بحث محكَّ م

حكم إعطاء الزكاة لألبناء
دراسة فقهية

إعداد :
السهلي
د .محمد بن مطر
ْ

وكيل كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة أم القرى

حكم إعطاء الزكاة لألبناء (دراسة فقهية)

هذا البحث يجمع ش���تات ماقاله أهل العلم في إعطاء
األبناء والبنات الذين استقلوا بأسر ،زكاة آبائهم.
وقد انتظم ببحثين رئيسيين ،تسبقهما مقدمة وتتلوها
خاتمة.
فالمبح���ث األول لتوضي���ح معال���م الطري���ق ( ..تعري���ف
ال���زكاة وتعريف األبناء) ،وذل���ك لتصفو الرؤية للمبحث
األساس وهو (إعطاء الزكاة لألبناء).
وال���زكاة لألبن���اء إم���ا أن تك���ون م���ن س���هم الفق���راء
والمساكين أو من غير سهمهم.
فم���ا الحك���م إن كانت من س���همهم؟ ( المطلب األول
والثاني).
وم���ا الحك���م إن كان���ت من غي���ر س���همهم؟ ( المطلب
الثالث).
وأما ( المطلب الرابع) فهو ألبناء البنات.
و(الخامس) لمن لم يثبت نسبه من األبناء.
و( السادس) للربيب واالبن من الرضاع.
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المقدمة

إن احلمد هلل ،نحمده ونس�تعينه ونستغفره ونعوذ به من رشور أنفسنا
وس�يئات أعاملن�ا ،من هي�ده اهلل فال مضل له ومن يضل�ل فال هادي له،
وأش�هد أن ال إل�ه إال اهلل وح�ده ال رشي�ك له وأش�هد أن حمم�دا عبده
ورسوله ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ النس�اء ،ﭽ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ آل عم�ران ،ﭽ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ األحزاب(((.(((،
أما بعد
ِ
ِ
ين ُ
ِ
القوي ليقوم
حيث فيه
والتعاون
الرمحة
دين
َ
والتكافلِ ،د ٌ
ف�إن ديننا ُ
الفقير واملس�كنيَ  ،وأن َيقوم
والغن�ي ليس�اعد أخاه
بأخي�ه الضعي�ف،
َ
َ

((( هذه خطبة احلاجة التي كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يعلمها �أ�صحابه ،وكان ال�سلف يفتتحون
بها خطبهم يف درو�سهم وكتبهم  .متام املنة يف التعليق على فقه ال�سنة (. )9 / 1
((( رواه الإمام �أحمد يف امل�سند ( ،)478 / 4حديث رقم � ،2750أبو داود يف �سننه (، )238 / 2كتاب النكاح،
�اب كيفية اخلطبة،
ب� ٌ
�اب فيِ ُخ ْط َب� � ِة ال ِّن� � َكا ِح ،حدي ��ث رق ��م  ،2118و الن�س ��ائي ( ،)104 / 3كتاب اجلمعةَ ،ب � ُ
َ
َ
ُ
َ
ِّ
ُ
حديث رقم  ،1404م�صنف ابن �أبي �شيبة ( ،)34 / 4كتاب النكاح ،باب مَا قالوا فيِ خطبِ النكا ِح ،حديث
. 17508
حدي ��ث �ص ��حيح  :انظر امل�س ��تدرك على ال�ص ��حيحني للحاك ��م ( ،)199 / 2كتاب النكاح ،حدي ��ث رقم ،2744
الب ��در املن�ي�ر ( ،)531 / 7جممع الزوائد ومنبع الفوائ ��د ( ،)288 / 4حديث رقم  ،7531خطبة احلاجة
التي كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يعلمها �أ�صحابه� ،ص .9
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املس�لم عىل ش�ؤون األرملة واليتيم ويس�اعد ذا احلاج�ة ومن انقطع به
السبيل.
رشع لنا ر ُبنا جل وعال الصدقات الواجبة واملستحبة ما حيقق
ولذلك َ
هذا الغرض النبيل.
والصدقة الواجبة هي الزكاة التي رشعها اهلل سبحانه وتعاىل ليتقرب
نفس�ه وما َل�ه ،و َي ُس�دُ هب�ا حاج� َة أخيه
هب�ا املس�لم إىل اهلل ،فيزك�ي هب�ا َ
ري َّ
بأن ما َساقه اهلل إىل أخيه الغني من خري سيصل
الــمسلم ،و َي ْع َلم الفق ُ
ُ
إليه ،فيدعو له بالربكة وزيادة اخلري ،قال تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ التوبة.
ض اللهَّ ُ َع ْن ُهماَ َ :أ َّن ال َّنبِ َّي َصلىَّ ُ
اس َر يِ َ
وع ِن عبداهلل ْب ِن َع َّب ٍ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َ
ال( :ا ْد ُع ُه ْم إِلىَ َش َ�ها َد ِة َأ ْن َ
ض اللهَّ ُ َع ْن ُه إِلىَ ال َي َم ِنَ ،ف َق َ
َب َع َث ُم َعا ًذا َر يِ َ
ال إِ َل َه
إِلاَّ اللهَّ ُ َ ،و َأ يِّن َر ُس ُ
اعوا لِ َذلِ َكَ ،ف َأ ْع ِل ْم ُه ْ�م َأ َّن اللهَّ َ َق ِد
�ول اللهَّ َِ ،ف ِ�إ ْن ُه ْ�م َأ َط ُ
س َص َل َو ٍ
ض َع َل ْي ِه ْم مَ ْ
ا ْف رَ َ
ت َ
اعوا لِ َذلِ َك،
ات يِف ُك ِّل َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍةَ ،فإِ ْن ُه ْم َأ َط ُ
خ َ
َ
�م َأ َّن اللهَّ َ ا َْت�رَف َ َ
ض َع َل ْي ِه ْم َصدَ َق ًة يِف َأ ْم َو هِالِ ْم ُت ْؤ َخ ُ�ذ ِم ْن َأ ْغنِ َيائِ ِه ْم
َفأ ْع ِل ْم ُه ْ
(((
َو ُت َر ُّد َعلىَ ُف َق َرائِ ِه ْم)
ُ
ُ
اإلسلامية لك�ي تصل إىل
الرشيعة
وهل�ذه الزك�اة مص�ارف حددهتا
مستحقيها ،وال جتوز املجاملة وال املحاباة فيها ،ألهنا ٌ
حق هلذه األصناف
ين يِف َأ ْم هِ
لسائِ ِ
ل َوالمْ َ ْح ُرو ِم{
الثامنية ،قال تعاىل } َوا َّل ِذ َ
والِ ْم َح ٌّق َم ْع ُل ٌ
وم * لِ َّ
]سورة الربوج اآليتان.[25، 24
((( �صحيح البخاري (، )104 / 2كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،حديث رقم . 1395
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وه�ذه األصن�اف ذكرها ربن�ا جل وعلا يف كتابه يف آيات تتلى إىل يوم
القيام�ة ،ق�ال تع�اىل:ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﭼ التوبة.
أهمية الموضوع:

ُ
الثالث من أركان اإلسلام ،والركن الثاين من أركانه
الركن
الزك�ا ُة هي
ُ
العملي�ة ،وهي َق ِر ُ
وتذكـر
ذكـ�ر الصال ُة يف الغال�ب إال
ين�ة الصالة ،فال ُت
ُ
ُ
معها الزكاة ،ولذا يكتسب موضوعنا أمهية من هذا اجلانب.
وللزك�اة َم َصا ِر ُف ينبغي أن ترصف فيها فقط ،فال حماباة وال جماملة وال
منع ملستحقيها منها.
ولق�د ُا يِّ َ
الناس يف هذه األزمان بب�وادر طبقية مقيتة ،فتجد طبق ًة غني ًة
بتل
ُ
ُ
ُم رْ َ
الديون ،وجتد آبا ًء قد أ َفا َء
ــلـــته�ا
ــبــ َ
ت َف ً�ة وطبق ًة فقري ًة ُم ْعدَ َم ًة قد َ
كـ َّ
ُ
ِ
ِ
ٍ
وبنات قد اس�تقلوا بأ ٍ
رس وبيوت
الكثيرة ،وأبنا ًء
اخلريات
اهلل عليه�م م�ن
ودخوهل�م املادي�ة قليلة ،ولربام أهن�م تورطوا كثريا يف الدِّ ُيــون بام يس�مى
بالتورق((( ،فتكثر األس�ئلة يف س�ائر السنة ،ويف ش�هر رمضان خاصة عن
حك�م إعط�اء األب ابنه الفقري من زكاة ماله؟ وهل جيوز له أن ُيس�دد عنه
عط�ي زكاة ماله البنتِ�ه املتزوجة برجل فقري؟
ديو َنــ�ه م�ن الزكاة؟ أو أن ُي
َّ
((( التورق :من تورق ،والورق (�أي الف�ضة امل�ضروبة) على الغري
وا�ص ��طالحاً� :أن ي�ش�ت�ري الرجل ال�س ��لعة بثمن م�ؤجل ،ثم يبيعها �إلى �آخر بثمن �أقل مما ا�شرتاها به ،و�سميت
مب�س�ألة التورق لأن املق�صود منها الورق (النقد) ال البيع .معجم لغة الفقهاء (.)150 / 1
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رأي�ت أن أكت�ب يف ه�ذا املوضوع س�اعي ًا قدر اس�تطاعتي مجع
لذل�ك
ُ
ين اهلل
شتات ما قاله أهل العلم يف هذا املسألة ،لنصل إىل احلق الذي َن ِد ُ
به ،وعنونت هلذا البحث بـ(حكم إعطاء الزكاة لألبناء).

أسباب اختيار الموضوع:

-1أمهية مسألة الزكاة كوهنا الركن الثاين من أركان اإلسالم.
-2كثــر ُة األس�ئلة التي ترد بخصوص إعطاء األبناء والبنات الذين
استقلوا ُبأسرَ ٍ مستقلة من زكاة آبائهم.
كثيــ�ر م�ن األبن�اء ،ويف الوق�ت نفس�ه
-3الدي�ون الت�ي يتحمله�ا
ٌ
ل�دى آبائهم زك�وات ضخمة ُيعطوهن�ا لألباعد من الفقراء واملس�اكني
والغارمني ،وأبنائهم وبناهتم يف حاجة ماسة هلا.
-4مدى احلرج الذي يقع فيه كثري من اآلباء حينام يس�مع األبناء بأن
أباهم قد أعطى فالن ًا وساعد فالن ًا وهو أشد حاجة ممن أعطاهم.
منهج البحث:

-1عرض املسألة فقهيا وذلك بذكر ما ييل:
مر ِ
اجعهم الفقهية
أ)ذك�ر أقوال أه�ل العلم يف املس�ألة وتوثيقها م�ن َ
األصيلة.
ب)ذكر أدلتهم وما ذكروه من وجه الداللة.
ٍ
جتــرد
ج)ذك�ر ما ورد على أدلتهم من مناقشات واعرتاض�ات بكل
وحيادية.
ِ
اآلي�ات ُ
القرآني�ة إىل مواضعها يف املصح�ف الرشيف بذكر
-2ع�زو
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اسم السورة ورقم اآلية.
-3ختري�ج األحاديث واآلثار ال�واردة يف البحث من املصادر احلديثية ،فإن كان
احلدي�ث يف الصحيحين أو يف أحدمه�ا اكتفي�ت به ،وإن ك�ان يف غري الصحيحني
خرجته من كتب السنة املعتمدة بالقدر الذي يفي بالغرض مع بيان درجته.
وقد انتظم البحث يف مقدمة ومبحثني وخامتة.

املقدمة ذكرت فيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره وخطة البحث.
املبحث األول :تعريف مصطلحات ذات صلة بالبحث ،وفيه مطالبان:
املطلب األول :تعريف الزكاة لغة واصطالحا.
املطلب الثاين :تعريف األبناء لغة واصطالحا.
املبحث الثاين :إعطاء الزكاة لألبناء.
املطل�ب األول :إعط�اء الزك�اة لألبناء واجب�ي النفقة من س�هم الفقراء
واملساكني.
املطلب الثاين :إعطاء الزكاة لألبناء غري واجبي النفقة من سهم الفقراء واملساكني.
املطلب الثالث :إعطاء الزكاة لألبناء من غري سهم الفقراء واملساكني.
املطلب الرابع :إعطاء الزكاة ألبناء البنات.
املطلب اخلامس :إعطاء الزكاة ملن مل يثبت نسبه من األبناء.
املطلب السادس :إعطاء الزكاة للربـــيــب واالبن من الرضاع.
اخلامتة وفيها:

أوال ً :أهم النتائج.
ثاني ًا :أهم التوصيات.
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المبحث األول :تعريف مصطلحات ذات صلة بالبحث

وفيه مطالبان:
المطلب األول :تعريف الزكاة لغة واصطالحا
أوال :تعريف الزكاة لغة

(ز َك�ى) ال�زاء والك�اف واحل�رف املعت�ل (ى) ٌ
َ
أصل يدل على النامء
والزيادة.
والزك�اة هي ال َّنماَ ُءُ ،ي َق ُ
ال َز َكى الزرع َي ْز ُكــــوَ ،أ ْي َنماَ َ ،و ِه َي الطهارة
أيضا.
�م َي ْت الزك�اة زك�اة ألن�ه يزكو هبا امل�ال بِا ْلبرَ َ َك ِ
�ة ويطهر هب�ا المْ َ ْر ُء
َو ُس ِّ
باملغفرة.
وقيلُ :س ِّم َي ْت الزكاة بذلك ألهنا مما ُي ْر َجى بِ ِه َز َك ُاء المْ َ ِ
الَ ،و ُه َو زيادته
َو َنماَ ُؤ ُه.
ت بذل�ك ألهنا طهار ٌة ،ق�ال تع�اىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
�م َي ْ
وقي�لُ :س ِّ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ التوب�ة.
راجع إِلىَ َه َذ ْي ِن المْ َ ْع َن َيينْ ِ َ ،وهمُ َ ا ال َّنماَ ُء والطهارة.
واألصل يف ذلك ُك ِّل ِه
ٌ
وقيل :الزكاة صفو ُة يَّ ْ
الش ِء.
وقيلَ :ز َّكى الر ُج ُل نفسه إِذا َو َص َف َها َ
وأثنى َع َل ْي َها(((.
َ
َّ
((( مقايي�س اللغة ( ،)17 / 3طلبة الطلبة يف اال�صطالحات الفقهية ( ،)16 / 1ل�سان العرب ()358 / 14
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الز َيا َدة ،س�ميت بذلك لأِ َ نهَّ َ ا ُتــثمر
ق�ال ابن قتيبة(((« :الزكاء ُه َو ال َّنماَ ء َو ِّ
يـِّـــــعـــــه وزك�ت ال َّن َف َقة إِذا
الز ْرع إِذا كث�ر َر
امل�ال وتنميهُ ،ي َقال زك�ا َّ
ُ
بورك ِف َيهاَ ،و ِم ْنه َقول اهلل تعاىل :ﭽﰍ ﰎ ﰏ ﭼ الكهفَ ،أي نامية»(((.
ق�ال يف لس�ان العرب :الزك�اء الصالح ،ومنه قوله تع�اىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ النور ،و َم ْعنَا ُه
َما َص َل َح ِم ْن ُك ْم(((.
ق�ال يف املصباح املنير« :والزكاء باملد ال َّنَم�اَ ُء والزيادةُ ،ي َق ُ
الز ْر ُع
�ال َز َكا َّ
اب َق َعدَ َ ،
وأزْ َكى بِالأْ َ لِ ِ
ـــــــ�وا ِم ْن َب ِ
َوالأْ َ ْر ُ
ف مثلهَ ،و ُس ِّ�م َي
ض َت ْز ُك�و ُز ُك
ًّ
الز َكا ُة»(((.
ا ْل َقدْ ُر المْ ُ ْخ َر ُج ِم ْن املال زكاة ألنه ُ َس َب ٌب ُي ْر َجى بِ ِه َّ
ثانياً  :تعريف الزكاة شرعاً

الفقهاء الزكــــــــا َة بتعريفات ُمتقاربة ،وهي ليست ببعيدة ُ
بعضها
ــــــر َف
َع
ُ
َّ

عن بعض ،وهي كذلك ليست بعيدة عن التعريف اللغوي.

