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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(.

الفق���راء  س���هم  م���ن  تك���ون  أن  إم���ا  لألبن���اء  وال���زكاة 

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  ٴۇ  ۋ  چ األحزاب)))،))).

أما بعد
ف�إن ديننا ديُن الرمحِة والتعاوِن والتكافِل، ِديٌن حيُث فيه القوَي ليقوم 
بأخي�ه الضعي�ف، والغن�َي ليس�اعد أخاه الفق�َر واملس�كنَي، وأن َيقوم 
))) هذه خطبة احلاجة التي كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يعلمها اأ�سحابه، وكان ال�سلف يفتتحون 

بها خطبهم يف درو�سهم وكتبهم . متام املنة يف التعليق على فقه ال�سنة )) / 9) .
)2) رواه  الإمام اأحمد  يف امل�سند  )4 / 478)، حديث رقم 2750، اأبو داود يف �سننه )2 / 238) ،كتاب النكاح،  
���َكاِح، حدي���ث رق���م 8))2، و الن�س���ائي )3 / 04))، كتاب اجلمعة، َب���اُب كيفية اخلطبة،  ب���اٌب يِف ُخْطَب���ِة النِّ
حديث رقم 404)، م�سنف ابن اأبي �سيبة )4 / 34)، كتاب النكاح، باب َما َقاُلوا يِف ُخَطِب النَِّكاِح، حديث 

. (7508
حدي���ث �س���حيح : انظر امل�س���تدرك على ال�س���حيحني للحاك���م )2 / 99))، كتاب النكاح، حدي���ث رقم  2744، 
الب���در املن���ر )7 / )53)، جممع الزوائد ومنبع الفوائ���د )4 / 288)، حديث رقم )753، خطبة احلاجة 

التي كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يعلمها اأ�سحابه، �ص 9.
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املس�لم عىل ش�ؤون األرملة واليتيم ويس�اعد ذا احلاج�ة ومن انقطع به 
السبيل.

ولذلك رشَع لنا رُبنا جل وعال الصدقات الواجبة واملستحبة ما حيقق 
هذا الغرض النبيل.

والصدقة الواجبة هي الزكاة التي رشعها اهلل سبحانه وتعاىل ليتقرب 
هب�ا املس�لم إىل اهلل، فيزك�ي هب�ا نفَس�ه وماَل�ه، وَيُس�ُد هب�ا حاج�َة أخيه 
ال��ُمسلم، وَيْعَلم الفقُر بأنَّ ما َساقه اهلل إىل أخيه الغني من خر سيصل 

إليه، فيدعو له بالربكة وزيادة اخلر، قال تعاىل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ التوبة.

َم  بِيَّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ُ َعْنُهاَم: َأنَّ النَّ وَعِن عبداهلل ْبِن َعبَّاٍس َرِضَ اهللَّ
ُ َعْنُه إىَِل الَيَمِن، َفَقاَل: )اْدُعُهْم إىَِل َش�َهاَدِة َأْن اَل إَِلَه  َبَعَث ُمَعاًذا َرِضَ اهللَّ
َ َقِد  ِ، َف�ِإْن ُه�مْ َأَطاُعوا لَِذلَِك، َفَأْعِلْمُه�مْ َأنَّ اهللَّ ، َوَأنيِّ َرُس�وُل اهللَّ ُ إاِلَّ اهللَّ
َس َصَلَواٍت ِف ُكليِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك،  َض َعَلْيِهْم َخْ اْفَتَ
َض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ِف َأْمَواِلِْم ُتْؤَخ�ذُ ِمْن َأْغنَِيائِِهْم  َ َ اْف�تَ َفَأْعِلْمُه�ْم َأنَّ اهللَّ

َوُتَردُّ َعىَل ُفَقَرائِِهْم()))
ول�ذه الزك�اة مص�ارف حددهتا الرشيعُة اإلس�الميُة لك�ي تصل إىل 
مستحقيها، وال جتوز املجاملة وال املحاباة فيها، ألهنا حٌق لذه األصناف 
ائِِل َوامْلَْحُروِم}  ِذيَن ِف َأْمواِلِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم *  لِلسَّ الثامنية، قال تعاىل {َوالَّ

[سورة الربوج اآليتان4) ،5)].

)3) �سحيح البخاري )2 / 04)) ،كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة،  حديث رقم 395) .
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وه�ذه األصن�اف ذكرها ربن�ا جل وع�ال ف كتابه ف آيات تت�ىل إىل يوم 
القيام�ة، ق�ال تع�اىل:چ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
ۆ   ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

ۆ  چ التوبة.

أهمية الموضوع:

الزك�اُة هي الركُن الثالُث من أركان اإلس�الم، والركن الثان من أركانه 
العملي�ة، وهي َقِرين�ُة الصالة، فال ُتذك��ُر الصالُة ف الغال�ب إال وتذك�ُر 

معها الزكاة، ولذا يكتسب موضوعنا أمهية من هذا اجلانب.
وللزك�اة َمَصاِرُف ينبغي أن ترصف فيها فقط، فال حماباة وال جماملة وال 

منع ملستحقيها منها.
َ الناُس ف هذه األزمان بب�وادر طبقية مقيتة، فتجد طبقًة غنيًة  ولق�د ُابتليِّ
��لَ���ته�ا الديوُن، وجتد آباًء قد أَفاَء  َف�ًة وطبقًة فقرًة ُمْعَدَمًة قد كَ���ب��َّ ُمْتَ
اهلُل عليه�م م�ن اخلراِت الكث�رِة، وأبناًء وبناٍت قد اس�تقلوا بأرٍس وبيوت 
يُ��ون بام يس�مى  ودخول�م املادي�ة قليلة، ولربام أهن�م تورطوا كثرا ف الديِّ
بالتورق)4)، فتكثر األس�ئلة ف س�ائر السنة، وف ش�هر رمضان خاصة عن 
حك�م إعط�اء األب ابنه الفقر من زكاة ماله؟ وهل جيوز له أن ُيس�دد عنه 
ديوَن���ه م�ن الزكاة؟ أو أن ُيعط�يَّ زكاة ماله البنتِ�ه املتزوجة برجل فقر؟ 

