((17واختيار القا�ض���ي عبدالوهاب رحمه اهلل حيث
قال":وال يجوز �إخراجها قبل يوم الفطر� ،أو ليلته"(.((17

التعليل:

�أن تعجيل زكاة الفطر هو تقدمي لها على وقت الوجوب؛ وذلك غري جائز(.((17
وميك���ن مناق�شته :بعدم الت�سليم ب�أن تعجي���ل زكاة الفطر هو تقدمي على وقت
الوج���وب ،بل ه���و �أداء لها يف وقتها امل�أذون به �رشعاً؛ ث���م هو تعليل يف مقابلة
الن�ص ال�رصيح فال يلفت �إليه.

الرتجيح:

الذي يرتجح-واهلل �أعلم -الق���ول الأول بجواز تعجيل زكاة الفطر بيوم� ،أو
يومني؛ لقوة �أدلة من ذهب �إلى هذا القول.

( ((17ينظ ��ر :الذخ�ي�رة :الق ��رايف ( ،)158/3قوان�ي�ن الأح ��كام ال�شرعي ��ة :ابن جزى�� � ،ص (ِ ،)135م َنـح اجلليـ ��ل �شرح على
خمتـ�صر العالمـة خليـل :حممد بن �أحمد بن حممد علي�ش ،ال�شهـري بعلي�ش (.)69/2
( ((17املعونة :عبد الوهاب البغدادي (.)432/1
( ((17ينظر :الذخرية :القرايف ( ،)158/3املعونة :عبد الوهاب البغدادي(.)432/1
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اخلامتة
قدر ف َه���دى� ،أحمده �سبحانه ،و�أ�شكره
ف�سوى ،والذي َّ
احلم���د هلل الذي خ َلق ّ

وح���ده ال �رشيك له،
حت�صى ،و�أ�شه���د �أن ال �إل َه �إال اهلل
َ
نعم ال تُ َع ّ
���د ،وال َ
عل���ى ٍ

نبينا حم ّم ًدا عبده ور�سوله
ل���ه الأ�سماء احل�سنى،
ُ
وال�صفات العلى ،و�أ�شه���د �أن ّ
املبعوث بالن���ور ،والهدى� ،صل���ى اهلل عليه ،وعلى �آل���ه ،و�صحبه ،ومن �سلك

�سبي َله ،واقتفى.
�أما بعد :ف�إن �أهم النتائج واملقرتحات امل�ستخل�صة من هذا البحث املو�سوم بــ
(التعجيل يف �إخراج الزكاة ...درا�سة فقهية) ،تتمثل يف الأمور الآتية:

�أو ًال :النتائج.
-1بجوز تعجيل الزكاة بعد ملك الن�صاب ،وقبل متام احلول؛ ملا يف ذلك من
مراعاة لأحوال الفق���راء ،واملوا�ساة لهم مع التنبيه على �أن ترك التعجيل �أولى؛
خروجاً من اخلالف.
-2رب املال ال يجرب على تعجيل زكاته.
-3الإمام ال ي�ضمن الزكاة املعجلة �إال �إذا فرط.
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�-4إذا م���ات الفقري بعد قب�ض الزكاة املعجلة ،وبعد مت���ام احلول ،ف�إن الزكاة
جتزئ.
-5الفق�ي�ر �إذا قب�ض ال���زكاة املعجلة ،ومات قبل حوالن احل���ول ،ف�إن الزكاة
تكون وقعت موقعها ،و�أجز�أت.
-6الفق�ي�ر �إذا قب�ض الزكاة املعجلة ف�أ�صبح غنياً قب���ل متام احلول ،ف�إن الزكاة
�أجز�أت عن دافعها ،ولي�س له الرجوع فيها.
-7لي����س لرب املال الرجوع مطلق���اً؛ فيما �إذا عجل رب املال الزكاة ثم هلك
ماله قبل متام احلول.
�-8إذا مات من عج���ل زكاة ماله قبل متام احلول ،ف�إن الورثة ي�ست�أنفون حو ًال
جديداً ،فال يجزئ عنهم ما عجله رب املال من زكاة ماله.
-9يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم� ،أو يومني.

املقرتحات:
��-1ض�رورة االهتم���ام بتكثي���ف الربامج الإعالمي���ة بكافة و�سائ���ل الإعالم؛
للتوعية ب�أهمي���ة الإملام ب�أحكام الزكاة عموماً ،و�أحكام تعجيل الزكاة على وجه
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اخل�صو�ص.
-2الدعوة �إلى �إجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث اجلادة من لدن املجامع
الفقهي���ة حول امل�سائل املعا�رصة عن تعجيل ال���زكاة؛ مثل تنظيم �أخذ عمال ويل
الأمر للزكاة عند رغبة رب املال تعجيلها .واحلمد هلل �أو ًال ،و�آخراً.
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