فع�رف احلنفية الزكاة بأهن�اِ :
�اب َطائِ َف ٍة ِم َن المْ َ ِ
�ال يِف َم ٍ
ار ٌة َع ْن إِ َجي ِ
ال
«ع َب َ
وص لمِ َالِ ٍ
ك خَ ْم ُص ٍ
خَ ْم ُص ٍ
وص»(.((1
وعرفها املالكية بقوهلم« :هو َم ٌ
وص ُي ْؤ َخ ُذ ِم ْن َم ٍ
ال خَ ْم ُص ٍ
وص إ َذا
ال خَ ْم ُص ٌ
((( �أَ ُبو َج ْع َفرٍ �أحمد بن عبد اهلل بن م�س ��لم بن قتيبة بن م�س ��لم الدّينورىّ  ،ال َب ْغدَادِيُّ  ،قا�ض ��ي الق�ض ��اة مب�صر،
�ص ��احب امل�ص ��نفات ،ح ��دث عن �أبيه بكتب ��ه كلها حفظ ��ا ،وكان َي ْح َف ُظه ��ا ُك َّلهَا بِال َّنق ِْط َو َّ
ال�ش ��كلِ َك َم ��ا َي ْح َف ُظ
ال ُق ْر�آ َن ،تويف فيِ �شهر ربيع الأول�َ ،س َن َة 322هـ ـ ـ ـ ـ  .تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (� ،)427 / 23سري �أعالم
النبالء ( ،)565 / 14تاريخ ابن يون�س امل�صري (.)26 / 2
((( غريب احلديث البن قتيبة (.)184 / 1
((( ل�سان العرب (.)358 / 14
((( امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري (.)254 / 1
( ((1االختيار لتعليل املختار ( ،)99 / 1مراقي الفالح �شرح نور الإي�ضاح (.)271 / 1
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وص يُصرْ َ ُف يِف ِج َه ٍ
وصا يِف َو ْق ٍ
ت خَ ْم ُص ٍ
وص ٍة»(.((1
ات خَ ْم ُص َ
َب َل َغ َقدْ ًرا خَ ْم ُص ً
يح لأِ َ ْخ ِ�ذ يَ ْ
اس ٌ�م رَ ِ
ش ٍء
وق�ال علماء الشافعي�ةَّ :
ص ٌ
«الز َك�اة يِف الشرَّ ْ ِع ْ
�ة لِ َطائِ َف ٍ
وص ٍ
خَ ْم ُص ٍ
�ة
�ن م�ال خمص�وص ،على أوصاف�ه خَ ْم ُص َ
�وصِ ،م ْ
وص ٍة»(.((1
خَ ْم ُص َ
وعرفه�ا احلنابل�ة بقوهل�م« :الزك�اة يف الشرع اس�م إلخ�راج يشء
خمصوص ،من مال خمصوص ،عىل وجه خمصوص»(.((1
ومما س�بق ،يمك�ن أن ُيـــقال بأن التعريف املخت�ار للزكاة هو ُ
إنفاق
ٍ
ــــ�زء معل�وم من ٍ
مال خمص�وص يف وقت خمصوص إذا بل�غ نِ َصاب ًا
ُج
أصناف ُم َع َي ٍ
ٍ
نة نص عليها القرآن الكريم(.((1
ل ُيصرْ َ َف عىل
ً
واصطالحا
المطلب الثاني :تعريف األبناء لغة
تعريف األبناء لغة:

الذ ِ
الذ ِ
اه ُب ِم ْن ُ�ه َو ٌاو َك َّ
األبن�اء مجع اب�ن ،والاِ ْب ُن أصله َبن ٌَوَ ،ف َّ
اه ِ
ب ِم ْن
ِ
ب َو َأ ٍخ َو ُي َق ُ
َأ ٍ
ري ُه ُبن ٌَّي (.((1
ال :ا ْب ٌن َب ّي
ــــــ ُن ا ْل ُبن َُّو ِةَ ،و َت ْص ِغ ُ

( ((1حا�ش ��ية العدوي على كفاية الطالب الرباين ( ،)472 / 1منح اجلليل �ش ��رح خمت�ص ��ر خليل (،)3 / 2
اخلال�صة الفقهية على مذهب ال�سادة املالكية (.)160 / 1
( ((1احلاوي الكبري ( ،)71 / 3مغني املحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ( ،)62 / 2حا�ش ��يتا قليوبي
وعمرية ( ،)3 / 2ال�سراج الوهاج (.)116 / 1
(� ((1ش ��رح الزرك�ش ��ي على خمت�ص ��ر اخلرقي ( ،)372 / 2الإقناع يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل (،)242 / 1
ك�شف املخدرات (.)243 / 1
( ((1ينظر التعريفات للجرجاين ( ،)114 / 1معجم لغة الفقهاء (.)233 / 1
( ((1خمتار ال�صحاح (.)40 / 1
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�اء َوال ُّن ُ
�و ُاو َك ِل َم ٌة واح�د ٌةَ ،و ُه َو
ق�ال ابن ف�ارس(َ (« :((1بن ََو) ا ْل َب ُ
ون َوا ْل َ
الش ِءَ ،كا ْب ِن الإْ ِن َْس ِ
الش ُء َي َت َو َّلدُ َع ِن يَّ ْ
يَّ ْ
�ان َو َغيرْ ِ ِهَ ،و َأ ْص ُل بِنَائِ ِه َبن ََوَ ،والن ِّْس َ�ب ُة
إِ َل ْي ِه َب َن ِو ٌّي»(.((1
�ان يِف َ
وق�ال اب�ن منظور(َ « :((1ق َ
اج( :((1ا ْب ٌن َك َ
األصل بِ ْن ٌو َأو َبن ٌَو،
ال َّ
الز َّج ُ
َ
ال ا ْب ٌن بينِّ ُ ال ُبن َُّوةَ ،ق َ
واأللِ ُف َألِ ُف َو ْص ٍل يِف اال ْبنُ ،ي َق ُ
الَ :ويحَ ْ َت ِم ُل َأن َي ُك َ
ون
َأصله َبنَي ًا»(.((2
�ه َبنَو بِ َف ْت َحتَْي�نْ ِ  ،ويجُ َْم ُع َعَل�ىَ َبنِنيَ جمَ ْ ُع
وق�ال الفيوم�ي(« :((2الاِ ْب ُن َأ ْص ُل ُ
س ا ْل َب ِ
َسلاَ َم ٍةَ ،وجمَ ْ ُع ا ْل ِق َّل ِة َأ ْبن َُاء َو ِق َ
يل َأ ْص ُل ُه بِنُو بِ َك رْ ِ
اء ِمث ُْل :حمِ ْ ٍل بِدَ لِ ِ
يل َق ْو هِلِ ْم
بِ ْن ٌتَ ،و ُي ْط َل ُق الاِ ْب ُن َعلىَ ا ْب ِن الاِ ْب ِن َوإِ ْن َس ُف َل مجَ ً
َازا»(.((2
ابن له.
فكل ما تولد عن يشء فهو ٌ
بن َز َك ِر َّيا ال َق ْز ِو ْين ُِّي ،ال َع َّ
ال َم ُة ،ال ُّل َغوِيُّ  ،امل ُ َحد ُِّثَ ،ن ِز ْي ُل َه َم َذانَ ،و َ�ص ��احِ ب ِك َتاب (امل ُ ْج َمل،
(� ((1أَ ْح َم� � ُد ب � ُ�ن َفار ِِ�س ِ
ومقايي�س اللغة ،وهو كتاب جليل مل ي�ص ��نف مثله يف فنه ،تويف بال َّريِّ َ�س� � َنة َخ ْم ٍ�س َوت ِْ�س� �عِينْ َ َو َث َ
الثِ ما َئ ٍة .
�سري �أعالم النبالء ( ،103 / 17الوايف بالوفيات ( ،)182 / 7الأعالم للزركلي (.)193 / 1
( ((1مقايي�س اللغة (.)303 / 1
( ((1حمم ��د ب ��ن مكرم بن علي� ،أبو الف�ض ��ل ،جمال الدين ابن منظور الأن�ص ��اري الإفريقي� ،ص ��احب (ل�س ��ان
العرب)  :الإمام اللغوي احلجة ،ولد مب�صر  ،ويل الق�ضاء يف طرابل�س ،تويف مب�صر� ،سنة 711هــ ،وقد ترك
بخط ��ه نح ��و خم�س ��مائة جملد،وعم ��ي يف �آخر عمره .بغية الوع ��اة ( ،)248 / 1معجم امل�ؤلف�ي�ن (،)46 / 12
الأعالم للزركلي (.)108 / 7
(� ((1إبراهيم بن ال�سري بن �سهل� ،أبو �إ�سحاق الزجاج ،عامل بالنحو واللغة ،ولد ومات يف بغداد ،كان يف فتوته
يخرط الزجاج ،ومال �إلى النحو فعلمه ،من كتبه معاين القر�آن ،الأمايل� ،إعراب القر�آن ،تويف �سنة 311هــــ
 .طبقات املف�سرين (� ،)52 / 1إنباه الرواة على �أنباه النحاة ( ،)194 / 1الأعالم للزركلي (.)40 / 1
( ((2ل�سان العرب (.)90 / 14
(� ((2أحم ��د ب ��ن حمم ��د بن عل ��ي الفيومي ثم احلموي� ،أبو العبا�س :لغويّ  ،ا�ش ��تهر بكتابه امل�ص ��باح املنري ،ولد
ون�ش� ��أ بالفي ��وم مب�ص ��ر ،ورحل �إلى حماة ،تويف �س ��نة 770هــــــ� �ـ .معجم امل�ؤلف�ي�ن ( ،)132 / 2تاريخ اربل (/ 2
 ،)751الأعالم للزركلي (.)224 / 1
( ((2امل�صبا ِح املنري يف غريب ال�شرح الكبري ( ،)62 / 1وانظر تاج العرو�س (.224 / 37
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تعريف األبناء شرعا:

مل أج�د يف كتب املذاهب الفقهية التي وقفت عليها تعريف ًا لألبناء،
ولك�ن بع�ض املراج�ع املتخصص�ة يف التعريف�ات ذكرت ذل�ك ،ومن
املراجع التي وقفت عليها ما ييل:
�خ ٍ
ق�ال اجلرج�اين(« :((2االبن حي�وان يتولد من ُن ْط َفة َش ْ
ص آخر من
نوعه»(.((2
وق�ال يف معجم لغة الفقهاء« :االبن :بس�كون الباء مجع بنون وأبناء،
أصله (بنو) فحذف حرف العلة وعوض عنه هبمزة يف أوله ،واالبن :هو
الولد الذكر ،وكل حيوان يتولد من نطفة شخص آخر من نوعه»(.((2
االبن بذلك لكونِه بنا ًء لألب،
ـم َي ُ
وقال الراغب األصفهاين(ُ :((2
«س ِّ
ف�إن األب ه�و ال�ذي بناه ،وجعل�ه اهلل بنا ًء يف إجي�اده ،و ُيـق�ال ّ
ّ
لكل ما
حيصل من جهة يشء أو من تربيته ،أو بتفقده أو كثرة خدمته له أو قيامه
بأمره :هو ابنه»(.((2
ويف املوس�وعة الفقهي�ة الكويتي�ة« :والصل�ة بين االب�ن والولد هي
أل َّن ِ
العم�وم واخلصوصِ ،
الذ َك ِرَ ،أ َّما ا ْل َو َلدُ َف ُي ْط َل ُق َعلىَ
اال ْب َن ُيطلق عىل َّ
( ((2عل ��ي ب ��ن حممد ب ��ن علي ،املعروف بال�ش ��ريف اجلرجاين :فيل�س ��وف ،من كبار العلم ��اء بالعربية ،له
نح���و خم�س�ي�ن م�ص���نفا ،منها التعريف���ات .تاريخ اربل ( ، )751 / 2معجم امل�ؤلف�ي�ن ( ،)132 / 2الأعالم
للزركلي (.)7 / 5
( ((2التعريفات ( ،)7 / 1وانظر املو�سوعة الفقهية الكويتية (.)191 / 45
( ((2معجم لغة الفقهاء (.)39 / 1
( ((2احل�س�ي�ن ب ��ن حمم ��د ب ��ن املف�ض ��ل� ،أبو القا�س ��م الأ�ص ��فهاين ،من احلكم ��اء العلماء� ،س ��كن بغداد ،من
م�ص ��نفاته جامع التفا�س�ي�ر ،املفردات يف غريب القر�آن ،تويف �س ��نة  502هـــــــ � .سري �أعالم النبالء (/ 18
 ،)121ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع (. )68 / 2
( ((2املفردات يف غريب القر�آن (.)147 / 1
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الذ َك ِ�ر َو ْ
ود ُي َقال لِ ْل َو ِ
ري َو َّ
َّ
ري َوا ْل َكبِ ِ
الص ِغ ِ
الذ َك ِر
األ ْن َثى ،والمْ َ ْو ُل ُ
اح ِد َوالجْ َ ْم ِ�ع َو َّ
َو ْ
األ ْن َثىَ ،
خير ُج المْ َ ْعنَى ِ
اال ْص ِط َ
ال ِح ُّي َع ِن المْ َ ْعنَى ال ُّل َغ ِو ِّي «(.((2
وال ُ
ويف موسوعة الفقه املرصية« :االبن هو كل من ُولِدَ عىل فراش صحيح،
أو نتيج�ة ملخالط�ة بن�اء عىل عقد نك�اح فاس�د ،أو بناء عىل ش�بهة معتربة
رشعا»(.((2
وم�ن هذه التعريفات يمك�ن أن نخلص إىل التعريف املخت ��ار الذي يكون
جامع�ا ملع�اين البنوة فنقول :االبن هو من َت َو َّلدَ من ُن ِ
ٍ
ش�خص آخر قام
طفة
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلنس�ية عىل ٍ
ِ
رشعي-
وجه
العملية
ـــر
ويضة ُأ
بإخصاب ُب
ِ
مـِّـــــــه َع ْبـ َ
أو عىل ِ
ــــــر ِ
اش َأبيه(.-((3
فـ
َ
المبحث األول
إعطاء الزكاة لألوالد

وفيه سبعة مطالب:

المطلب األول

إعطاء الزكاة لألوالد واجبي النفقة من سهم الفقراء والمساكين

واملقصود باألبناء هم األوالد والبنات الذكور واإلناث وإن نزلوا(.((3
وقد اتفق الفقهاء عىل عدم جواز إعطاء الزكاة من سهم الفقراء لألوالد
( ((2املو�سوعة الفقهية الكويتية (.)191 / 45
( ((2مو�سوعة الفقه امل�صرية .37/1
(( ((3على ِف َرا�ش���ه) لأنه �إذا ُو ِل َد على فرا�ش���ه ،و�أقر به فاملولود ابنه وهو �أبوه كما يف احلديث (الولد للفرا�ش
وللعاهر احلجر )� .سي�أتي تخريجه .
( ((3تف�سري البغوي الرتاث ( ،)574 / 1تف�سري القرطبي (.)232 / 12
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ممن جتب نفقتهم(.((3
ق�ال ابن املن�ذر« :وأمجعوا عىل أن الزكاة ال جي�وز دفعها إىل الوالدين
والولد يف احلال التي جيرب الدافع إليهم عىل النفقة عليهم «(.((3
وقال املَ ْر َو ِزي(َ « :((3ق َ
س أن ُيعطي من الزكاة
ال َأ ْص َح ُ
الر ْأيِ  :لاَ َب ْأ َ
اب َّ
ُك ّل ذي رح�م ُأجرب َعَل�ىَ نفقته َأ ْو مل جيرب إِلاَّ الوالدي�ن والولدَ ،
وكذلِ َك
َق َ َ
س بأن ُيعطي ُك ّل ذي رح�م إال الوالدين
�و ٍر يِف الزكاة :ال َب ْ�أ َ
�ال أ ُب ْو َث ْ
والولد»(.((3
واستدلوا عىل ذلك بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول:
أوالً  :أدلة الكتاب:

قوله تعاىل :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﭼ النساء.
وجه الداللة من الآية:
اع َم ْن َف َع ِة المْ ُؤَ ِّدي َعماَّ َأ َّدىَ ،والمْ َن ِ
�ام إي َت ِ
َاف ُع َبينْ َ
�اء الزكاة يكون بِان ِْق َط ِ
تمَ َ َ
اء َوالأْ َ ْبن ِ
الآْ َب ِ
َاء ُم َّت ِص َل ٌةَ ،ف َل ْم َيتِ َّم الإْ ِي َت ُاء بِصرَّ ْ ِ
ف الزكاة إ َل ْي ِه ْم ،فال جيوز أن