)4) التورق: من تورق، والورق )اأي الف�سة امل�سروبة) على الغر
وا�س���طالحاً: اأن ي�س���رتي الرجل ال�س���لعة بثمن موؤجل، ثم يبيعها اإلى اآخر بثمن اأقل مما ا�سرتاها به، و�سميت 

مب�ساألة التورق لأن املق�سود منها الورق )النقد) ل البيع. معجم لغة الفقهاء )) / 50)).
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لذل�ك رأي�ُت أن أكت�ب ف ه�ذا املوضوع س�اعيًا قدر اس�تطاعتي مجع 
شتات ما قاله أهل العلم ف هذا املسألة، لنصل إىل احلق الذي َنِديُن اهلل 

به، وعنونت لذا البحث ب�)حكم إعطاء الزكاة لألبناء(.
أسباب اختيار الموضوع:

)-أمهية مسألة الزكاة كوهنا الركن الثان من أركان اإلسالم.
)-كث��رُة األس�ئلة التي ترد بخصوص إعطاء األبناء والبنات الذين 

استقلوا بُأرَسٍ مستقلة من زكاة آبائهم.
)-الدي�ون الت�ي يتحمله�ا كثي���ٌر م�ن األبن�اء، وف الوق�ت نفس�ه 
ل�دى آبائهم زك�وات ضخمة ُيعطوهن�ا لألباعد من الفقراء واملس�اكني 

والغارمني، وأبنائهم وبناهتم ف حاجة ماسة لا.
4-مدى احلرج الذي يقع فيه كثر من اآلباء حينام يس�مع األبناء بأن 

أباهم قد أعطى فالنًا وساعد فالنًا وهو أشد حاجة ممن أعطاهم.
منهج البحث:

)-عرض املسألة فقهيا وذلك بذكر ما يل:
أ(ذك�ر أقوال أه�ل العلم ف املس�ألة وتوثيقها م�ن مَراِجعهم الفقهية 

األصيلة.
ب(ذكر أدلتهم وما ذكروه من وجه الداللة.

ج(ذك�ر ما ورد ع�ىل أدلتهم من مناقشات واعتاض�ات بكل جت��رٍد 
وحيادية.

)-ع�زو اآلي�اِت الُقرآني�ة إىل مواضعها ف املصح�ف الرشيف بذكر 
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اسم السورة ورقم اآلية.
)-ختري�ج األحاديث واآلثار ال�واردة ف البحث من املصادر احلديثية، فإن كان 
احلدي�ث ف الصحيح�ني أو ف أحدمه�ا  اكتفي�ت به، وإن ك�ان ف غر الصحيحني 

خرجته من كتب السنة املعتمدة بالقدر الذي يفي بالغرض مع بيان درجته.
وقد انتظم البحث ف 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 الثان: تعريف األبناء لغة واصطالحا.

املبحث الثان: إعطاء الزكاة لألبناء.
املطل�ب األول: إعط�اء الزك�اة لألبناء واجب�ي النفقة من س�هم الفقراء 

واملساكني. 
املطلب الثان: إعطاء الزكاة لألبناء غر واجبي النفقة من سهم الفقراء واملساكني.

املطلب الثالث: إعطاء الزكاة لألبناء من غر سهم الفقراء واملساكني.
املطلب الرابع: إعطاء الزكاة ألبناء البنات.

املطلب اخلامس: إعطاء الزكاة ملن مل يثبت نسبه من األبناء.
املطلب السادس: إعطاء الزكاة  للرب���ي��ب واالبن من الرضاع.

اخلامتة وفيها:
أوالً : أهم النتائج.

ثانيًا: 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  

)َزَك�ى( ال�زاء والك�اف واحل�رف املعت�ل )ى( أصٌل يدل ع�ىل النامء 
والزيادة.

اَمُء، ُيَقاُل َزَكى الزرع َيْزُك����و، َأْي َناَم، َوِهَي الطهارة  والزك�اة هي النَّ
أيضا.

َك�ِة ويطهر هب�ا امْلَْرُء  َيْت الزك�اة زك�اة ألن�ه يزكو هبا امل�ال بِاْلرَبَ َوُس�ميِّ
باملغفرة.

َيْت الزكاة  بذلك ألهنا مما ُيْرَجى بِِه َزَكاُء امْلَاِل، َوُهَو زيادته  وقيل: ُسميِّ
َوَناَمُؤُه. 

َيْت بذل�ك ألهنا  طهارٌة، ق�ال تع�اىل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   وقي�ل: ُس�ميِّ
التوب�ة.  چ  ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ       ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ں  

اَمُء والطهارة. ا النَّ ، َومُهَ ِه راجٌع إىَِل َهَذْيِن امْلَْعَنَينْيِ واألصل ف ذلك  ُكليِّ
ِء. ْ وقيل: الزكاة صفوُة الشَّ

ُجُل نفَسه إِذا َوَصَفَها وَأثنى َعَلْيَها)5). ى الرَّ وقيل: َزكَّ

)5) مقايي�ص اللغة )3 / 7))، طلبة الطلبة يف ال�سطالحات الفقهية )) / 6))، ل�سان العرب )4) / 358)
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ا تُ��ثمر  َ هنَّ َياَدة، س�ميت بذلك أِلَ اَمء َوالزيِّ ق�ال ابن قتيبة))): »الزكاء ُهَو النَّ
َفَقة إِذا  يِّ�����عُ�����ه وزك�ت النَّ ْرع إِذا كث�ر َري� امل�ال وتنميه، ُيَقال زك�ا الزَّ

بورك ِفيَها، َوِمْنه َقول اهلل تعاىل: چ خت  مت  ىت  چ الكهف،  َأي نامية«))).
ق�ال ف 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، وَمْعَناُه 

َما َصَلَح ِمْنُكْم))).
ْرُع  ُء والزيادة، ُيَق�اُل َزَكا الزَّ ق�ال ف املصباح املن�ر: »والزكاء  باملد النَّ�امَ
َي  لِِف مثله، َوُس�ميِّ ا ِمْن َباِب َقَعَد، وَأْزَكى بِاأْلَ ْرُض َتْزُك�و ُزُك��������وًّ َواأْلَ

َكاُة«))). اْلَقْدُر امْلُْخَرُج ِمْن املال زكاة ألنهُ  َسَبٌب ُيْرَجى بِِه الزَّ
ثانيًا: تعريف الزكاة شرعًا 

َف الفقهاُء الزك��������اَة بتعريفات ُمتقاربة، وهي ليست ببعيدة بعُضها  َع������رَّ
عن بعض، وهي كذلك ليست بعيدة عن التعريف اللغوي.

فع�رف احلنفية الزكاة بأهن�ا: »ِعَباَرٌة َعْن إجَِي�اِب َطائَِفٍة ِمَن امْلَ�اِل ِف َماٍل 
ُصوٍص مِلَالٍِك َمُْصوٍص«)1)). َمْ

ُصوٍص إَذا  ُصوٌص ُيْؤَخُذ ِمْن َماٍل َمْ وعرفها املالكية بقولم: »هو َماٌل َمْ

، قا�س���ي الق�س���اة مب�سر،  )6) اأَُبو َجْعَفٍر اأحمد بن عبد اهلل بن م�س���لم بن قتيبة بن م�س���لم الّدينورّى، الَبْغَداِديُّ
���كِل َكَم���ا َيْحَفُظ  �س���احب امل�س���نفات، ح���دث عن اأبيه بكتب���ه كلها حفظ���ا، وكان َيْحَفُظه���ا ُكلََّها ِبالنَّْقِط َوال�سَّ
الُقْراآَن، تويف يِف �سهر ربيع  الأول، �َسَنَة 322هـــــــــ . تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية )23 / 427)، �سر اأعالم 

النبالء )4) / 565(، تاريخ ابن يون�س امل�صري )2 / 26).
)7) غريب احلديث لبن قتيبة )) / 84)).

)8) ل�سان العرب )4) / 358).
)9) امل�سباح املنر يف غريب ال�سرح الكبر )) / 254).

)0)) الختيار لتعليل املختار )) / 99)، مراقي الفالح �سرح نور الإي�ساح )) / )27).
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ُصوَصٍة«)))). ُف ِف ِجَهاٍت َمْ ُصوٍص ُيرْصَ ُصوًصا ِف َوْقٍت َمْ َبَلَغ َقْدًرا َمْ
ٍء  ْخ�ِذ َشْ يٌح أِلَ ِع اْس�مٌ َصِ ْ َك�اة ِف الرشَّ وق�ال عل�امء الشافعي�ة: »الزَّ
لَِطائَِف�ٍة  ُصوَص�ٍة  َمْ ِم�ْن م�ال مص�وص، ع�ىل أوصاف�ه  ُص�وٍص،  َمْ

ُصوَصٍة«)))). َمْ
وعرفه�ا احلنابل�ة بقول�م: »الزك�اة ف ال�رشع اس�م إلخ�راج شء 

مصوص، من مال مصوص، عىل وجه مصوص«)))).
ومما س�بق، يمك�ن أن ُي���قال بأن التعريف املخت�ار للزكاة هو إنفاُق 
ُج�����زٍء معل�وم من ماٍل مص�وص ف وقت مصوص إذا بل�غ نَِصابًا 

َف عىل أصناٍف ُمَعَينٍة نص عليها القرآن الكريم)4)). لُيرْصَ

المطلب الثاني: تعريف األبناء لغة واصطالحًا 

تعريف األبناء لغة:

اِهِب ِمْن  اِهُب ِمْن�ُه َواٌو َكالذَّ األبن�اء مجع اب�ن، وااِلْبُن أصله َبَنٌو، َفالذَّ
ِة، َوَتْصِغُرُه ُبَنيٌّ )5)). َأٍب َوَأٍخ َوُيَقاُل: اْبٌن َبّي�����ِ�ُن اْلُبُنوَّ

)))) حا�س���ية العدوي على كفاية الطالب الرباين )) / 472)، منح اجلليل �س���رح خمت�س���ر خليل )2 / 3)، 
اخلال�سة الفقهية على مذهب ال�سادة املالكية )) / 60)). 

)2)) احلاوي الكبر )3 / )7)، مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج )2 / 62)، حا�س���يتا قليوبي 
وعمرة )2 / 3)، ال�سراج الوهاج )) / 6))).

)3)) �س���رح الزرك�س���ي على خمت�س���ر اخلرقي )2 / 372)، الإقناع يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل )) / 242)، 
ك�سف املخدرات )) / 243).