( ((3الإجماع البن املنذر ( ،)48 / 1اختالف الفقهاء ( ،)445 / 1حتفة الفقهاء ( ،)303 / 1ال�شرح الكبري
لل�ش���يخ الدردير وحا�ش���ية الد�س���وقي ( ،)506 / 1املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي ( ،)159 / 3املغني البن
قدامة (.)482 / 2
( ((3الإجماع البن املنذر (.)48 / 1
( ((3حمم ��د ب ��ن ن�ص ��ر امل ��روزي� ،أب ��و عبد اهلل� :إم ��ام يف الفق ��ه واحلديث ،كان م ��ن �أعلم النا� ��س باختالف
ال�ص ��حابة فم ��ن بعده ��م يف الأحكام ،ولد ببغداد ،ا�س ��توطن �س ��مرقند وتويف بها �س ��نة  294هـــــ  .الثقات
البن حبان ( ،)153 / 9تاريخ ني�سابور (.)58 / 1
( ((3اختالف الفقهاء (.)445 / 1
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ُيعطى منها(.((3

ثانياً  :أدلة السنة:

�ن َأبِ ِ
�ع ْي ٍ
يهَ ،ع ْن َجدِّ ِهَ ،أ َّن َر ُجًل�اً َأ َتى ال َّنبِ َّي
َ
-1ع ْ
ب(َ ،((3ع ْ
�ن َع ْم ِرو ْب ِن ُش َ
َصلىَّ ُ
الَ :يا َر ُس َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َمَ ،ف َق َ
�ول اللهَّ ِ ،إِ َّن يِل َمالاً َو َو َلدً اَ ،وإِ َّن َوالِ ِدي
اج َم يِال؟ َق َ
الَ :أن َْت َو َما ُل َك ألبيك)(.((3
يحَ ْ َت ُ
وجه الداللة من الحديث:

وجه الداللة من احلديث من جهتني(:((3
أ) َمن ِ
�ع الأْ َ ْمَل�اَ ِك بني الوالد وولده متصلة ،فال َي َت َح َّق ُ�ق للولد ال َّت ْم ِل ُ
يك
َاف َ
َعلىَ ا ْل َكماَ ِل.
اس�اتهُ ُ ْم ومؤنته�م َع َل ْي ِه َو ِ
اج َب ٌة ِم ْن
ب)نفقة األوالد مس�تحقة عليهَ ،و ُم َو َ
َط ِر ِ
الص َل ِة َفلاَ يجَ ُ ُ
وها ِم ْن ِج َه ٍة ُأ ْخ َرى مثل الزكاة.
وز َأ ْن َي ْس َت ِح ُّق َ
يق ِّ
(� ((3أحكام القر�آن للج�صا�ص (� ،)12 / 3أحكام القر�آن البن العربي ( ،)447 / 1وانظر  :املب�سوط لل�سرخ�سي
( ،)11 / 3املحيط الربهاين يف الفقه النعماين (.)176 / 6
( ((3عم ��رو ب ��ن �ش ��عيب ب ��ن حممد بن عبد اهلل ب ��ن عمرو بن العا�ص ر�ض ��ي اهلل عنهما� ،أبو �إبراهيم ،القر�ش ��ي
ال�س ��همي املدين املكي الطائفي ،تابعي جليل ،روى له �أ�ص ��حاب ال�س�ن�ن ،قال البخاري و�أحمد وابن املديني
و�إ�س ��حاق بن راهوية و�أبوعبيد  :وعامة �أ�ص ��حابنا يحتجون به ،وقال الذهبي :ح�س ��ن احلديث ،تويف �س ��نة
ثمان ع�شرة ومائة بالطائف� .سري �أعالم النبـــالء ( ،)479 / 5تهذيب التهذيب ( ،)48 / 8التحفة اللطيفة
يف تاريخ املدينة ال�شريفة (.)323 / 2
�اب فيِ ال َّر ُجلِ
( ((3م�س ��ند الإم ��ام �أحم ��د ( ،)261 / 11حديث � ،6678س�ن�ن �أب ��ي داود (، )289 / 3كتاب البيوعَ ،ب � ٌ
اب َم ��ا لِل َّر ُجلِ مِ نْ مَالِ
َي� ��أْ ُك ُل مِ ��نْ َم ��الِ َو َل ��دِ هِ ،حديث � ،3530س�ن�ن ابن ماجه (، )769 / 2كت ��اب التجاراتَ ،ب ُ
َو َلدِ هِ ،حديث  ،2291م�صنف عبد الرزاق ال�صنعاين (، )130 / 9كتاب ال�صدقة ،باب ما ينال الرجل من مال
ابنه وما يجرب عليه من النفقة ،حديث رقم . 6628
حديث �صحيح :ن�صب الراية ( ،)337 / 3البدر املنري ( ،)665 / 7حتفة املحتاج �إلى �أدلة املنهاج ( ،)377 / 2وانظر:
�إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل (�، )323 / 3صحيح اجلامع ال�صغري وزيادته (. )311 / 1
( ((3فت ��ح الب ��اري الب ��ن حجر ( ،)211 / 5املنتقى �ش ��رح املوط� ��أ ( ، )153 / 2وانظر  :بدائع ال�ص ��نائع يف ترتيب
ال�ش ��رائع ( ،)49 / 2املحي ��ط الربه ��اين يف الفق ��ه النعم ��اين ( ،)176 / 6اجلوه ��رة الن�ي�رة عل ��ى خمت�ص ��ر
القدوري (.)129 / 1
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ُ
-2ع�ن َعائِ َش� َة ريض اهلل عنها َقا َل ْتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
اهلل َع َل ْي ِه
ص
�ول اللهَّ ِ َ َّل�ىَّ
ْ
َ
َ
الر ُج ُ
الر ُج ِل ِم ْن
�ل ِم ْ
�ن َك ْس�بِ ِهَ ،وإِ َّن َو َل�دَ َّ
َو َس� َّل َم( :إِ َّن أ ْط َي َ�ب َم�ا أ َك َل َّ
َك ْسبِ ِه)(.((4

وجه الداللة:
ٌ
كم نفس�ه ،وإذا أعطاه
َو َلدُ الرجل بِ ْض َع
وح ْك ُم َب ْع ِضه َك ُح ِ
ـــــة منهُ ،
ُ
زكاة ماله فكأنه أعطاها لنفسه ،وال ُ
اإلنسان زكا َة نفسه(.((4
يأخ ُذ
ض اللهَّ ُ َع ْن ُهَ ،ع ِن ال َّنبِ ِّي َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َم َق َ
)3عن َأيب ُه َر ْي َر َة َر يِ َ
ال:
ان َع ْن َظ ْه ِر ِغنًى(َ ،((4وا ْبدَ ْأ بِ َم ْن َت ُع ُ
الصدَ َق ِة َما َك َ
َ
ول(.((4()((4
(خيرْ ُ َّ
وجه الداللة:
ِ
ِ
ُ
النفقة عىل م�ن َي ُعـــوهلم؛ ومنهم األبناء،
وجوب
احلدي�ث عىل
َد َّل
الب بسد
فإذا كان كذلك فإنه ال جيوز إعطاؤهم من زكاته ،ألنــــه ُم َط ٌ
حاجتهم بالنفقة الواجبة(.((4
تلزمه َن َف َق ُة المْ َ َس ِ
�اك ِ
السبِ ِ
يل
واعترُ �ض عليه :بأنه إذا قلنا هبذا فإنه
ُ
ني َوا ْب ِن َّ

باب فيِ الرجل
( ((4م�سند الإمام �أحمد ( ،)426 / 41حديث � ،24951سنن �أبي داود ( ،)289 / 3كتاب البيوعٌ ،
اب الحْ َ ِّث َعلَى ا ْل َك ْ�س ��بِ ،
ي� ��أك ُل مِ ��نْ َم ��الِ َو َل ��دِ ِه حديث � ،3529س�ن�ن الن�س ��ائي ( ،)240 / 7كتاب البي ��وعَ ،ب ُ
حديث.4449
حديث �صحيح � :صحيح ابن حبان ( ،)72 / 10حديث  ،4259خال�صة البدر املنري ( ،)255 / 2وانظر � :إرواء
الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل (� ،)329 / 3سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة (. )137 / 6
( ((4في�ض القدير ( ،)425 / 2حتفة الأحوذي (. )493 / 4
(( ((4عنْ َظ ْه ِر غِ ًنى ) � :أي غنى َيع َتمِ دُه وي�ستظه ُر به على النوائب التي تنوبه و َي ُ
ف�ضل عن نفقة عياله .
النهاية يف غريب احلديث والأثر ( ،)165 / 3الزاهر يف غريب �ألفاظ ال�شافعي (. )112 / 1
(( ((4بمِ ��ن تع ��ول ) � :أَي بمِ ��ن فيِ عِ َيال ��ك ممِ َّ ��ن يلزم ��ك َن َف َقتهم ومراعاتهم حكم ��ا �أَو ُم ُروءَة الت�ص ��اله �أوَ
ق َرا َبته .تف�سري غريب ما يف ال�صحيحني البخاري وم�سلم (.)442 / 1
اب َال َ�ص� � َد َق َة �إِ اَّل َعنْ َظ ْه ِر غِ ًنى ،حديث � ،1426ص ��حيح
(� ((4ص ��حيح البخ ��اري (، )112 / 2كت ��اب الزكاةَ ،ب ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ال�س ْفلَى حديث. 1034
ي
ل
ا
ن
خ
ا
ي
ل
ع
ل
ا
د
ي
اب َب َيانِ َ�أ َّن ا ْل
دِ
مِ
َ
م�سلم (، )717 / 2كتاب الك�سوفَ ،ب ُ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
ُّ
يرْ
(� ((4أحكام القر�آن للج�صا�ص (.)400 / 1
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يع َم ْن ُذ ِك َر يِف الآْ َي ِة(.((4
َوجمَ ِ ِ
و�أجي ��ب عل ��ى هذا االعرتا� ��ض :بأن ظاهر اآلية ا ْق َت ىَض َذلِ َ
�ك ،لكن َخ َّص ْصنَا
يس َت ِح ُّق َها الأْ َ َقا ِر ُب(.((4
َب ْع َض َها ِم ْن ال َّن َف َق ِة ا َّلتِي ْ

ثالثاً  :األدلة العقلية:

ال َمن ِ
-1ا ِّت َص ُ
ـه ُربـــه من
َاف ِع الأْ َ ْملاَ ِك بني االبن وأبيه ُتو ِر ُث ال ُّت ْه َم َة يف َت َ
النفقة الواجبة بدفع زكاته إليه (.((4
-2م ْل�ك ِ
ِ
أحدمه�ا يف ُح ْك ِم ِم ْل ِ
�ك اآلخر ،وإذا كان كذل�ك مل يزل ُ
ملكه
عنه ،ومن رشط الزكاة زوال امل ِ ْل ِ
ك من املزكي (.((4
الع ْق ِّليني السابقني بام ييل:
واعرتض عىل الدليلني َ

ِ
واملس�كنة،
أ)األوالد الفقراء يدخلون يف عموم آية الزكاة بوصف الفق ِر
وال جيوز إخراجهم إال ٍ
نص خيرجهم من عموم اآلية(.((5
بنص ،وال يوجد ٌ
ب)قوله عليه الصالة والسلام( :وابدأ بمن تعول) ،دل عىل َأ َّن ا ْل ِع َي َ
ال
َوا ْل َق َرا َب َة َأ َح ُّق بالصدقة ِم َن الأْ َ َجانِ ِ
ب ،والوالدُ يعول ولدَ ه(.((5

وأجي�ب على هذا االعرتاض َ
�وب له
ب�أ َّن المْ َانِ َع ِم ْ�ن َد ْف ِع الزك�اة للولدَ ،أ ّن َه َم ْن ُس ٌ
احد ِم ْن ُهماَ لاَ جتوز َش َ�ها َد ُت ُه لِ آْل َخ ِرَ ،و ُك ُّل َو ِ
بِا ْل ِولاَ َد ِةَ ،و َأ َّن كل َو ِ
اح ٍد ِم ْن المْ َ ْع َن َيينْ ِ ِع َّل ٌة
( ((4املرجع ال�سابق.
( ((4املرجع ال�سابق.
( ((4املب�سوط لل�سرخ�سي ( ،)175 / 7بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ( ،)28 / 6املحيط الربهاين يف الفقه
النعماين (.)577 / 3
( ((4مغن ��ي املحت ��اج �إل ��ى معرف ��ة مع ��اين �ألفاظ املنه ��اج ( ،)356 / 4نهاية املحتاج �إلى �ش ��رح املنه ��اج (،)325 / 6
الكايف يف فقه الإمام �أحمد ( ،)276 / 4حا�شية الرو�ض املربع البن قا�سم ()332 / 3
(� ((5أحكام القر�آن للج�صا�ص ( ،)338 / 4وانظر بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع (. )28 / 6
( ((5اال�ستذكار (� ،)604 / 8شرح النووي على م�سلم (. )127 / 7
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الز َك ِ
اة(.((5
يِف َم ْن ِع َد ْف ِع َّ

اسا ُت ُه َو ُم ْؤ َن ُت ُه َو ِ
اج َب ٌة عليه ِم ْن َط ِر ِ
يق
َ )3ن َف َقة الولد ُم ْس َت َح َّق ٌة عليهَ ،و ُم َو َ
الص َل ِةَ ،فلاَ يجَ ُ ُ
وز َأ ْن َي ْس َت ِح ُّقوها ِم ْن ِج َه ٍة ُأ ْخ َرى وهي الزكاة(.((5
ِّ
المطلب الثاني
إعطاء الزكاة لألوالد غير واجبي النفقة من سهم الفقراء

األب عاجز ًا عن نفقة ابن�ه ،فحينئذ ال جتب النفقة
وذل�ك بأن يك�ون ُ
عليه ،وقد اختلف الفقهاء يف جواز إعطائه الزكاة عىل قولني:
القول األول:

ال جي�وز ُ
إعط�اؤه الزك�ا َة ،وب�ه ق�ال احلنفي�ة( ((5وه�و الراج�ح عند
احلنابلة(.((5
القول الثاين:

جي�وز إعطاؤه الزكاة ،وبه قال املالكي�ة( ((5والشافعية( ((5وبعض احلنابلة(،((5
(� ((5أحكام القر�آن للج�صا�ص �ص .339
( ((5اجلوهرة النرية على خمت�صر القدوري (.)129 / 1
( ((5املب�س���وط لل�سرخ�س���ي ( ،)11 / 3بدائع ال�ص ��نائع يف ترتيب ال�شرائع ( ،)40 / 2الهداية يف �شرح بداية
املبتدي (.)111 / 1
( ((5الإن�ص ��اف يف معرف ��ة الراج ��ح م ��ن اخلالف ( ،)258 / 3الكايف يف فقه الإم ��ام �أحمد ( ،)429 / 1املغني
البن قدامة (.)483 / 2
( ((5ال�ش ��رح الكبري لل�ش���يخ الدردير وحا�ش���ية الد�س���وقي ( ،)499 / 1منح اجلليل �ش ��رح خمت�صر خليل (2
.)72 /
( ((5املجموع �شرح املهذب ( ،)229 / 6البيان يف مذهب الإمام ال�شافعي (. )442 / 3
( ((5ال ��كايف يف فق ��ه الإم ��ام �أحمد ( ،)429 / 1الإن�ص ��اف يف معرفة الراجح م ��ن اخلالف ( ،)258 / 3املغني
البن قدامة (.)483 / 2
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واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية(.((6( ((5
وق�ال الشيخ ابن عثيمني(« :((6اس�تحقاق الزكاة ُمقي�دٌ َبو ٍ
صف كالفقر،
واملسكنة ،والعاملة ،فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة،
وم�ن ادعى خروجه فعليه الدليل ،وليس يف املس�ألة دلي�ل ،وهلذا فالقول
الراج�ح الصحيح ،إنه جي�وز أن يدفع الزكاة ألصله وفرع�ه ما مل يدفع هبا
واجب� ًا عليه ،فإن وجبت نفقتهم عليه ،فال جي�وز أن يدفع هلم الزكاة؛ ألن
ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه»(.((6
سبب اخلالف:

القائل�ون بج�واز إعطاء األوالد غري واجبي النفقة من الزكاة من س�هم
الفق�راء يرون أن احلكم باإلعطاء أو املنع مرتبط بحالة وجوب النفقة عىل
املزك�ي ،فف�ي حالة وجوب النفقة عليه فإنه ال جي�وز أن يعطيهم منها وإال
فإنه جيوز ،وأن القرابة بمجردها ال تؤثر يف احلكم.
وي�رى املانعون أن احلكم باجلواز أو املنع يرج�ع إىل قوة القرابة والصلة
بني املزكي وآخذ الزكاة بغض النظر عن وجوب النفقة أو عدمها.