)4)) ينظر التعريفات للجرجاين  )) / 4)))، معجم لغة الفقهاء )) / 233).
)5)) خمتار ال�سحاح )) / 40).
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وُن َواْل�َواُو َكِلَمٌة واح�دٌة، َوُهَو    ق�ال ابن ف�ارس)))): »)َبَنَو( اْلَب�اُء َوالنُّ
ِء، َكاْبِن اإْلِْنَس�اِن َوَغْرِِه، َوَأْصُل بَِنائِِه َبَنَو، َوالنيِّْس�َبُة  ْ ُد َعِن الشَّ ُء َيَتَولَّ ْ الشَّ

.((((» إَِلْيِه َبَنِويٌّ
اُج)))): اْبٌن َك�اَن ِف اأَلصل بِْنٌو َأو َبَنٌو،  جَّ وق�ال اب�ن منظور)))): »َقاَل الزَّ
َتِمُل َأن َيُكوَن  ة، َقاَل: َوحَيْ ُ الُبُنوَّ واأَللُِف َألُِف َوْصٍل ِف االْبن، ُيَقاُل اْبٌن بنييِّ

َأصله َبَنيًا«)1)).
ُع  َمُع َع�ىَل َبننَِي مَجْ ، وجُيْ وق�ال الفيوم�ي)))): »ااِلْبُن َأْصُل�ُه َبَنو بَِفْتَحَت�نْيِ
ٍل بَِدلِيِل َقْوِلِْم  ِة َأْبَناُء َوِقيَل َأْصُلُه بُِنو بَِكْسِ اْلَباِء ِمْثُل: مِحْ ُع اْلِقلَّ َساَلَمٍة، َومَجْ

اًزا«)))). بِْنٌت، َوُيْطَلُق ااِلْبُن َعىَل اْبِن ااِلْبِن َوإِْن َسُفَل جَمَ
فكل ما تولد عن شء فهو ابٌن له.

���اِحب ِكَتاب )املُْجَمل،  ُث، َنِزْيُل َهَمَذان، َو�سَ ، املَُحدِّ َمُة، اللَُّغِويُّ ا الَقْزِوْيِنيُّ  ،الَعالَّ )6)) اأَْحَم���ُد ب���ُن َفاِر�ِص بِن َزَكِريَّ
يِّ �َس���َنة َخْم�ٍص َوِت�ْس���ِعنْيَ َوَثاَلِث ماَئٍة .  ومقايي�ص اللغة، وهو كتاب جليل مل ي�س���نف مثله يف فنه، تويف بالرَّ

�سر اأعالم النبالء )7) / 03)، الوايف بالوفيات )7 / 82))، الأعالم للزركلي )) / 93)).
)7)) مقايي�ص اللغة )) / 303).

)8)) حمم���د ب���ن مكرم بن علي، اأبو الف�س���ل، جمال الدين ابن منظور الأن�س���اري الإفريقي، �س���احب )ل�س���ان 
العرب) : الإمام اللغوي احلجة، ولد مب�سر ، ويل الق�ساء يف طرابل�ص، تويف مب�سر، �سنة ))7ه��، وقد ترك 
بخط���ه نح���و خم�س���مائة جملد،وعم���ي يف اآخر عمره. بغية الوع���اة )) / 248)، معجم املوؤلف���ني )2) / 46)، 

الأعالم للزركلي )7 / 08)). 
)9)) اإبراهيم بن ال�سري بن �سهل، اأبو اإ�سحاق الزجاج،  عامل بالنحو واللغة،  ولد ومات يف بغداد ،كان يف فتوته 
يخرط الزجاج، ومال اإلى النحو فعلمه، من كتبه معاين القراآن، الأمايل، اإعراب القراآن، تويف �صنة ))3ه���� 

. طبقات املف�سرين )) / 52)، اإنباه الرواة على اأنباه النحاة )) / 94))، الأعالم للزركلي )) / 40).
)20) ل�سان العرب )4) / 90).

))2) اأحم���د ب���ن حمم���د بن عل���ي الفيومي ثم احلموي، اأبو العبا�ص: لغوّي، ا�س���تهر بكتابه امل�س���باح املنر، ولد 
ون�س���اأ بالفي���وم مب�س���ر، ورحل اإلى حماة، تويف �س���نة 770ه����������. معجم املوؤلف���ني )2 / 32)(، تاريخ اربل )2 / 

)75)، الأعالم للزركلي )) / 224).
)22) امل�سباِح املنر يف غريب ال�سرح الكبر )) / 62)، وانظر تاج العرو�ص )37 / 224.
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تعريف األبناء شرعا:

     مل أج�د ف كتب املذاهب الفقهية التي وقفت عليها تعريفًا لألبناء، 
ولك�ن بع�ض املراج�ع املتخصص�ة ف التعريف�ات ذكرت ذل�ك، ومن 

املراجع التي وقفت عليها ما يل:
ق�ال اجلرج�ان)))): »االبن حي�وان يتولد من ُنْطَفة َش�ْخٍص آخر من 

نوعه«)4)).
وق�ال ف معجم لغة الفقهاء: »االبن: بس�كون الباء مجع بنون وأبناء، 
أصله )بنو( فحذف حرف العلة وعوض عنه هبمزة ف أوله، واالبن: هو 

الولد الذكر، وكل حيوان يتولد من نطفة شخص آخر من نوعه«)5)).
َي االبُن بذلك لكونِه بناًء لألب،  وقال الراغب األصفهان)))): »ُس�ميِّ
ف�إّن األب ه�و ال�ذي بناه، وجعل�ه اهلل بناًء ف إجي�اده، وُي�ق�ال لكّل ما 
حيصل من جهة شء أو من تربيته، أو بتفقده أو كثرة خدمته له أو قيامه 

بأمره: هو ابنه«)))).
وف املوس�وعة الفقهي�ة الكويتي�ة: »والصل�ة ب�ني االب�ن والولد هي 
ا اْلَوَلُد َفُيْطَلُق َعىَل  َكِر، َأمَّ العم�وم واخلصوص، أِلنَّ ااِلْبَن ُيطلق عىل الذَّ
)23) عل���ي ب���ن حممد ب���ن علي، املعروف بال�س���ريف اجلرجاين: فيل�س���وف، من كبار العلم���اء بالعربية ،له 
نحـــو خم�صـــن م�صـــنفا، منها التعريفـــات. تاريخ اربل )2 / )75) ، معجم املوؤلف���ني )2 / 32))، الأعالم 

للزركلي )5 / 7).
)24) التعريفات )) / 7)، وانظر املو�سوعة الفقهية الكويتية )45 / )9)).

)25) معجم لغة الفقهاء )) / 39).
)26) احل�س���ني ب���ن حمم���د ب���ن املف�س���ل، اأبو القا�س���م الأ�س���فهاين، من احلكم���اء العلماء، �س���كن بغداد، من 
م�س���نفاته جامع التفا�س���ر، املفردات يف غريب القراآن، تويف �س���نة 502 ه������� . �سر اأعالم النبالء )8) / 

)2))، ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع )2 / 68) .
)27) املفردات يف غريب القراآن )) / 47)).
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َكِر  ِغِر َواْلَكبِِر َوالذَّ ْم�ِع َوالصَّ َك�ِر َواأْلْنَثى، وامْلَْوُلوُد ُيَقال لِْلَواِحِد َواجْلَ الذَّ
َغِوييِّ »)))). َواأْلْنَثى، واَل خيُرُج امْلَْعَنى ااِلْصِطاَلِحيُّ َعِن امْلَْعَنى اللُّ

وف موسوعة الفقه املرصية: »االبن هو كل من ُولَِد عىل فراش صحيح، 
أو نتيج�ة ملخالط�ة بن�اء عىل عقد نك�اح فاس�د، أو بناء عىل ش�بهة معتربة 

رشعا«)))).
وم�ن هذه التعريفات يمك�ن أن نخلص إىل التعريف املخت���ار الذي يكون 
َد من ُنطفِة ش�خٍص آخر قام  جامع�ا ملع�ان البنوة فنقول: االبن هو من َتَولَّ
�������ِه َعبْ����َر العمليِة اجلنس�يِة عىل وجٍه رشعِي- بإخصاِب ُبويضِة ُأم�يِّ

أو عىل فِ�������َراِش َأبيه)1))-.

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)))).
وقد اتفق الفقهاء عىل عدم جواز إعطاء الزكاة من سهم الفقراء لألوالد 

)28) املو�سوعة الفقهية الكويتية )45 / )9)).
)29) مو�سوعة الفقه امل�سرية )/37.

)30) )على ِفَرا�صـــه( لأنه اإذا ُوِلَد على فرا�صـــه، واأقر به فاملولود ابنه وهو اأبوه كما يف احلديث )الولد للفرا�س 
وللعاهر احلجر ). �سياأتي تخريجه .

))3) تف�سر البغوي  الرتاث )) / 574)، تف�سر القرطبي )2) / 232).
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ممن جتب نفقتهم)))). 
ق�ال ابن املن�ذر: »وأمجعوا عىل أن الزكاة ال جي�وز دفعها إىل الوالدين 

والولد ف   احلال التي جيرب الدافع إليهم عىل النفقة عليهم »)))).
ْأِي: اَل َبْأَس أن ُيعطي من الزكاة  وقال املَْرَوِزي)4)): »َقاَل َأْصَحاُب الرَّ
ُكّل ذي رح�م ُأجرب َع�ىَل نفقته َأْو مل جيرب إاِلَّ الوالدي�ن والولد، وكَذلَِك 
َق�اَل َأُبْو َث�ْوٍر ِف الزكاة: ال َب�ْأَس بأن ُيعطي ُكّل ذي رح�م إال الوالدين 

والولد«)5)).
واستدلوا عىل ذلك بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول:

أواًل: أدلة الكتاب:

قوله تعاىل: چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  چ النساء.
 وجه الدللة من الآية:

ى، َوامْلََناِفُع َبنْيَ  ي َعامَّ َأدَّ     مَتَ�اَم إيَت�اِء الزكاة يكون بِاْنِقَطاِع َمْنَفَعِة امْلَُؤديِّ
ِف الزكاة إَلْيِهْم، فال جيوز أن  ْ ْبَناِء ُمتَِّصَلٌة، َفَلْم َيتِمَّ اإْلِيَتاُء برِصَّ اآْلَباِء َواأْلَ

)32) الإجماع لبن املنذر )) / 48)، اختالف الفقهاء )) / 445)، حتفة الفقهاء )) / 303)، ال�سرح الكبر 
لل�صـــيخ الدردير وحا�صـــية الد�صـــوقي )) / 506)، املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي )3 / 59))، املغني لبن 

قدامة )2 / 482).
)33) الإجماع لبن املنذر )) / 48). 

)34) حمم���د ب���ن ن�س���ر امل���روزي، اأب���و عبد اهلل: اإم���ام يف الفق���ه واحلديث، كان م���ن اأعلم النا����ص باختالف 
ال�س���حابة فم���ن بعده���م يف الأحكام، ولد ببغداد، ا�س���توطن �س���مرقند وتويف بها �س���نة 294 ه����� . الثقات 

لبن حبان )9 / 53)(، تاريخ ني�صابور )) / 58). 
)35) اختالف الفقهاء )) / 445).
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ُيعطى منها)))).
ثانيًا: أدلة السنة: 

بِيَّ  ِه، َأنَّ َرُج�اًل َأَتى النَّ )-َع�ْن َعْمِرو ْبِن ُش�َعْيٍب))))، َع�ْن َأبِيِه، َعْن َجديِّ
ِ، إِنَّ ِل َمااًل َوَوَلًدا، َوإِنَّ َوالِِدي  َم، َفَقاَل: َيا َرُس�وَل اهللَّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَس�لَّ

َتاُج َماِل؟ َقاَل: َأْنَت َوَماُلَك ألبيك()))). حَيْ
وجه الداللة من الحديث: 