الدم�شقي احلنبلي� ،أبو العبا�س ،تقي الدين ابن
(� ((5أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم النمريي احلراين
ّ
تيمية ،الإمام� ،ش���يخ الإ�س�ل�ام ،ولد يف حران وحتول به �أبوه �إلى دم�ش���ق فنبغ وا�ش���تهر ،تويف معتقال بقلعة
دم�ش ��ق �س ��نة  728هــــ ،فخرجت دم�ش ��ق كلها يف جنازت ��ه .الدرر الكامنة يف �أعيان املائ ��ة الثامنة (،)168 / 1.
البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع (. )63 / 1
( ((6جمموع الفتاوى (.)90 / 25
(� ((6أب ��و عب ��د اهلل حممد بن �ص ��الح بن حممد العثيمني ،فقيه ومف�س ��ر ولغوي و�أ�ص ��ويل حنبلي ،له م�ؤلفات
عديدة متيزت بتحرير امل�س ��ائل و�س ��هولة العبارة وتقريب املعاين ،ولد يف ليلة ال�س ��ابع والع�شرين من �شهر
رم�ض ��ان املبارك عام 1347هـ ،يف مدينة عنيزة �-إحدى مدن الق�ص ��يم -باململكة العربية ال�س ��عودية ،حفظ
القر�آن عن ظهر قلب يف �سن مبكرة ،من �شيوخه :ابن باز وال�سعدي وحممد الأمني ال�شنقيطي ،تويف �سنة
 1421هـ  .الوفيات والأحداث �ص ،317املعجم اجلامع يف تراجم املعا�صرين �ص.298
( ((6ال�شرح املمتع على زاد امل�ستقنع (.)259 / 6
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عرض األدلة:
أو ً
ال :أدل�ة القائلني بع�دم جواز إعطاء الزكاة لألوالد غير واجبي النفقة من

سهم الفقراء

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة واملعقول.
أو ً
ال :دليل الكتاب:

-1قوله َت َعالىَ

 :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﭼ النساء.

وجه الداللة من اآلية:

قوله تعاىل :ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﭼ النساءَ ،د َّل عىل أن المْ َن ِ
َافع
َاء ُم َّت ِص َل ٌةِ ،و َأ َّن من تمَ َام إي َت ِ
اء َوالأْ َ ْبن ِ
َبينْ َ الآْ َب ِ
اء الزكاة انقطاع َم ْن َف َع ِة المْ ُؤَ ِّدي
َعماَّ َأ َّدى(.((6
-2قوله تعاىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ البقرة.
وجه الداللة من اآلية:

قوله تعاىل :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ َي ْعنِي ال َّن َف َقة َوا ْل ِك ْس َ�وة ،فإذا وجبت
ُ
النفقة مل ُي ْع ِط ِه من الزكاة(.((6
عليه
ثاني ًا :دليل السنة:

بَ ،ع ْن َأبِ ِ
�ع ْي ٍ
�ن َجدِّ ِهَ ،أ َّن َر ُجًل�اً َأ َتى ال َّنبِ َّي
َ
يهَ ،ع ْ
-1ع ْ
�ن َع ْم ِرو ْب ِن ُش َ
َصلىَّ ُ
الَ :يا َر ُس َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َق َ
ول اللهَّ ِ ،إِ َّن يِل َمالاً َو َو َلدً اَ ،وإِ َّن َوالِ ِدي
( ((6املب�س���وط لل�سرخ�س���ي (، )11 / 3وانظ ��ر � :أح ��كام الق ��ر�آن للج�ص ��ا�ص (� ،)12 / 3أح ��كام الق ��ر�آن البن
العربي (.)447 / 1
(� ((6أح ��كام الق ��ر�آن للج�ص ��ا�ص (� ،)109 / 2أحكام الق ��ر�آن للكيا الهرا�س ��ي (� ،)188 / 1أحكام القر�آن البن
العربي (.)276 / 1
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الَ :
اج َم يِال؟ َق َ
(أن َْت َو َما ُل َك ألبيك)(.((6
يحَ ْ َت ُ
وجه الداللة من احلديث:

وج�ه الدالل�ة س�بق َب َيا ُنه ،وه�و أن
مناف�ع الأْ َ ْمَل�اَ ِك َبينْ َ الوال�د وولده
َ
متصل�ة ،فال َي َت َح َّق ُق له ال َّت ْم ِل ُ
يك َعلىَ ا ْل َكماَ ِلَ ،ولأِ َ َّن َن َف َق َت ُه ْم َع َل ْي ِه ُم ْس َ�ت َح َّق ٌة
ومواساهتم ومؤونتهم عليه َو ِ
اج َب ٌة ِم ْن َط ِر ِ
الص َل ِة َفلاَ جيوز َأ ْن يأخذوها
يق ِّ
ِم ْن ِج َه ٍة ُأ ْخ َرى.
واعرتض عىل االستدالل هبذا احلديث :من ثالثة وجوه(: ((6

األول :أن ملكية الولد عىل ماله ثابتة حقيقة وحكام.

الثاين :قوله صىل اهلل عليه وس�لم( :أن�ت ومالك ألبيك ) ،الالم يف قوله
(ألبي�ك) لإلباح�ة ال للتملي�ك ،وإنام قال ذلك صىل اهلل عليه وس�لم عىل
رب واإلحسان ،وأنه إذا احتاج ملال ولده أخذ منه قدر حاجته.
سبيل ال ّ
الثال�ث :أن ملكي�ة األب مل�ال ول�ده ليس�ت حقيقة بدلي�ل أن الزكاة على الولد

وليست عىل والده.

ول اللهَّ ِ َصلىَّ ُ
-2عن َعائِ َش َة َقا َل ْتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم( :إِ َّن َأ ْط َي َب َما
ْ
َ
الر ُج ِل ِم ْن َك ْسبِ ِه)(.((6
الر ُج ُل ِم ْن َك ْسبِ ِهَ ،وإِ َّن َو َلدَ َّ
أ َك َل َّ
وجه الداللة:

بعض من والده ،وحكم َب ْع ِ
سبق ذكر وجه الداللة ،وهو أن الولد ٌ
ــضه
حكم نفسه ،وال يأخذ اإلنسان زكاة نفسه(.((6
(� ((6سبق تخريجه.
( ((6نيل الأوطار ( ،)17 / 6حتفة الأحوذي (.)493 / 4
(� ((6سبق تخريجه .
( ((6انظر معامل ال�سنن ( ،)165 / 3في�ض القدير (. )425 / 2
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مي كسب ًا جماز ًا ،وذلك ألن والده َس َعى يف حتصيله،
واعرتض عليه بأن الولد ُس َّ

وإنام هو بضعة من أبيه وليس من كسبه حقيقة(.((6
ثالث ًا :األدلة العقلية:

إغناء له عن نفقته ،فكأنه رصفها إىل نفسه(.((7
-1يف دفع الزكاة لولده ٌ
ود َن ْف ُع َز َكاتِ ِه إ َل ْي ِه،
-2أنه س�يغني ولده بِ َز َكاتِ ِه َع ْن نفقته الواجبةَ ،و َي ُع ُ
َف َل ْم يجَ ُ ْزَ ،كدَ ْف ِع َها إلىَ َوالِ ِد ِه نفقة َأ ْو ل َق َض ِ
اء َد ْينِ ِه بهِ َ ا(.((7
و ُيعرتض عىل هذين الدليلني بأنه اليس�لم هبام ،فهام يف مس�ألة إعطاء
الزكاة لألوالد واجبي النفقة.
ثاني� ًا :أدل�ة القائلني بجواز إعط�اء الزكاة لألوالد غير واجبي النفقة من

سهم الفقراء .

بالسـنــة واملعقول.
استدل أصحاب القول الثاين عىل جواز دفع الزكاة هلم ُ
أو ً
ال :أدلة السنة:

امر( ((7ريض اهللَ ،ع ِن ال َّنبِ ِّي َصلىَّ ُ
-1عن َس�لْماَ َن ْب ِن َع ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َم
َق َ
الر ِح ِم ا ْث َن َت ِ
الصدَ َق َة َعلىَ المْ ِ ْس ِ�ك ِ
ان َصدَ َق ٌة
ال( :إِ َّن َّ
ني َصدَ َق ٌةَ ،و َ َل�ىَع ِذي َّ
( ((6عون املعبود وحا�شية ابن القيم ( ،)324 / 9في�ض القدير (. )425 / 2
( ((7الكايف يف فقه الإمام �أحمد ( ،)429 / 1العدة �شرح العمدة (.)158 / 1
( ((7املغني البن قدامة ( ،)483 / 2ال�شرح الكبري على منت املقنع (. )713 / 2
(� ((7س ��لمان بن عامر بن �أو�س بن حجر ّ
�بي ،كان يف حياة النبي �ص� � ّلى اللهَّ عليه و�س ��لم �ش ��يخا كبريا،
ال�ض � ّ
روى ع ��ن النب ��ي �ص� � ّلى اللهَّ عليه و�س ��لم ،وروت عنه ابنة �أخي ��ه �أم الرائح ،وحفيده عبد العزيز بن ب�ش ��ر
�بي ،وروى عنه �أي�ض ��ا ابن �س�ي�رين و�أخته حف�ص ��ة بنت �سريين� ،سكن الب�ص ��رة ،وعا�ش �إلى خالفة
ال�ض � ّ
معاوية ،وقيل تويف يف خالفة عثمان ر�ض ��ي اهلل عنه .الإ�ص ��ابة يف متييز ال�ص ��حابة ( ،)118 / 3معجم
ال�صحابة البن قانع ( ،)284 / 1تهذيب الكمال يف �أ�سماء الرجال (. )244 / 11
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َو ِص َل ٌة)(.((7

وج�ه الداللة :لمَ ْ ُيفرق عليه الصالة والسلام بني الصدق�ة الن ِ
يضةَ ،ولمَ ْ
َاف َلة وال َف ِر َ

ُي َف ِّر ْق َبينْ َ ا ْل َوا ِر ِ
ث َو َغيرْ ِ ِه(.((7

الأدلة العقلية:
-1جيوز َ
ب أن َ
لأل ِ
يأخذ زكا َة ابنه ألنه ممن ُتقبل َشهاد ُته له ،فجاز الدفع
إليه كاألجانب(.((7
ود
�ن ُم ْؤ َنتِ ِهَ ،و َي ُع ُ
-2إذا كانت مؤنته واجبة عليه ،س�وف يغنيه بِ َز َكاتِ ِه َع ْ
�ع َز َكاتِ ِه إ َل ْي ِهَ ،ف َل ْم يجَ ُ ْز ،أما م�ن مل تلزمه املؤنة فليس كذلك النتفاء العلة
َن ْف ُ
فتجوز له الزكاة (.((7
ِ
ٍ
واملس َ
-3اس�تِ ْح ُ
الزكاة مقيدٌ
والعماَ َل ِة عىل جباية
قاق
�كن َِة َ
بوصف كالفق ِر ْ
الزكاةُ ،
فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة(.((7
-4أهن�م يف ح�ال ع�دم وج�وب النفقة هل�م أش�بهوا الفق�راء األجانب
فاستحقوا الزكاة(.((7
( ((7م�س ��ند �أحم ��د ( ،)171 / 26حدي ��ث � ،16233س�ن�ن الن�س ��ائي (، )92 / 5كت ��اب ال ��زكاة ،ب ��اب ال�ص ��دقة عل ��ى
الأقارب ،حديث  ،2582م�صنف ابن �أبي �شيبة (،)413 / 2كتاب الزكاة ،باب مَا قالوا يف الرجل يدفع زكاته
�إلى قرابته ،حديث � ،10541صحيح ابن حبان (، )132 / 8كتب الزكاة ،باب �صدقة التطوعِ ،ذ ْك ُر البيان ِب�أَ َّن
ال�صدقة على ذي الرحم ت�شتمل على ال�صلة وال�صدقة ،حديث . 3344
حديث �صحيح  :انظر � :صحيح ابن حبان (( )132 / 8مرج �سابق ) ،البدر املنري ( ،)411 / 7التلخي�ص احلبري
(.)248 / 3
( ((7املغني البن قدامة ( ،)483 / 2وانظر  :حا�ش ��ية ال�س ��ندي على �س�ن�ن ابن ماجه ( ،)566 / 1مرعاة املفاتيح
�شرح م�شكاة امل�صابيح (. )375 / 6
( ((7الكايف يف فقه الإمام �أحمد (.)429 / 1
( ((7املغني البن قدامة (.)483 / 2
( ((7ال�شرح املمتع على زاد امل�ستقنع (.)259 / 6
( ((7املرجع ال�سابق.
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ُ
ُ
واعترض عىل هاذين الدليلني َّ
القوية _ الوالدة _ وهو
القرابة
املانع ه�و
بأن َ
َـــر َق عن األجانب(.((7
فافـــت َ
موجود يف الولد ،وملك الولد ملك لوالده ْ

وأجيب عىل هذا االعرتاض بأن ِم ْل ِ
كـــ َية الولد عىل ماله ٌ
وح ْكماَ ً،
ثابتة حقيق ًة ُ
ِ
رب واإلحسان.
وملكية والده إنام هي عىل سبيل ال ّ
الرتجيح:

ال�ذي يرتجح _ واهلل أعلم بالصواب_ هو القول بجواز دفع الزكاة لألوالد

من سهم الفقراء عند عدم وجوب النفقة عليهم ،وذلك ملا ييل:

-1قوة أدلة املجيزين وسالمتها من املعارض.
-2عموم قوله صىل اهلل عليه وس�لم( :الصدقة عىل املس�كني صدقة،
وعىل ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة) يعضد األخذ هبذا القول ويقويه،
فالولد من أقرب األقرباء.
ُ
-3عل�ة املانعين م�ن احتي�ال املزكي بدف�ع الزك�اة عن دف�ع النفقة
ٍ
واجبة عليه
غيــــر
الواجب�ة ،غير موجودة يف هذه احلالة؛ ألن النفق�ة
ُ

أصال.
-4دف�ع الزكاة إىل أقارب�ه ومنهم أوالده أوىل م�ن دفعها إىل غريهم؛
ألهنم أوىل باملعروف.
-5أن هذا القول يتوافق مع مقاصد الرشيعة يف اإلحس�ان إىل القرابة
وتعاهدهم بالصدقة والصلة وتقديمهم عىل غريهم.
رفع َ
ــــر َج عن اآلباء برصف زكاة أمواهلم
-6األخذ هبذا القول َي ُ
احل َ
( ((7املب�سوط لل�سرخ�سي (.)11 / 3
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َ
س احلاجة هلا .واهلل أعلـم.
لألباعد ،وأوالده يف أ َم ِّ
المطلب الثالث
إعطاء الزكاة لألوالد من غير سهم الفقراء والمساكين

اختلف الفقهاء يف دفع الزكاة لألوالد من غري سهم الفقراء واملساكني عىل قولني:

القول األول:

للمزكي أن يدفع زكاته إىل أوالده مطلق ًا ،وهو مذهب احلنفية(. ((8
ال جيوز ُ

القول الثاني:

جي�وز دفع الزكاة هلم ،وهو قول اجلمهور م�ن املالكية( ((8والشافعية
واحلنابل�ة( ،((8واختلف�وا بعد ذل�ك يف الصنف الذي يدف�ع هلم عىل ثالثة
أقوال:
(((8

األول :جواز دفع الزكاة هلم من غري سهم الفقراء واملساكني مطلق ًا ،وهو مذهب

املالكية( ((8ورواية عند احلنابلة( ((8واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية(. ((8

الثاين :جواز دفع الزكاة هلم إذا كانوا من بقية األصناف الثامنية ،وال جيمع هلم بني

س�هم املؤلفة قلوهبم مع س�هم الفقراء ،وإذا انقطع به السبيل ف ُيعطون من َس ْه ِم ابن