وجه الداللة من احلديث من جهتني)))):
ْمِليُك  �قُ للولد التَّ ْم�اَلِك بني الوالد وولده متصلة، فال َيَتَحقَّ أ(َمَناِف�َع اأْلَ

َعىَل اْلَكاَمِل.
ْم ومؤنته�م َعَلْيِه َواِجَبٌة ِمْن  ب(نفقة األوالد مس�تحقة عليه، َوُمَواَس�اهُتُ

وَها ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى مثل الزكاة. وُز َأْن َيْسَتِحقُّ َلِة َفاَل جَيُ َطِريِق الصيِّ
)36) اأحكام القراآن للج�سا�ص )3 / 2))، اأحكام القراآن لبن العربي )) / 447(، وانظر : املب�صوط لل�صرخ�صي 

)3 / )))، املحيط الربهاين يف الفقه النعماين )6 / 76)).
)37) عم���رو ب���ن �س���عيب ب���ن حممد بن عبد اهلل ب���ن عمرو بن العا�ص ر�س���ي اهلل عنهما، اأبو اإبراهيم، القر�س���ي 
ال�س���همي املدين املكي الطائفي،  تابعي جليل، روى له اأ�س���حاب ال�س���ن، قال البخاري واأحمد وابن املديني 
واإ�س���حاق بن راهوية واأبوعبيد : وعامة اأ�س���حابنا يحتجون به، وقال الذهبي: ح�س���ن احلديث، تويف �س���نة 
ثمان ع�سرة ومائة بالطائف. �سر اأعالم النب���الء )5 / 479)، تهذيب التهذيب )8 / 48)، التحفة اللطيفة 

يف تاريخ املدينة ال�صريفة )2 / 323).
ُجِل  )38) م�س���ند الإم���ام اأحم���د ))) / )26)، حديث 6678، �س���ن اأب���ي داود )3 / 289) ،كتاب البيوع،  َب���اٌب يِف الرَّ
ُجِل ِمْن َماِل  َي���اأُْكُل ِم���ْن َم���اِل َوَل���ِدِه، حديث 3530، �س���ن ابن ماجه )2 / 769) ،كت���اب التجارات،  َباُب َم���ا ِللرَّ
َوَلِدِه، حديث )229، م�سنف عبد الرزاق ال�سنعاين )9 / 30)) ،كتاب ال�سدقة، باب ما ينال الرجل من مال 

ابنه وما يجرب عليه من النفقة، حديث رقم 6628 .
حديث �سحيح: ن�سب الراية )3 / 337)، البدر املنر )7 / 665)، حتفة املحتاج اإلى اأدلة املنهاج )2 / 377)، وانظر: 

اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل )3 / 323) ،�سحيح اجلامع ال�سغر وزيادته )) / ))3) . 
)39) فت���ح الب���اري لب���ن حجر )5 / ))2)، املنتقى �س���رح املوط���اأ )2 / 53)) ، وانظر : بدائع ال�س���نائع يف ترتيب 
ال�س���رائع )2 / 49)، املحي���ط الربه���اين يف الفق���ه النعم���اين )6 / 76))، اجلوه���رة الن���رة عل���ى خمت�س���ر 

القدوري )) / 29)). 
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ِ َص�ىلَّ اهلُل َعَلْيِه  )-ع�ْن َعائَِش�َة رض اهلل عنها َقاَلْت: َقاَل َرُس�وُل اهللَّ
ُجِل ِمْن  ُج�ُل ِم�ْن َكْس�بِِه، َوإِنَّ َوَل�َد الرَّ َم: )إِنَّ َأْطَي�بَ َم�ا َأَكَل الرَّ َوَس�لَّ

َكْسبِِه()41).
 وجه الدللة: 

َوَلُد الرجل بِْضَع�����ٌة منه، وُحْكُم َبْعِضه َكُحكِم نفس�ه، وإذا أعطاه 
زكاة ماله فكأنه أعطاها لنفسه، وال يأُخُذ اإلنساُن زكاَة نفسه))4).

َم َقاَل:  بِييِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَس�لَّ ُ َعْنُه، َعِن النَّ )(عن َأيب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَّ
َدَقِة َما َكاَن َعْن َظْهِر ِغًنى))4)، َواْبَدْأ بَِمْن َتُعوُل))4)))44).  )َخْرُ الصَّ

وجه الدللة: 

َدلَّ احلدي�ثُ عىل  وجوِب النفقِة عىل م�ن َيُع���ولم؛ ومنهم األبناء، 
فإذا كان كذلك فإنه ال جيوز إعطاؤهم من  زكاته، ألن����ه ُمَطالٌب بسد 

حاجتهم بالنفقة الواجبة)45).
بِيِل  واعرُت�ص عليه: بأنه إذا قلنا هبذا فإنه تلزمُه َنَفَقُة امْلََس�اِكنِي َواْبِن السَّ
)40) م�سند الإمام اأحمد ))4 / 426)، حديث )2495، �سن اأبي داود )3 / 289)، كتاب البيوع، باٌب يِف الرجل 
ثِّ َعلَى اْلَك�ْس���ِب،  ي���اأكُل ِم���ْن َم���اِل َوَل���ِدِه حديث 3529، �س���ن الن�س���ائي )7 / 240)، كتاب البي���وع، َباُب احْلَ

حديث4449.
حديث �سحيح : �سحيح ابن حبان )0) / 72)، حديث 4259، خال�سة البدر املنر )2 / 255)، وانظر : اإرواء 

الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل )3 / 329)، �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة )6 / 37)) .
))4) في�ص القدير )2 / 425(، حتفة الأحوذي )4 / 493) .

ل عن نفقة عياله .  )42) )عْن َظْهِر ِغًنى ) : اأي غنى َيعَتِمُده وي�ستظهُر به على النوائب التي تنوبه وَيف�سُ
النهاية يف غريب احلديث والأثر )3 / 65))، الزاهر يف غريب األفاظ ال�سافعي )) / 2))) .

���ن يلزم���ك َنَفَقتهم ومراعاتهم حكم���ا اأَو ُمُروَءة لت�س���اله اأَو  )43) )مِب���ن تع���ول ) : اأَي مِب���ن يِف ِعَيال���ك مِمَّ
قَراَبته. تف�سر غريب ما يف ال�سحيحني البخاري وم�سلم )) / 442).

���َدَقَة اإِلَّ َعْن َظْهِر ِغًنى، حديث  426)، �س���حيح  )44) �س���حيح البخ���اري )2 / 2))) ،كت���اب الزكاة، َباُب َل �سَ
ْفلَى حديث034) . نَّ اْلَيَد اْلُعْلَيا َخْرٌ ِمَن اْلَيِد ال�سُّ م�سلم )2 / 7)7) ،كتاب الك�سوف، َباُب َبَياِن اأَ

)45) اأحكام القراآن للج�سا�ص )) / 400).
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َومَجِيِع َمْن ُذِكَر ِف اآْلَيِة))4).
ْصَنا  واأجي���ب عل���ى هذا العرتا����ص: بأن ظاهر اآلية اْقَتَض َذلِ�َك، لكن َخصَّ

َقاِرُب))4). َها اأْلَ تِي يْسَتِحقُّ َفَقِة الَّ َبْعَضَها ِمْن النَّ
ثالثًا: األدلة العقلية:

ْهَمَة ف َت�َهُرب���ه من  ْماَلِك بني االبن وأبيه ُتوِرُث التُّ )-اتيَِّصاُل َمَناِفِع اأْلَ
النفقة الواجبة بدفع زكاته إليه ))4).

)-ِمْل�ك أحِدمه�ا ف ُحْكِم ِمْل�ِك اآلخر، وإذا كان كذل�ك مل يزل ملُكه 
عنه، ومن رشط الزكاة زوال املِْلِك من املزكي ))4).

يني السابقني بام يل: واعتض عىل الدليلني الَعْقليِّ
أ(األوالد الفقراء يدخلون ف عموم آية الزكاة بوصف الفقِر واملس�كنِة، 
وال جيوز إخراجهم إال بنٍص، وال يوجد نٌص خيرجهم من عموم اآلية)51).

ب(قوله عليه الصالة والس�الم: )وابدأ بمن تعول(، دل عىل َأنَّ اْلِعَياَل 
َجانِِب، والوالُد يعول ولَده))5). َواْلَقَراَبَة َأَحقُّ بالصدقة ِمَن اأْلَ

وأجي�ب ع�ىل هذا االعتاض ب�َأنَّ امْلَانَِع ِم�نْ َدْفِع الزك�اة للولد، َأّنَه َمْنُس�وٌب له 
ٌة  بِاْلِواَلَدِة، َوَأنَّ كل َواِحد ِمْنُهاَم اَل جتوز َش�َهاَدُتُه لِْلَخِر، َوُكلُّ َواِحٍد ِمْن امْلَْعَنَينْيِ ِعلَّ

)46) املرجع ال�سابق.

)47) املرجع ال�سابق.
)48) املب�صوط لل�صرخ�صي )7 / 75))، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )6 / 28)، املحيط الربهاين يف الفقه 

النعماين )3 / 577).
)49) مغن���ي املحت���اج اإل���ى معرف���ة مع���اين األفاظ املنه���اج )4 / 356)، نهاية املحتاج اإلى �س���رح املنه���اج )6 / 325)، 

الكايف يف فقه الإمام اأحمد )4 / 276)،  حا�سية الرو�ص املربع لبن قا�سم )3 / 332)
)50) اأحكام القراآن للج�سا�ص )4 / 338)، وانظر بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )6 / 28) .

))5) ال�ستذكار )8 / 604)، �سرح النووي على م�سلم )7 / 27)) .
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َكاِة)5)). ِف َمْنِع َدْفِع الزَّ
ٌة عليه، َوُمَواَساُتُه َوُمْؤَنُتُه َواِجَبٌة عليه ِمْن َطِريِق  )(َنَفَقة الولد ُمْسَتَحقَّ

وها ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى وهي الزكاة))5). وُز َأْن َيْسَتِحقُّ َلِة، َفاَل جَيُ الصيِّ

المطلب الثاني

إعطاء الزكاة لألوالد غير واجبي النفقة من سهم الفقراء

وذل�ك بأن يك�ون األُب عاجزًا عن نفقة ابن�ه، فحينئذ ال جتب النفقة 
عليه، وقد اختلف الفقهاء ف جواز إعطائه الزكاة عىل قولني: 

القول األول: 
ال جي�وز إعُط�اؤه الزك�اَة، وب�ه ق�ال احلنفي�ة)54) وه�و الراج�ح عند 

احلنابلة)55).
 القول الثان: 

جي�وز إعطاؤه الزكاة، وبه قال املالكي�ة))5) والشافعية))5) وبعض احلنابلة))5)، 

)52) اأحكام القراآن للج�سا�ص  �ص 339.
)53) اجلوهرة النرة على خمت�سر القدوري )) / 29)).

)54) املب�صـــوط لل�صرخ�صـــي )3 / )))، بدائع ال�س���نائع يف ترتيب ال�سرائع )2 / 40)، الهداية يف �سرح بداية 
املبتدي )) / )))).

)55) الإن�س���اف يف معرف���ة الراج���ح م���ن اخلالف )3 / 258)، الكايف يف فقه الإم���ام اأحمد )) / 429)، املغني 
لبن قدامة )2 / 483).