( ((8املب�سوط لل�سرخ�سي  ،158/7بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع . 29 /6
( ((8مواه ��ب اجللي ��ل يف �ش ��رح خمت�ص ��ر خلي ��ل ( ،)354 / 2التاج والإكليل ملخت�ص ��ر خليل (، )230 / 3حا�ش ��ية
الد�سوقي. 499/1
( ((8الو�سيط يف املذهب (، )554 / 4حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج وحوا�شي ال�شرواين والعبادي (.)153 / 7
( ((8الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف (� ،)260 / 3شرح منتهى الإرادات (. )463 / 1
( ((8التاج والإكليل ملخت�صر خليل ( ،)230 / 3حا�شية الد�سوقي.499/1
(� ((8ش ��رح منتهى الإرادات ( ،)463 / 1ك�ش ��اف القناع عن منت الإقناع ( ،)293 / 2الإن�صاف يف معرفة الراجح
من اخلالف (. )260 / 3
( ((8جمموع الفتاوى (.)90 / 25
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السبيل ما يكفيهم لعودهتم إىل بالدهم ،وبه قال الشافعية(.((8

الثال�ث :ج�واز دفع الزكاة هل�م إذا كانوا م�ن العاملني عليه�ا ،أو من املؤلفة

قلوهبم  ،أومن املجاهدين يف س�بيل اهلل ،أو من الغارمني لغري حظوظ أنفس�هم،
َ
الــمـكـــاتِــبني أومن أبناء السبيل ،وبه قال احلنابلة(.((8
أو من

ٍ
يــِّــن ،أو ِكــــتَا َب ٍة فقط ،وبه
الراب�ع :جواز دفع الزكاة هلم إذا كان لقض�اء َد

قال بعض احلنابلة(.((8

الع ِ
املني عليه�ا ،ف ُيعطون بقدر
اخلام�س :ج�واز دفع الزكاة هلم إذا كان�وا من َ
ِ
الـــخ َرقي(.((9
َع َم ِلهم ،وهو ظاهر قول
الس�ادس :ج�واز دفع الزكاة هلم إذا كانوا َغا ِر ِمين أو ُم َكاتبني أو مجُ اهدين يف

سبيل اهلل ،وبه قال ابن َح ْزم(.((9( ((9
«و َم ْن َك َ
ــــه ،أو ابنه ،أو إخوته َأ ْو ا ْم َر َأ ُت ُه
ان أبوه ،أو ُأ ُم ُ
ق�ال ُ
ابن َحــــزم(َ :((9
ِم ْن ا ْل َغا ِر ِمنيَ َ ،أ ْو َغزَ ْوا يِف َس ِ�بيلِ اللهَّ ِ؛ َأ ْو َكا ُنوا ُم َكا َتبِنيَ َ :-ج َ
از َل ُه َأ ْن ُي ْع ِط َي ُه ْم من
( ((8رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني ( ،)310 / 2نهاية املحتاج �إلى �شرح املنهاج (. )154 / 6
( ((8الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف (� ،)260 / 3شرح منتهى الإرادات (. )463 / 1
( ((8املرجع ال�سابق
( ((9خمت�صر اخلرقي ()98 / 1
( ((9عمر بن احل�س�ي�ن بن عبد اهلل اخلرقي� ،أبو القا�س ��م ،فقيه حنبلي ،من �أهل بغداد ،رحل عنها ملا ظهر
فيها �س � ّ�ب ال�ص ��حابة ،و اخلرقي ن�س ��بة �إلى بيع اخلرق ،تويف بدم�ش ��ق� ،س ��نة  ،334له ت�ص ��انيف كثرية
احرتقت ،وبقي منها « املخت�ص���ر يف الفقه ،يعرف مبخت�ص���ر اخلرقي .تاريخ بغداد ( ،)603 / 8طبقات
الفقهاء ( ، )172 / 1طبقات احلنابلة (.)75 / 2
( ((9املحلى بالآثار ()276 / 4
( ((9علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري� ،أبو حممد ،عامل الأندل�س يف ع�صره ،كان يف الأندل�س خلق
كثري ينت�سبون �إلى مذهبه ،فقيها حافظا ي�ستنبط الأحكام من الكتاب وال�سنة ،انتقد كثريا من الفقهاء،
ف�أق�ص ��ته املل ��وك وطاردت ��ه ،فرحل الى بادية ليل ��ة (من بالد الأندل�س) وتويف بها �س ��نة 456هــــــ ،رووا عن
ابنه الف�ضل �أنه اجتمع عنده بخطه �أبيه من ت�آليفه نحو  400جملد ،ت�شتمل على قريب من ثمانني �ألف
ورقة  .وفيات الأعيان ( ،)325 / 3تذكرة احلفاظ. ،)227 / 3( ،الأعالم للزركلي (،)254 / 4
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َ
�م َولاَ َع ْونهُ ُ ْم يف الكتاب�ة والغزو ،وكام
صدقت�ه الفرض ،ألنه لي�س عليه أ َد ُاء ُد ُيونهِ ِ ْ
إن َكا ُنوا فقراءَ ،ولمَ ْ َي ْأ ِ
تلزمه نفقتهم ْ
ص بِالمْ َ ْن ِع ممِ َّا ذكرنا»(.((9
ت َن ٌّ
سبب اخلالف:

الفقه�اء _ رمحهم اهلل_
أن�ه مل ي�رد يف املس�ألة ن�ص رصي�ح ،وإنما َبنَ�ى
ُ
َأ َحـكا َمهم عىل القياس والتعليالت.
قال ابن القيم(َ :((9
«أ َّما َك ْو ُن ُه لاَ ُي ْع َطى ِم ْن َز َكاتِ ِهَ .......ف َه ِذ ِه َم َسائِ ُل نِ َزا ٍع
لاَ َم َسائِ ُل إجمْ َ ا ٍع»(.((9
عرض األدلة:

اس�تدل أصحاب القول األول وهم احلنفية على عدم جواز دفع الزكاة
لألوالد من غري س�هم الفقراء واملس�اكني بنفس األدلة التي استدلوا هبا يف
ع�دم جواز إعطائهم من الزكاة مطلقا ،وقالوا :إن هذه األدلة تشمل مجيع
األصناف الثامنية.
رُ
واعتض عىل ما استدلوا به بام ييل:

-1إن املمنوع عندكم هو انتفاع املزكي من دفع الزكاة يف إس�قاط النفقة
الواجبة عنه ،وهذا قد يكون يف س�هم الفقراء واملساكني ،لكن ال يكون يف
�اء َديــــــنــه وال دفع َدي�ن الكتابة وال
بقية األس�هم فه�و ال يلزمه َق َض ُ
( ((9املرجع ال�سابق
ُّ
�قي� ،أبو عبد اهلل� ،ش ��م�س الدين ،مولده ووفاته يف
( ((9حمم ��د ب ��ن �أبي بكر بن �أيوب بن �س ��عد الز ْرعي الدم�ش � ّ
دم�ش ��ق �س ��نة 751هـ ـ  . ،تتلمذ ل�ش���يخ الإ�س�ل�ام ابن تيمية  ،و�سجن معه يف قلعة دم�شق ،و�أطلق بعد موت ابن
تيمية ،كان ح�س���ن اخللق حمبوبا عند النا�س�،أ ّلف ت�ص���انيف كثرية جدا  .ذيل طبقات احلنابلة (،)170 / 5
الرد الوافر (. )84 / 1
(� ((9إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)91 / 1
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جتهيزه للجهاد يف سبيل اهلل(.((9
�ص يمنع م�ن إعطائهم م�ن س�هم الغارمين والعاملني وابن
-2ال يوج�د َن ٌ
السبيل ويف سبيل اهلل(.((9

أدلة أصحاب القول الثاين :وهي ستة أقوال:
أو ً
ال :أدلة القائلني بجواز دفع الزكاة إليهم من غري س�هم الفقراء واملس�اكني

مطلق ًا وهم املالكية:

-1أن املزك�ي ال يلزمه أداء َدين ولده أو أداء دين الكتابة عنه ،وعليه
فلن ينتفع بدفع الزكاة هلم(.((9
وأعترض على هذا الدليل  :بأن منع املزكي م�ن دفع الزكاة للولد ليس
بس�بب النفق�ة فقط ،ولكن ألس�باب أخرى مثل ق�وة القرابة ،واتصال
منافع امللك بني الوالد والولد(.((10
وأجي�ب عىل هذا االعرتاض :بأن ِم ِ
لكـــ َية كلٍ من الوالد وولده ثابتة حقيقة
وحك ًام لكل واحد منهام(.((10

-2أن الولد بضعة من والده ،و البعضية بني الوالد والولد تس�تلزم أن يكون

كبعضه يف األحكام(.((10

وأعرتض عىل هذا الدليل بأن البعضية بينهام ال تستلزم البعضية يف األحكام،

( ((9مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل ( ،)343 / 2املحلى بالآثار (.)276 / 4
( ((9املرجع ال�سابق.
( ((9التاج والإكليل ملخت�صر خليل ( ،)230 / 3حا�شية الد�سوقي.499/1
( ((10حا�شية ابن عابدين (رد املحتار) ( ،)353 / 2وانظر �ص.
( ((10في�ض القدير ( ، )425 / 2عون املعبود وحا�شية ابن القيم (.)324 / 9
( ((10حا�شية الد�سوقي.499/1
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بدلي�ل أن الوال�د ال ُيطالب بدفع زكاة ولده وال بس�داد دينه وال مس�اعدته يف دين

الكتابة(.((10

ثاني ًا :أدلة القائلني بجواز دفع الزكاة هلم إذا كانوا من بقية األصناف الثامنية ،وال
ُ
الس�بيل ف ُيعطون من س�هم ابن
جيمع هلم بني س�هم املؤلفة مع الفقر ،وإذا انقطع به

السبيل ما يكفيهم لعودهتم ،وهو قول الشافعية:

الـمزكي لن ينتفع بدفع الزكاة له من سهم
استدلوا عىل ذلك بدليل عقيل وهو أن ُ

املؤلفة أو الغارمني ،فيكون كاألجنبي يف حكم أخذه للزكاة(.((10

الـمــزكي ُيعطيهم من س�هم املؤلفة
واعُت�رُ ض عىل االس�تدالل هبذا الدليل بأن ُ

أو الغارمني وليس بصفة الفقر واملسكنة ،وهذا ال ُيسقط عنه النفقة الواجبة(.((10
ثالث� ًا :أدل�ة القائلني بج�واز إعطائه�م الزكاة هل�م إذا كانوا عام ً
ال ،أو م�ن املؤلفة

قلوهبم ،أو جماهدين ،أو غارمني لغري حظوظ أنفسهم ،وهم احلنابلة(.((10
وقد استدلوا بالكتاب والسنة واملعقول:

أوالً  :أدلة الكتاب:

ق�ال َت َعال :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ التوبة.

وجه الداللة من اآلية:

يه ُك ُّل َع ِ
يدخل ِف ِ
قوله تعاىل :ﭽﮥ ﮦ ﭼ التوبةٌ ،
ُ
ام ٍل عىل َأ ِّي
لفظ َع ٌّام
( ((10مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل (.)343 / 2
( ((10نهاية املحتاج �إلى �شرح املنهاج (.)154 / 6
( ((10املرجع ال�سابق.
(� ((10شرح منتهى الإرادات ( ،)463 / 1ك�شاف القناع عن منت الإقناع (. )293 / 2
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ِص َف ٍة َك َ
ان(.((10

ثانياً  :أدلة السنة:

عن َأبيِ َس ِ�ع ٍ
الَ :ق َ
يد الخْ ُ دْ ِر ِّي( ،((10ريض اهلل عنهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ َصلىَّ
ُ
الصدَ َق ُة لِ َغنِ ٍّي إِلاَّ لخِ َ ْم َس ٍ�ة :لِ َع ِ
ام ٍ�ل َع َل ْي َهاَ ،أ ْو
اهلل َع َل ْي ِ�ه َو َس َّ�ل َم( :لاَ تحَ ِ ُّل َّ
اش رَ َ
يل اللهَّ َِ ،أ ْو لِ َغنِ ٍّي ْ
ت َاها بِماَ لِ ِهَ ،أ ْو َف ِق ٍ
لِ َغا ٍز يِف َس ِ�ب ِ
ري ُت ُصدِّ َق َع َل ْي ِه َف َأ ْهدَ َاها
لِ َغنِ ٍّيَ ،أ ْو َغا ِر ٍم)(.((10
وجه الداللة:

الصدَ َق ُة لِ َغنِ ٍّي إِلاَّ لخِ َ ْم َس ٍ�ة) ،في�ه دليل عىل جواز دفع
قول�ه( :لاَ تحَ ِ ُّ�ل َّ
الزكاة للعاملني عليها ،أو الغارمني ،أو املجاهدين يف سبيل اهلل حتى ولو
كانوا أغنياء وليس�وا من أهل الزكاة ،فكذلك الفقري واملس�كني القريب
يأخذ منها حتى ولو مل يكن من أهل الزكاة بالنسبة هلذا املزكي(.((11

( ((10املغني البن قدامة ( ،)488 / 2وانظر � :أحكام القر�آن البن العربي ( ،)525 / 2تف�س�ي�ر املاوردي (2
.)375 /
(� ((10سعد بن مالك بن �سنان اخلدريّ الأن�صاري اخلزرجي� ،أبو �سعيد� ،صحابي جليل ،كان من مالزمي
النبي �ص ��لى اهلل عليه و�س� � ّلم ،م�ش ��هور بكنيته� ،أول م�ش ��اهده اخلندق ،وغزا مع َر ُ�س ��ول اللهَّ ِ َ�ص� � َّلى اللهَّ ُ
َعلَ ْي ِه َو َ�س� � َّل َم اثنتي ع�ش ��رة غزوة ،وله  1170حديثا .تويف يف املدينة بعد الحْ َّرة �سنة �أَربع َو�سِ ِّت َ
ني  .معجم
ال�صحابة للبغوي ( ،)18 / 3الثقات البن حبان ( ،)150 / 3اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب (.)602 / 2
باب َمنْ تحَ ِ ُّل َل ُه
( ((10م�س ��ند �أحمد ( ،)96 / 18حديث � ،11538س�ن�ن ابن ماجه ( ،)590 / 1كتاب الزكاةُ ،
اب َك � ِ�م ا ْل َك ْن ُز؟ َولمِ َ ِن
ال�ص� � َد َق ُة ،حدي ��ث ،1841م�ص ��نف عبد الرزاق ال�ص ��نعاين ( ،)109 / 4كتاب الزكاةَ ،ب ُ
َّ
َ
ال َّزكا ُة؟ ،حديث . 7151
حدي ��ث �ص ��حيح  :انظ ��ر امل�س ��تدرك على ال�ص ��حيحني للحاك ��م ( ،)566 / 1كتاب الزكاة ،حدي ��ث رقم ،1480
ن�صب الراية ( ،)399 / 2البدر املنري ( ،)362 / 7جممع الزوائد ومنبع الفوائد (. )92 / 3
( ((11املنتقى �شرح املوط�أ ( ،)151 / 2مرقاة املفاتيح �شرح م�شكاة امل�صابيح ( ،)1262 / 4وانظر  :الذخرية
للقرايف ( ،)148 / 3البيان والتح�صيل (. )460 / 2
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«ه َذا الحْ َ ِد ِ
�ن ا ْل ِف ْق ِه َما َيدْ ُخ ُل يِف َت ْف ِس ِ
ير
ق�ال ابن عبدالبر(َ :((11
يث فيه ِم َ
ير لِ َق ْو ِل
َق ْو ِل اللهَّ ِ َع َّز َو َج َّل:ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﯚ ﭼ التوبةَ ،و َت ْف ِس ٌ
َر ُس ِ
الصدَ َق ُة لِ َغنِ ٍّي َولاَ لِ ِذي ِم َّر ٍة َس ِو ٍّي،
ول اللهَّ ِ َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم لاَ تحَ ِ ُّل َّ
وص بِ َق ْولِ ِه يِف َه َذا الحْ َ ِد ِ
يث (إِلاَّ لخِ َ ْم َس ٍة)»(.((11
وم خَ ْم ُص ٌ
َو َق ْوله َه َذا ُع ُم ٌ
ثانياً  :األدلة العقلية:

َ -1م�ا َي ْأ ُخ ُ
�ذه الولد َعلىَ ا ْل ِعماَ َل ِة عىل جباية الزكاة ُأ ْج َر ُة َع َم ِل ِهَ ،ف َل ْم ُي ْمن َْع ِم ْن َأ ْخ ِذ ِه
ار ِ
ات(.((11
َك َسائِ ِر الإْ ِ َج َ
-2ال ُتعطى الزكاة للغارمني حلظوظ أنفسهم أو املكاتبني أو أبناء السبيل ،ألهنم

يأخذوهنا حلاجتهم وهي أشبه ما تكون بحاجة الفقري فتدخل يف النفقة الواجبة(.((11

واعرتض عىل االس�تدالل هبذا الدليل بأن املزكي لن ينتفع بدفع الزكاة هلم ،فهم

مل يأخ�ذوا الزكاة بوصف الفقر واملس�كنة ،وإنام يأخذوهنا ألهنم من الغارمني
أو من املكاتبني ،أومن أبناء الس�بيل ،ورشعا ال يلزم قريبهم املزكي س�داد
ديوهنم وال مساعدهتم يف دين الكتابة وال مؤنة سفرهم(.((11
َ
-3أ َّن َما يأخذه ُعامل جباية الزكاة ،هو َأ ْج ٌر عىل عملهم ،فجاز هلم أخذه
َكالحْ َ ماَّ ِل َو َص ِ
اح ِ
ب المْ َ ْخ َز ِن(.((11
( ((11عب ��د اهلل ب ��ن حممد بن �أبي القا�س ��م بن علي بن عبد الرب التنوخ ��ي� ،أبو حممد ،م�ؤرخ ،من �أهل تون�س،
مول ��دا ووف ��اة ،كان �إم ��ام جام ��ع الزيتونة ،وخطيب جامع الق�ص ��بة ،وهو من بيت علم ،تويف �س ��نة  737هــــــــــ
�سري �أعالم النبالء (.)81 / 12
( ((11التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد (. )97 / 5
( ((11املغني البن قدامة (.)488 / 2
( ((11ك�شاف القناع عن منت الإقناع (.)288 / 2
( ((11املغني البن قدامة (.)488 / 2
( ((11املرجع ال�سابق �ص .490
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للغني فتجوز
عم ٍل جت�وز
-4جي�وز له األخذ منه�ا ،ألهنا ُأ ْج َر ٌة على َ
ِّ
للقريب(.((11

الر ِ
واعترض عىل ه�ذا الدليل :بأن العامل ُي َفا ِر ُق ال َّن َّق َ
اع َي ،فإنه
ال َوالحْ َ َّم�اَّ َل َو َّ
يأخذه ُأ ْج َر ًة لحِ َ ْم ِل ِه ورعيه لاَ لِ ِعماَ َلتِ ِه(.((11
رابع� ًا :أدلة القائلين بجواز دفع الزكاة هلم لقضاء ديــِّ �ن أو كتابة فقط ،وهو

وجه عند احلنابلة(.((11

-1قضاء الدين واملس�اعدة يف دين املكاتبة ال جتب عليه رشعا ،وال ينتفع هبا

املزكي بدفع النفقة الواجبة عن نفسه ،فجاز إعطاؤهم الزكاة (.((12

واعترض عىل ه�ذا الدليل بأن هذا الق�ول ال ُيقال فقط يف َس ْ�ه ِّمي الغارمني

واملكاتبني ،بل يشمل بقية األصناف الس�تة ،وهم العاملني واملؤلفة قلوهبم ،ويف

سبيل اهلل ،وابن السبيل ،فإن املزكي ال يدفع هبا النفقة عن نفسه كذلك(.((12
خامس ًا :أدلة القائلني بجواز دفع الزكاة هلم إذا كانوا من العاملني عليها ،وهذا

ظاهر قول اخلرقي.
هو
ُ

-2الذي سيأخذه العاملون عىل جباية الزكاة هو مقابل عملهم ،ولذا
يأخذون بقدر عملهم فقط(.((12
-3كما جي�وز للقريب أن يك�ون عام ً
ال على جباية الزك�اة عند غريه

( ((11املرجع ال�سابق �ص .473
( ((11املغني البن قدامة (.)474 / 6
( ((11الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف (� ،)260 / 3شرح منتهى الإرادات (. )463 / 1
(� ((12شرح منتهى الإرادات (.)463 / 1
( ((12املجموع �شرح املهذب ( ،)229 / 6مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى (. )155 / 2
( ((12احلاوي الكبري (.)535 / 8
144

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

السهلي
د .محمد بن مطر
ْ

ويأخ�ذ أج�رة عمله ،كذلك جاز له أن يكون عام ً
ال عند قريبه ،ويأخذ منه
مقابل عمله(. ((12
واعترض عىل ما س�بق :بأن ما يأخذه العام�ل القريب هو م�ن الزكاة ،وهو من

األصن�اف الثامني�ة ،ومتكين�ه منها حيل�ة للحصول على الزكاة املنهي ع�ن أخذها،

ولذلك ال يستعمل عليها من ال حيل له أخذها كاهلاشمي والذمي(.((12

سادس�ا :أدلة القائلني بجواز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من الغارمني أو املكاتبني

أو املجاهدين ،وهو قول ابن حزم

كتاب أو ٍ
ٍ
س�نة يمنع دفع الزكاة هل�م من هذه األصناف،
نص من
-1لي�س هن�اك ٌ

فيبقى احلكم عىل أصله وهو اجلواز (.((12

-2املزكي ال يلزمه قضاء ديــن والده وال ولده وال جتهيز ُه للغزو وال املساعدة يف

دين كتابته ،فجاز إعطاؤهم الزكاة من سهم الغارمني واملكاتبني واملجاهدين(.((12

واعرتض عىل ما استدلوا به بأن هذا ال يقترص عىل سهم املجاهدين واملكاتبني
والغارمني ،بل يشمل كذلك سهمي املؤلفة قلوهبم وابن السبيل ،فالقريب
ال يلزمه ذلك وال يدفع هبا عن نفسه النفقة الواجبة(.((12
الرتجيح:

ال�ذي يرتجح -واهلل أعلم -بالصواب هو الق�ول بجواز إعطاء الزكاة للولد من

غري سهمي الفقراء واملساكني ،وذلك ملا ييل:

( ((12املجموع �شرح املهذب (.)229 / 6
( ((12الغرر البهية يف �شرح البهجة الوردية (.)370 / 3
( ((12املحلى بالآثار (.)276 / 4
( ((12املرجع ال�سابق.
( ((12مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى (. )155 / 2
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-1ق�وة أدلة القائلني بج�واز إعطائهم من الزكاة مطلقا عدا س�همي
الفقراء واملساكني وسالمتها من املعارضة.
-2املزكي ال يدفع بالزكاة النفقة الواجبة عن نفس�ه وال ينتفع بدفعها
هلم فانتفت علة حمذور احليلة.
-3ع�دم وجود ٍ
ن�ص صحيح رصيح بمنع الزك�اة عنهم فيبقون عىل
األصل وهو اجلواز.
المطلب الرابع
إعطــاء الزكاة لولد البنــت

ومما يتعلق بمسألة إعطاء الزكاة لألوالد ،إعطاء الزكاة لولد البنت
وقد اختلف الفقهاء يف حكم إِعطاء الزكاة إىل َو َل ِد البنت عىل قولني:

(((12

القول األول:

ال جي�وز إعطاؤه الزك�اة مطلقا ،وبه ق�ال احلنفي�ة( ((12واحلنابلة
والشافعية(.((13

(((13

َ
احل�سن ر�ضي اهلل عنه ولد ابنته فاطمة ر�ضي اهلل عنها ابناً،
( ((12لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َ�سـ َّمى
انظر هام�ش � 136ص . 38
( ((12البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ( ،)262 / 2تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق وحا�شية ال�شلبي (1
.)301 /
( ((13ال�ش ��رح الكبري على منت املقنع (، )710 / 2ك�ش ��اف القناع عن منت الإقناع ( )290 / 2الإن�ص ��اف يف
معرفة الراجح من اخلالف (.)254 / 3
( ((13حا�ش ��ية اجلم ��ل على �ش ��رح املنه ��ج ( ،)88 / 4وقال فيه « َو ِل َه َذا َل��� ْو َقا َل َو َق ْفت َعلَ���ى �أَ ْو اَلدِي د ََخ َل َو َل ُد
ا ْل ِب ْنتِ » ،نهاية املحتاج �إلى �شرح املنهاج ( ،)417 / 5املجموع �شرح املهذب (.)306 / 18
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القول الثاني:

جيوز إعطاؤه الزكاة ،وبه قال املالكية( ((13وبعض احلنابلة( ،((13واختار هذا القول

شيخ اإلسالم ابن تيمية(.((13

عرض األدلة:
أو ً
ال :أدلة أصحاب القول األول:

ّ
أصح�اب الق�ول األول على عدم ج�واز إعطاء ول�د البنت م�ن الزكاة
اس�تدل
ُ
نــ ِ
ـة واملعقول:
ُ
بالس َّ
السنـــة:
دليل ُ

ض اللهَّ ُ َع ْن ُه ،قالَ :أ ْخ َر َج ال َّنبِي َصلىَّ ُ
-1ع�ن َأبيِ َب ْك َر َة َر يِ َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َم
ْ
ُّ
ات َي ْو ٍم َ
احل َس َنَ ،ف َص ِعدَ بِ ِه َعلىَ امل ِ ْنبرَ َِ ،ف َق َ
ال( :ا ْبنِي َه َذا َس ِّيدٌ َ ،و َل َع َّل اللهَّ َ َأ ْن
َذ َ
ُي ْص ِل َح بِ ِه َبينْ َ ِف َئتَينْ ِ ِم َن ا ُمل ْس ِل ِمنيَ )(.((13
وجه الداللة من احلديث:

ابن ،واالبن ال
قوله صىل اهلل عليه وسلم ( ا ْبنِي َه َذا َس ِّيدٌ ) دليل عىل أن َ
ابن االبنة ٌ

ُيعطى من الزكاة(.((13

«س َّمى ال َّنبِ ُّي َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ابن ا ْبنَتِ ِه ا ْبنًا»(.((13
قال ابن حجر َ
واعرتض عىل االستدالل هبذا احلديث بام ييل:

( ((13مواهب اجلليل  ،343/2الذخرية للقرايف (. )353 / 6
( ((13الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف (.)254 / 3
( ((13املرج���ع ال�س���ابق (ومل �أج���ده يف كت���ب �ش���يخ الإ�س�ل�ام التي وقفت عليه���ا) وهو موجود يف الإن�ص���اف (/ 3
.)254
المَاتِ ال ُّن ُب َّو ِة فيِ ا ِلإ ْ�س َ
اب َع َ
ال ِم ،حديث رقم. 3629
ب
املناقب،
كتاب
،)204
/
(4
البخاري
�صحيح
(((13
َ ُ
( ((13فتح الباري البن حجر ( ،)159 / 9وانظر املقدمات املمهدات (.)422 / 2
( ((13فتح الباري البن حجر (.)159 / 9
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أ)أن ولد البنت وإن وقع عليه اس�م الولد يف اللغة لوجود معنى الوالدة فيه،

كما وق�ع عىل ولد االب�ن لوجود معنى ال�والدة ،لكنه ليس بول�د يف الرشع ،كام
ليس ولد الزنا بولد يف الرشع  -وإن وقع عليه اسم ولد يف اللغة  -لوجود معنى

الوالدة فيه(.((13

يص�ح َأ ْن ُي َق َ
يس�ى عليه السلام ،على الرغم أن آدم
�ال ب�أن آدم ٌ
ب)ال ُّ
أب لِ ِع َ

أب جلميع البرشية ومـــــــريم عليها السالم منهم لوجود معنى
عليه السالم ٌ
الوالدة وإن كان من بعيد (.((13

-2يص�ح م�ن الرجل أن يقول عن ابن ابنت�ه َه َذا ليس ا ْبنِي ب�ل ا ْب ُن ُفلاَ ٍن من
ا ْبنَتِي(.((14
-1األدلة العقلية:

َ
ول ا ِّت َصالاً يِف المْ َن ِ
وع وبني الأْ ُ ُص ِ
َاف ِع لوجود االشرتاك
يــن ا ْل ُف ُر ِ
-1أ َّن َب َ
�اع بينهم َعا َد ًة ،فمنافع الزكاة س�تعود لألص�ول ،وولد البنت
يِف الاِ نْتِ َف ِ
فرع من املزكي ،فال ُيعطى منها(.((14
ٌ
-2ول�د البنت قطعي الن ِّْس� َبة إليهاَ ،و َو َل�دُ الاِ ْب ِن َم ْظن ٌ
وع
ُ�ونَ ،والمْ َ ْق ُط ُ
�ول ِم َ�ن المْ َ ْظن ِ
َأ ْولىَ بِالدُّ ُخ ِ
ُون ،فكان والد البنت أوىل باملنع من الزكاة من
ولد الولد(.((14
َ -3ل ْو َش� ِهدَ َل ُه َأ َحدٌ ِم ْن ُه ْم لآلخر لمَ ْ ُت ْق َب ْل َش َها َد ُت ُه لِ َك ْونهِ َ ا َش َها َد ٌة لِ َن ْف ِس ِه
( ((13املقدمات املمهدات (.)422 / 2
( ((13الذخرية للقرايف (.)353 / 6
( ((14املرجع ال�سابق.
( ((14تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق (.)301 / 1
( ((14الذخرية للقرايف (.)353 / 6
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ِم ْن َو ْج ٍه َف َل ْم َي َت َح َّققْ ال َّت ْم ِل ُ
يك َعلىَ ا ْل َكماَ ِل ،والزكاة متلك تام(.((14
-4املنفعة لمَ ْ َت ْن َق ِط ْع َع ْن ِم ْل ِ
ك املزكي ِم ْن ُك ِّل َو ْج ٍه ،حيث إهنا س�تصل له
بطريقة ما (.((14
-5ا ْل َو ِ
وجدْ
اج الزكاة َع ْن ِم ْل ِك ِه َر َق َب ًة َو َم ْن َف َع ًةَ ،ولمَ ْ ُي َ
اج َب عىل املزكي إِ ْخ َر ُ
يِف الأْ ُ ُص ِ
اج َع ْن ِم ْل ِك ِه َم ْن َف َع ًة َوإِ ْن َو َجدَ َر َق َب ًة(.((14
ول وال يف ا ْل ُف ُر ِ
وع الإْ ِ ْخ َر ُ
َ -6من ِ
َاف�ع الأْ َ ْمَل�اَ ِك َب ْين َُهْم�اْ ُم َّت ِص َل ٌة ََل�اَف َي َت َح َّق ُق تمَّ ْ ُ
لك ول�د البنت هلا َعلىَ
ا ْل َكماَ ِل(.((14
-7ال جي�وز دف�ع الزكاة لولد البنت قياس� ًا على ولد الول�د ،بجامع أن
كليهام االبن والبنت من ُصلبه(.((14
واعرتض عىل هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فأوالد االبن وارثون وجتب هلم

غيــر وارثني وال جتب هلم النفقة(.((14
النفقة ،وأوالد البنت
ُ

وأجيب عىل هذا االعرتاض بأن نفقة ولد البنت واجبة عىل الصحيح دون اعتبا ٍر

لإلرث(.((14

بسقة
-8قراب�ة املزك�ي مع أوالد بنات�ه قرابة بعضية ،ولذل�ك ال ُيقطع رَ
مال�ه ،فيك�ون دف�ع الزكاة هل�م إيص�ال للمنفعة لنفس�ه فال يق�ع التمليك
( ((14تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق (.)301 / 1
( ((14البحر الرائق �شرح كنز الدقائق (.)262 / 2
( ((14املرجع ال�سابق.
( ((14حا�شية ابن عابدين (. )346 / 2
( ((14ال�شرح الكبري على منت املقنع (.)710 / 2
( ((14ك�شاف القناع عن منت الإقناع (.)290 / 2
( ((14املرجع ال�سابق.
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التام(.((15
-9أن�ه م�ن عمودي نس�به فأش�به ال�وارث ،وال�وارث ال ُيعطى من
الزكاة(.((15
-10أن بينهام قرابة جزئية وبعضية بخالف غريمها(.((15
ال َمن ِ
َاف ِع المْ ِ ْل ِ
-11ا ِّت َص ُ
ك َب ْين َُهماَ َعا َد ًةَ ،ف َي ُك ُ
ون دافعا للزكاة لِ َن ْف ِس ِه بِدَ لِ ِ
يل
َعدَ ِم َق ُب ِ
ول َش َها َد ِة َأ َحدِهمِ َ ا لِ آْل َخ ِر(.((15
أدلة أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزكاة إليهم:

اس�تدل أصح�اب هذا القول بدليل عقيل ،وه�و أن العلة يف منع دفع
الزكاة هي وجوب النفقة ،وهي منتفية يف ولد البنت ،واحلكم يدور مع
علته وجودا وعدم ًا( ،((15فإذا انتفت العلة انتفى احلكم ،وقد انتفت علة
منع إعطائه الزكاة وهي حيلة التهرب من النفقة.
رُ
واعتض عىل هذا الدليل بام ييل:

-1نفق�ة ول�د البن�ت ثابت�ة بالبعضية ال ب�اإلرث فاختل�ف عن ولد
الولد(.((15
-2ولد البنت ال يرث ،فهو كاألجنبي يف اتصال املنافع بينهام(.((15
( ((15حا�شية ابن عابدين (. )346 / 2
( ((15ال�شرح الكبري على منت املقنع (.)710 / 2
( ((15ال�شرح الكبري على منت املقنع (.)710 / 2
( ((15ك�شاف القناع عن منت الإقناع (.)290 / 2
(� ((15أ�صول ال�سرخ�سي (.)178 / 2
( ((15ال�شرح الكبري على منت املقنع (.)710 / 2
( ((15ك�شاف القناع عن منت الإقناع (.)290 / 2
150

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

السهلي
د .محمد بن مطر
ْ

الرتجيح:

ال�ذي يرتجح عندي  -واهلل أعلم بالصواب -ه�و القول بعدم جواز إعطاء ولد

البنت من الزكاة وذلك ملا ييل:

-1قوة أدلتهم وسالمتها من املعارض.
-2أن ول�د البن�ت ولد للمزكي بدلي�ل حديث أيب بك�رة ريض اهلل عنه
اآلنف الذكر(.((15
-3أن املزك�ي قد يدع�وه ميله األبوي البنته وعطف�ه عليها للمحاباة يف
دفع الزكاة البنها ،والقول بمنع إعطائه الزكاة يسد هذه الذريعة.
المطلب الخامس
إعطـاء الزكاة لمن لـم يثبت نسبه من األبناء

املخ ُلوق من َم ِ
وهو يشمل ْ
اء الرجل بالزنا ومن نفاه باملالعنة.
مل أج�د يف كتب الفقه التي وقفت عليها من تعرض هلذه املس�ألة س�وى
احلنفية وهلم يف حكمها قوالن:

القول األول:

ال جيوز إعطاؤمها من زكاته ،وجيوز إعطاؤه للمخلوق من مائه بالزنا إذا
كانت أمه ذات زوج ،وهو املذهب عند احلنفية(.((15

القول الثاني:

ال جي�وز إعطاؤمها م�ن زكاته مطلق�ا ،حتى وإن كانت أم�ه ذات زوج،

(� ((15سبق تخريجه ،انظر هام�ش .7
( ((15تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق (.)301 / 1
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وهو قول عند احلنفية(.((15

القول الثالث:

جيوز دفع الزكاة هلام مطلقا ،وهو قول أرى أنه موافق ملأخذ االستدالل
عند اجلمهور يف جواز دفع الزكاة ملن ال جتب نفقته (.((16
“ولاَ ُي ْع ِطي – يعني من الزك�اة -ا ْل َو َلدَ المْ َ ْن ِف َّي
ق�ال يف تبيني احلقائ�قَ :
بِال ِّل َع ِ
ان َولاَ المْ َ ْخ ُل َ
الز َنا”(.((16
وق ِم ْن َمائِ ِه بِ ِّ
�اوى َر ِش ِ
�يد الدِّ ِ
وح ِة ا ْل َغْي�رْ ِ َ ،و َجا َء ْت
�ن َز َنى بِ َم ْن ُك َ
ين(َ ((16
ويف َف َت َ
«و َم ْ
الز َكا َة إلىَ
الز ْو ُج َز َكا َة َمالِ ِه إلىَ َه َذا ا ْل َو َل ِد لاَ يجَ ُ ُ
وز ،و َل ْو َد َف َع َّ
بِ َو َل ٍدَ ،فدَ َف َع َّ
َو َل ِد المْ َ ْزنِ َّي ِةَ ،ولِ ْل َم ْزنِ َّي ِة َز ْو ٌج َم ْع ُر ٌ
وف يجَ ُ ُ
وز»(.((16
الز َنا َولاَ إلىَ
ق�ال الكامل ابن اهلامم« ((16(:لاَ َيدْ َف ُع إلىَ خَ ْم ُل ٍ
وق ِم ْن َمائِ ِه بِ ِّ

( ((15املرجع ال�سابق.
( ((16مل �أجد من تطرق لهذه امل�س� ��ألة يف كتب املالكية �أو ال�ش ��افعية �أو احلنابلة ،التي وقفت عليها ،وهذا
الق ��ول خرجت ��ه عل ��ى قولهم بج ��واز دفع الزكاة عند عدم وج ��وب النفقة ،وهذان ال جت ��ب لهما النفقة
�إ�ضافة �إلى �أنهما ال ُين�سبان �إليه ،ويكونان �أجنبيان عنه ،وال يعامالن معاملة االبن احلقيقي.
( ((16تبي�ي�ن احلقائ ��ق �ش ��رح كنز الدقائ ��ق ( ،)301 / 1فتح القدير للكمال ابن الهم ��ام ( ،)270 / 2البناية
�شرح الهداية ( ،)467 / 3البحر الرائق �شرح كنز الدقائق (.)262 / 2
(� ((16إ�س���ماعيل ب���ن ُع ْث َم���ان بن عبد ا ْل َكرِمي بن مَتام ا ْلقر�شِ ���ي� ،ش���يخ الحْ َ َن ِف َّية يف وقته� ،أَ ُب���و ا ْل ِفدَاء امللقب
بر�ش ��يد الدّين المْ َ ْع ُروف بِا ْبن المْ علم ،تويف بِدِ م َْ�ش ��ق يف الخْ َ امِ �س من َر َجب �سنة  714هــــَ ،ودفن بالقرافة،
َكا َن َّ
ال�ش ْيخ َتق ِّي الدّين ا ْبن َدقِيق ا ْلعِيد يعظمه ويثني على علمه وف�ضله وديانته.اجلواهر امل�ضيئة يف
طبقات احلنفية (.)408 / 2
( ((16املرجع ال�سابق.
( ((16حمم ��د ب ��ن عب ��د الواحد ب ��ن عبد احلميد ابن م�س ��عود ،ال�سيوا�س ��ي ثم الإ�س ��كندري ،كم ��ال الدين،
املع ��روف باب ��ن الهمام ،م ��ن علماء احلنفية ،كان معظما عن ��د امللوك ،تويف بالقاهرة �س ��نة  861هــــ ،من
م�ص ��نفاته فتح القدير� ،ش ��رح الهداية ،التحرير يف �أ�ص ��ول الفقه و امل�س ��ايرة لعقائد املنجية يف الآخرة،
زاد الفقري ،خمت�صر يف فروع احلنفية .ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع ( ،)127 / 8بغية الوعاة (1
 ،)166 /البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع (. )201 / 2
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َو َل ِد ِه ا َّل ِذي َن َفا ُه»(.((16
ق�ال يف البناية« :وال يدفع املزكي زكاته إىل ولده وولد ولده وإن َس ُ�ف َل،
وكذا املخلوق من مائه بالزنا»(.((16
�ع إلىَ المْ َ ْخ ُل ِ
الز َناَ ،ولاَ إلىَ ِ
وق ِم ْن َمائِ ِ�ه بِ ِّ
وق�ال يف البح�ر الرائقَ « :فلاَ َيدْ َف ُ
َو َل ِد ِه ا َّل ِذي َن َفا ُه»(.((16
عرض األدلة:
أو ً
ال :أدلة أصحاب القول األول القائلني بعدم جواز إعطائهام من الزكاة ،وجيوز

إعطاؤه للمخلوق من مائه بالزنا إذا كان للمزين هبا زوج معروف.

-1أن ولده من الزنا هو جزؤه حقيقة بغري واسطة ،فيكون حكمه حكم
ولده من الصلب يف عدم جواز إعطائه من الزكاة بجامع البعضية (.((16
-2ال ُيعط�ى املنف�ي بلعان م�ن الزك�اة احتياطا الحتمال أن يكون ابنه
حقيقة(.((16
َ
�ن
نس َ�به َثابِ ٌ
ل�ز ْو ِج أم�ه( ((17لأِ َ َّن َن َس� َب ُه يــــَثْــــــبــ ُ ُ
�ت َّ
�ت ِم ْ
-3أ َّن َ
ال َّن ِ
اك ِح(.((17
-4دفع الزكاة هلام َأ ْولىَ لمِ َا ِف ِ
الصدَ َق ِة َكالإْ ِ ْخ َو ِة َوالأْ َ َخ َو ِ
ات
يه ِم ْن ِّ
الص َل ِة َم َع َّ
( ((16فتح القدير للكمال ابن الهمام (.)270 / 2
( ((16البناية �شرح الهداية (.)467 / 3
( ((16البحر الرائق �شرح كنز الدقائق (.)262 / 2
( ((16تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق (.)104 / 3
( ((16وهما املخلوق من مائه بالزنا واملنفي بلعان .
( ((17لقول ال َّنب ُِّي َ�ص� � َّلى ُ
َ
ْ
ْ
ا�شَ ،و ِلل َعاهِ ِر احل َج ُر) ،انظر تخريجه �ص  ،47هام�ش
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س� � َّل َم( :ال َو َل ُد ِلل ِف َر ِ
.189
( ((17تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق (.)301 / 1
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ال َوالخْ َ الاَ ِ
َوالأْ َ ْعماَ ِم َوا ْل َعماَّ ِ
ت َوالأْ َ ْخ َو ِ
ت(.((17
َ -5ل ْو َكا َنا( ((17يِف ِع َيالِ ِه َولمَ ْ َي ْف ِر ْ
اض ال َّن َف َق َة هَ ُلم َع َل ْي ِه(.((17
ض ا ْل َق يِ
-6يقطع إذا رسق من مال ولده من الزنا كاألجنبي عنه(.((17
واعرت�ض عليه بأن ابن الرجل من الزنا  -وإن كان ابنه حقيقة -إال أنه
ال يعترب ابنه رشعا فيكون حكمه كاألجنبي(.((17

ثاني� ًا :أدل�ة أصح�اب القول الث�اين القائلني بعدم ج�واز إعطائهام م�ن الزكاة

مطلقا ،حتى وإن كان للمزين هبا زوج معروف.

-1دف�ع الزكاة هلما ال حيقق كامل التمليِك ،وهذا ين�ايف إعطاء الزكاة
املقتيض لكامل التمليك(.((17
-2مناف�ع األملاك بينهما متصلة ،حت�ى ينتفع أحدمها بمال اآلخر،
وهل�ذا مل تقبل ش�هادة البع�ض للبعض ،فكان الصرف إليهم رصفا إىل
نفسه(.((17
واعرت� ��ض علي ��ه بأن املنافع بينهام غري متصل�ة ،ألن هذه املنافع فرع عن
نسبته له وهذه النسبة غري موجودة(.((17
( ((17فتح القدير للكمال ابن الهمام (.)270 / 2
( ((17ابنه من الزنا �أو املنفي بلعان.
( ((17املرجع ال�سابق.
( ((17مو�سوعة الفقه امل�صرية.37/1
( ((17مو�سوعة الفقه امل�صرية .37/1
( ((17املرجع ال�سابق.
( ((17البناية �شرح الهداية (.)467 / 3
( ((17املرجع ال�سابق.
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-3وجود الفرعية احلقيقية بينهمَ ،وإِ ْن لمَ ْ َي ْث ُب ْت ال َّن َس ُب ِم ْن ُه(.((18
الز َنا لالشتراك
-4ال ُيعط�ى الول�د املنفي بلعان وال املخلوق من مائه بِ ِّ
بينهام يف املنافع عادة(.((18
-5و َل�دُ المْ ُلاَ َعن َِ�ة يِف َب ْعِ�ض األحك�ام ُألحْ ِ َ�ق بِال َّن َس ِ�ب ،حتى َقا ُل�وا بِ َأ َّن
�ها َد َة َو َل ِد المْ ُلاَ َعن َِة لأِ َ بِ ِ
الر ُج ِل لِ َو َل ِد المْ ُلاَ َعن َِة لاَ
َش َ
يه لاَ ُت ْق َب ُلَ ،و َك َذلِ َك َش َها َد ُة َّ
ُت ْق َب ُل(.((18
ـــنـس َ�بان للرجل،
واعرتض عىل كل ما س�بق بأن ولد الزنا واملــنفي بلعان ال ُي
َ

البــــــــــنُــ�وة علي�ه فيك�ون كاألجنبي يف ج�واز إعطائه من
وال ترتت�ب آث�ار
ُ

الزكاة(.((18

أدلة القول الثالث:

يمك�ن االس�تدالل للجمه�ور فيام ُخ ِّرج هل�م من قول بج�واز إعط�اء الزكاة هلام

بالســـــنــــة واملعقول:
ُ
أو ً
ال :دليل السنة:

�ال ال َّنبِي َصلىَّ ُ
ض اللهَّ ُ َع ْن َه�اَ ،قا َل ْت َق َ
�ن َعائِ َش� َة َر يِ َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َم
َ
-1ع ْ
ُّ

( ((18البحر الرائق �شرح كنز الدقائق (.)262 / 2
( ((18الفتاوى الهندية (.)188 / 1
( ((18املرجع ال�سابق (.)521 / 1
( ((18املرجع ال�سابق.
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اش(َ ((18ولِ ْل َع ِ
اه ِر(َ ((18
(الو َلدُ لِ ْل ِف َر ِ
احل َج ُر(. ((18()((18
َ
وجه الداللة

لصاحب ومالك ا ْلف�راش( ((18وليس ملن ُخ ِلقَ بامئه
ولد الزنا ينس�ب َ
م�ن الزن�ا ،وعليه ال ُيعطى حك�م األوالد ،ولذلك جي�وز أن يعطيه من
زكاته كاألجنبي عنه(.((18
يل َعلىَ ُث ُب ِ
يث َدلِ ٌ
وت َن َس ِ�ب ا ْل َو َل ِد بِا ْل ِف َر ِ
“والحْ َ ِد ُ
اش ِم ْن
ق�ال الصنعاين َ
الأْ َ ِ
ب”(.((19
-1ع�دم وجوب النفقة هلام ،وعليه فيج�وز رصف الزكاة هلام النتفاء
املانع(. ((19
-2الولد املنفي نس�به بزنا أو لعان ال ُينس�ب إليه ،فيكون أجنبي ًا عنه،
( ((18معناه �أنه �إذا كان للرجل زوجة |� ،أو مملوكة �ص ��ارت فرا�ش ��ا له ،ف�أتت بولد ملدة الإمكان منه حلقه
الولد و�ص ��ار ولدا يجري بينهما التوارث وغريه من �أحكام الوالدة �س ��واء كان موافقا له يف ال�ش ��به �أم
خمالفا ومدة �إمكان كونه منه �س ��تة �أ�ش ��هر من حني �أمكن اجتماعهما� .شرح النووي على م�سلم (/ 10
 ،)37فتح الباري البن حجر ( ،)34 / 12عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري ( ،)249 / 23نيل الأوطار
(.)331 / 6
( ((18ا ْل َعاهِ � � ُر ال� � َّزانيِ َ ،و َع َه� � َر زن ��ى ،وعهرت زنت ،والعهر الزنى  .فتح الباري البن حجر (� ،)37 / 12ش ��رح
النووي على م�سلم (� ،)37 / 10إحكام الأحكام �شرح عمدة الأحكام (. )205 / 2
( ((18معن ��ى ل ��ه الحْ َ َج� �رِ�َ ،أيْ ل ��ه اخليبة واخل�س ��ارة ،وال حق ل ��ه يف الولد ،والعرب تقول ل ��ه احلجر وبفيه
الرتاب ،وقيل املق�صود باحلجر �أنه يرجم باحلجر  .عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري (،)169 / 11
حا�شية ال�سيوطي على �سنن الن�سائي ( ،)179 / 6عون املعبود وحا�شية ابن القيم (. )262 / 6
(� ((18ص ��حيح البخاري (، )54 / 3كتاب البيوع ،باب تف�س�ي�ر امل ُ َ�ش� � َّبهَاتِ  ،حديث رقم �، 2053ص ��حيح م�سلم
اب الولد للفرا�شَ ،و َت َو ِّقي ُّ
ال�ش ُبهَاتِ حديث رقم . 1457
( ،)1080 / 2كتاب احلجَ ،ب ُ
( ((18الفرا�ش  :زوجة الرجل� ،أو �أمته التي يت�سرى بها  .فتح الباري البن حجر ( ،)34 / 12عمدة القاري
�شرح �صحيح البخاري ( ،)249 / 23نيل الأوطار (.)331 / 6
( ((18فتح الباري البن حجر ( ،)166 / 1عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري (.)168 / 11
(� ((19سبل ال�سالم (.)307 / 2
( ((19فتح الباري البن حجر (.)166 / 1
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ويعطى من زكاته كبقية األجانب(.((19
َّ -3ن َس َب االبن املخلوق من مائه بالزنا يثبت لل َّن ِ
اك ِح(. ((19
-4دفع الزكاة هلام صدقة وصلة(.((19
-5إذا رسق الرج�ل م�ن م�ال ول�ده م�ن الزنا يقط�ع ،فه�و كاألجنبي
عنه(.((19
-6ابن الرجل من الزنا ال يعترب ابنه رشعا مطلقا (.((19
الرتجيح

ِّـن يل ما ييل:
بعد عرض املسألة وما طرأ عليها من مناقشات َتــــ َبــــي َ
أو ً
ال :بالنسبة للولد املنفي بلعان فالراجح –واهلل أعلم بالصواب -القول بجواز

إعطائه من الزكاة وذلك ملا ييل:

-1قوة أدلتهم وسالمتها من املعارض.
-2عدم وجود املانع من إعطائه من الزكاة وهو النس�ب أو النفقة ،فهو
لـه نس ُبه ،ومل جتب عليه نفقته.
يـــثْبــت ُ
مل َ
ثاني ًا :بالنسبة للولد املخلوق بامئه من الزنا:

ــ�ه ذات زوج ف ُيعط�ى م�ن الزكاة ،ألن نس� َب ُه ثبت
فينظ�ر إن كان�ت ُأ ُم ُ
للزوج ،حلديث عائشة ريض اهلل عنها السابق (.((19
( ((19املرجع ال�سابق.
( ((19تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق ( )301 / 1نقال عن َف َتا َوى َر�شِ يدِ الدِّين .
( ((19فتح القدير للكمال ابن الهمام (.)270 / 2
( ((19مو�سوعة الفقه امل�صرية.37/1
( ((19املرجع ال�سابق.
(� ((19سبق تخريجه ،انظر �ص  ،47هام�ش . 199
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وأما إذا مل تكن ُأ ُمــــه ذات زوج ففيه حالتان:
ُ
احلالة األوىل :أن َي ْس َت ْل ِحقَ
الرجل ولدَ ه من الزنا( ،((19فحينها ُيلحق به و ُينسب

له ،وال جيوز أن ُيعطيه من زكاته لوجود النسب ووجوب النفقة كبقية أوالده.

احلالة الثانية :أنه ال يستلحقه ،وحينها يكون الولد أجنبيا عنه ،وجيوز إعطاؤه

من زكاته لعدم املانع.

المطلب السادس
إعطـاء الزكاة للربيب واالبـن من الرضاع

مل أج�د يف كت�ب الفقهاء الت�ي وقفت عليها من تطرق هلذه املس�ألة ،ربام لعدم

احلاجة إليها يف عرصهم ،ولكن يف عرصنا احلارض يكثر السؤال عنها.

من خالل املسائل التي نوقشت يف بداية البحث تبني يل مأخذ االستدالل لكل

فريق من الفريقني وهو كام ييل:

فاحلنفية :مأخذ االستدالل عندهم يف منع إعطاء الزكاة لألبناء بسبب الوالدة

واتصال منافع امللك بينهم وبني املزكي(.((19

واجلمهور :مأخذ االس�تدالل عندهم يف املن�ع هو وجوب النفقة ،فال
جيوز عندهم إعطاء الزكاة ملن جتب له النفقة(.((20
( ((19انظر م�س�ألة التحاق ولد الزنا يف :جمموع الفتاوى البن تيمية ( ،)112 / 32الفتاوى الكربى البن
تيمية ( ،)178 / 3زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم (. )373 / 5
( ((19حتفة الفقهاء ( ،)303 / 1بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ( ،)28 / 6املحيط الربهاين يف الفقه
النعماين ( ،)319 / 8االختيار لتعليل املختار (.)120 / 1
( ((20مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل ( ،)343 / 2ال�شرح الكبري لل�شيخ الدردير وحا�شية الد�سوقي
( ،)493 / 1نهاي ��ة املطل ��ب يف دراي ��ة املذه ��ب (� ،)513 / 15أ�س ��نى املطالب يف �ش ��رح رو� ��ض الطالب (/ 3
� ،)426شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي ( ،)429 / 2املغني البن قدامة (. )482 / 2
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«و َ
األ َصح َأنه لاَ جيوز
قال عالء الدين السمرقندي( ((20يف حتفة الفقهاءَ :
رصف َصدَ َق�ة َما إِ َل ْي ِه�م إِلاَّ ال َّت َط ُّوع  ......ألن َمن ِ
َاف�ع الأْ َ ْملاَ ك ُم َّت ِص َلة َبني
َصاح�ب املَال َو َبين المْ َدْ ُفوع إِ َل ْي ِه ،لأِ َ ن ا ْل َو ِ
اجب ُه َ�و ال َّت ْم ِليك من ا ْل َغيرْ من
كل َوج�ه َفإِذا َكا َن�ت المْ َن ِ
َافع َبينهماَ ُم َّت ِص َلة َعا َدة َفيكون رصفا إِلىَ َنفس�ه من
َوجه َفلاَ جيوز»(.((20
ال َمن ِ
وقال الكاساين« ((20(:ا ِّت َص َ
َاف ِع الأْ َ ْملاَ ِك َب ْين َُهماَ ُتو ِر ُث ال ُّت ْه َم َة»(.((20
«الز َكا َة لاَ يجَ ُ ُ
وز َد ْف ُع َه�ا إلىَ ا ْل َوالِدَ ْي ِن ،يِف
وق�ال ابن قدام�ة( ((20يف املغنيَّ :
الحْ َ ِ
ال ا َّلتِي يجُ ْ برَ ُ الدَّ ِاف ُع إ َل ْي ِه ْم َعلىَ ال َّن َف َق ِة َع َل ْي ِه ْم»(.((20
وقال الزركيش(« :((20وألن نفع الزكاة واحلال هذه يعود إىل الدافع ،ألنه
يسقط عنه النفقة»(.((20
( ((20حمم ��د ب ��ن �أحم ��د ب ��ن �أبي �أحمد� ،أبو بك ��ر عالء الدين ال�س ��مرقندي ،فقيه ،من كب ��ار احلنفية� ،أقام يف
حل���ب ،وا�ش���تهر بكتاب���ه « حتف���ة الفقهاء « ،وله كتب �أخرى ،منها « الأ�ص���ول « تويف �س���نة  450هــــ  .اجلواهر
امل�ضية يف طبقات احلنفية ( ،)6 / 2الأعالم للزركلي (.)317 / 5
( ((20حتفة الفقهاء ( ،)303 / 1وانظر  :جممع الأنهر يف �شرح ملتقى الأبحر (. )500 / 1
(� ((20أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد الكا�ساين ،ويقال الكا�شاين ،عالء الدين ،فقيه حنفي ،من �أهل حلب ،من
�أ�ش ��هر م�ص ��نفاته كتاب بدائع ال�ص ��نائع يف ترتيب ال�شرائع ،يف �س ��بع جملدات ،وله كتاب ال�سلطان املبني يف
�أ�صول الدين  .تويف يف حلب �سنة  587ه ـ ـ ـ ـ  .بغية الطلب فى تاريخ حلب ( ،)4347 / 10اجلواهر امل�ضية يف
طبقات احلنفية ( ،)244 / 2معجم امل�ؤلفني (.)75 / 3
( ((20بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع (.)28 / 6
( ((20عبد اهلل بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقد�سي� ،أبو حممد ،موفق الدين ،من كبار فقهاء احلنابلة،
له ت�ص ��انيف كثرية منها املغني �ش ��رح خمت�ص ��ر اخلرقي ،يف الفقه ،رو�ض ��ة الناظر يف �أ�ص ��ول الفقه ،املقنع
ال ��كايف يف الفق ��ه ،وغريه ��ا م ��ن امل�ص ��نفات ،تويف �س ��نة  620هـ ـ  .ذي���ل طبق���ات احلنابل���ة ( ،)281 / 3الأعالم
للزركلي (.)67 / 4
( ((20املغني البن قدامة (.)482 / 2
( ((20حممد بن عبد اهلل بن حممد الزرك�شي ،امل�صري ،احلنبلى� ،شم�س الدين� ،أبو عبد اهلل ،فقيه من فقهاء
احلنابلة ،تويف بالقاهرة �س ��نة  772هــــ ،من م�ص ��نفاته قطعة من املحرر� ،ش ��رح اخلرقي ،و�ش ��رح قطعة من
الوجيز  .معجم امل�ؤلفني (.)239 / 10
(� ((20شرح الزرك�شي على خمت�صر اخلرقي (.)429 / 2
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«عىل َه َذا لاَ جيوز للأْ َ ب َأن يرصف إِ َل ْي ِه َز َكاته لأِ َ َّن ُه
وقال الغزايل(َ :((20
استِ ْح َقاق ال َّن َف َقة َعن َنفسه»(.((21
يدْ فع بِ ِه ْ
وبن�اء على ما س�بق ،يـُمك�ن أن خيرج عىل ذل�ك أن�ه باالتفاق جيوز
إعطاؤمها من الزكاة وذلك ملا ييل:
-1ع�دم وج�ود املان�ع من دف�ع الزكاة هلام بالنس�بة ملأخ�ذ احلنفية يف
املن�ع وهو الوالدة واتصال املنافع ،فليس هناك عالقة والدة بني املزكي
واالبن من الرضاع أو الربيب ،وكذلك ليس هناك اتصال منافع أمالك
بينهام.
-2عدم وجود املانع من دفع الزكاة هلام بالنس�بة ملأخذ اجلمهور وهو
وجوب النفقة.
-3جواز ش�هادة الرجل مل�ن أرضعته امرأت�ه؛ ألن الرضاع تأثريه يف
احلرمة خاصة دون ما س�واه من األحك�ام ،وهذا يدل عىل عدم اتصال
منافع األمالك بينهام كابن الصلب(.((21
-4لي�س ألحدمه�ا تأوي�ل مل�ك عىل اآلخر ،وال س�طوة ي�د يف مال
صاحبه فلم يكن حمل هتمة يف درء النفقة فهو كاألجنبي(.((21
-5النفقة واجبة لكل ذي رحم حمرم ،والولد من الرضاعة ليس رمحا

( ((20حممد بن حممد بن حممد ال َغ َزايل الطو�سي� ،أبو حامد ،حجة الإ�سالم ،والغزايل ن�سبته �إلى �صناعة
الغزل ،وقيل َغ َزالة قرية من قرى طو�س ،له نحو مائتي م�صنف ،الب�سيط يف الفقه،وامل�ست�صفى من
علم الأ�ص ��ول ،الوجيز يف فروع ال�ش ��افعية ،طبقات الفقهاء ال�ش ��افعية ( ،)397 / 1وفيات الأعيان (/ 4
� )216سري �أعالم النبالء (.)267 / 14
( ((21الو�سيط يف املذهب (.)554 / 4
( ((21املحيط الربهاين يف الفقه النعماين ( ،)324 / 8البناية �شرح الهداية (.)704 / 5
( ((21املحيط الربهاين يف الفقه النعماين ( ،)324 / 8جممع الأنهر يف �شرح ملتقى الأبحر (.)500 / 1
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فال جتب له النفقة و ُيعطى من الزكاة (.((21
اع َ ،ش�هادهتام مقبولة ٌ  ،لاِ ْختِ َص ِ
اص الرضاع
الر َض ِ
-6الول�دُ والوالِدُ ِم َن َّ
اح فقط ،وي َفا ِر ِق ال َّن َس ِ�ب ِفيماَ َع َ�دا ُه ِم ْن َأ ْح َك ِ
ام ِه كالنفقة ،وله
ِ
بتحريم الن َِّك ِ
أن يأخذ من زكاة أبيه بالرضاع (.((21
ــيـ ِ
والـز ِ
ـة،
سبب من ثَلاَ َثة َأس َباب ا ْل َق َرا َبة َوالمْ لك
َ
-7ال َّن َف َقة يوجبها ٌ
وج َ
وهي غري موجودة يف االبن من الرضاعة والربيب ،فتحل له زكاته(.((21
�اح َجا ِر َي ِة َأبِ ِ
�اح َجا ِر َي ِ
-8يجَ ُ ُ
ي�ه َو ُأ ِّم ِه من
الر َض ِ
�ة ا ْبنِ ِه ِم َ
اعَ ،ونِ َك ُ
�وز نِ َك ُ
�ن ِّ
الرضاع َق ْط ًعا ،فدل عىل عدم اتصال منافع األمالك بينهم كاألجنبي(.((21
لأْ َ
ري ِ
اث،
الر َض ِ
اع لِ َعدَ ِم َأ ْح َكا ِم الأْ ُ ُب َّو ِة َوا ْل ُبن َُّو ِة ِم ْن المْ ِ َ
-9ج�واز بيع ا خ ِم ْن َّ
وب الإْ ِ ْن َف ِ
َو ُو ُج ِ
اق(.((21
يـــراث ًا وال ُيوجب نفق ًة ،فج�از أن ُيعطى من
-10الرض�اع ال ُي ُ
ثب�ت ِم َ
الزكاة(.((21
نتائج وتوصيات
أوالً  :النتائج:

ٌ
عظيم النفع من أبواب التكافل االجتامعي.
ـــيــل،
باب َج ِل
-1الزكاة ٌ
ُ
-2إعطاء الزكاة ملستحقيها سبب من أعظم أسباب األلفة واملحبة بني املسلمني.

( ((21البناية �شرح الهداية ( ،)704 / 5البحر الرائق (.)228 / 4
( ((21احلاوي الكبري (.)165 / 17
( ((21كفاية الأخيار يف حل غاية االخت�صار (.)437 / 1
( ((21رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني ( ،)214 / 7حا�شية اجلمل على �شرح املنهج(. )229 / 4
(� ((21شرح منتهى الإرادات (. )580 / 2
( ((21فقه النكاح والفرائ�ض ( ،)109 / 1املو�سوعة الفقهية الكويتية (.)84 / 41
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-3إخراج الزكاة فيها تعويد النفس عىل سلوك طريق الكرماء الباذلني.
-4ال جتوز املحاباة وال املجاملة يف الزكاة.
ن�وع على س�بيل النفق�ة ،ونوع عىل س�بيل
-5الزك�اة على نوعينٌ ،
املس�اعدة ،فاألول ه�و املخصوص به الفقراء واملس�اكني ،والثاين لبقية
األصناف الثامنية ،فاألول ال يدخل فيه األبناء والثاين يدخلون فيه.
-6عناي�ة الرشيعة َ
املشدَ َدة بالزكاة ،حتى أهنا جعلتها قرينة الصالة يف
والسنة ،وقاتل أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه
مواضع كثرية يف الكتاب ُ
املانعني هلا.
ثانياً  :التوصيات:

-1ب�ذل املزيد م�ن التوعية واإلرش�اد ألصحاب األم�وال إلخراج
زكواهتم.
-2ب�ذل املزيد م�ن التوعية واإلرش�اد ألصحاب األم�وال إليصال
الزكاة إىل مستحقيها بدون جماملة أو تساهل أو ختلص منها.
-3تواص�ل أصح�اب املال مع اجلهات املعنية باملحاكم أو الس�جون
للتوص�ل ألصحاب القضايا احلقوقية وتس�ديد ديوهنم ،واملس�اعدة يف
إطالق رساحهم.
-4قي�ام اجله�ات املعني�ة بحث اخلطب�اء لتنبي�ه الناس على خطورة
التساهل يف إخراج وتوزيع زكواهتم.

واهلل أعلم .وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم ،واحلمد

هلل رب العاملني.
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