)56) ال�س���رح الكبري لل�صـــيخ الدردير وحا�صـــية الد�صـــوقي )) / 499)، منح اجلليل �س���رح خمت�سر خليل )2 
.(72 /

)57) املجموع �سرح املهذب )6 / 229)، البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي )3 / 442) .
)58) ال���كايف يف فق���ه الإم���ام اأحمد )) / 429)، الإن�س���اف يف معرفة الراجح م���ن اخلالف )3 / 258)، املغني 

لبن قدامة )2 / 483).
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واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية))5) )1)).  
وق�ال الشيخ ابن عثيمني)))): »اس�تحقاق الزكاة ُمقي�ٌد بَوصٍف كالفقر، 
واملسكنة، والعاملة، فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة، 
وم�ن ادعى خروجه فعليه الدليل، وليس ف املس�ألة دلي�ل، ولذا 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 لم الزكاة؛ ألن 

ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه«)))).
سبب اخلالف:

القائل�ون بج�واز إعطاء األوالد غر 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 ف 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. 
)59) اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم النمري احلراين الدم�سقّي احلنبلي، اأبو العبا�ص، تقي الدين ابن 
تيمية، الإمام، �صـــيخ الإ�صـــالم، ولد يف حران وحتول به اأبوه اإلى دم�صـــق فنبغ وا�صـــتهر، تويف معتقال بقلعة 
دم�س���ق �س���نة 728 ه����، فخرجت دم�س���ق كلها يف جنازت���ه .الدرر الكامنة يف اأعيان املائ���ة الثامنة ).) / 68))، 

البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )) / 63) .
)60) جمموع الفتاوى )25 / 90).

))6) اأب���و عب���د اهلل حممد بن �س���الح بن حممد العثيمني، فقيه ومف�س���ر ولغوي واأ�س���ويل حنبلي، له موؤلفات 
عديدة متيزت بتحرير امل�س���ائل و�س���هولة العبارة وتقريب املعاين، ولد يف ليلة ال�س���ابع والع�سرين من �سهر 
رم�س���ان املبارك عام 347)ه�، يف مدينة عنيزة -اإحدى مدن الق�س���يم- باململكة العربية ال�س���عودية، حفظ 
القراآن عن ظهر قلب يف �سن مبكرة، من �سيوخه: ابن باز وال�سعدي وحممد الأمني ال�سنقيطي، تويف �سنة 

)42) ه� . الوفيات والأحداث  �ص7)3، املعجم اجلامع يف تراجم املعا�سرين  �ص298.
)62) ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع )6 / 259).
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عرض األدلة:
أواًل: أدل�ة القائلني بع�دم جواز إعطاء الزكاة لألوالد غ�ر واجبي النفقة من 

سهم الفقراء 
استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة واملعقول.

أواًل: دليل الكتاب:
)-قوله َتَعاىَل: چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  چ النساء.

وجه الداللة من اآلية:
قوله تعاىل: چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  چ النساء،  َدلَّ عىل أن امْلََناِفع 
ي  ْبَناِء ُمتَِّصَلٌة، ِوَأنَّ من مَتَام إيَتاِء الزكاة انقطاع َمْنَفَعِة امْلَُؤديِّ َبنْيَ اآْلَباِء َواأْلَ

ى)))). َعامَّ َأدَّ
)-قوله تعاىل: چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ البقرة.

وجه الداللة من اآلية:
َفَقة َواْلِكْس�َوة، فإذا وجبت  قوله تعاىل: چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ  َيْعنِي النَّ

عليه النفقُة مل ُيْعِطِه من الزكاة)4)).
ثانيًا: دليل السنة:

بِيَّ  ِه، َأنَّ َرُج�اًل َأَتى النَّ )-َع�ْن َعْمِرو ْبِن ُش�َعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َع�ْن َجديِّ
ِ، إِنَّ ِل َمااًل َوَوَلًدا، َوإِنَّ َوالِِدي  َم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

)63) املب�صـــوط لل�صرخ�صـــي )3 / ))) ،وانظ���ر :  اأح���كام الق���راآن للج�س���ا�ص )3 / 2))، اأح���كام الق���راآن لبن 
العربي )) / 447).

)64) اأح���كام الق���راآن للج�س���ا�ص )2 / 09))، اأحكام الق���راآن للكيا الهرا�س���ي )) / 88))، اأحكام القراآن لبن 
العربي )) / 276). 
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َتاُج َماِل؟ َقاَل: )َأْنَت َوَماُلَك ألبيك()5)). حَيْ
وجه الداللة من احلديث: 

ْم�اَلِك َبنْيَ الوال�د وولده  وج�ه الدالل�ة س�بق َبَياُنه، وه�و أن مناف�َع اأْلَ
ٌة  نَّ َنَفَقَتُهْم َعَلْيِه ُمْس�َتَحقَّ ْمِليُك َعىَل اْلَكاَمِل، َوأِلَ ُق له التَّ متصل�ة،  فال َيَتَحقَّ
َلِة َفاَل جيوز َأْن يأخذوها  ومواساهتم ومؤونتهم عليه َواِجَبٌة ِمْن َطِريِق الصيِّ

ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى.
واعتض عىل االستدالل هبذا احلديث: من ثالثة وجوه)))) :

األول: أن ملكية الولد عىل ماله  ثابتة حقيقة وحكام.
الثان: قوله صىل اهلل عليه وس�لم: )أن�ت ومالك ألبيك (، الالم ف قوله 
)ألبي�ك( لإلباح�ة ال للتملي�ك، وإنام قال ذلك صىل اهلل عليه وس�لم عىل 

سبيل الرّب واإلحسان، وأنه إذا احتاج ملال ولده أخذ منه قدر حاجته. 
الثال�ث: أن ملكي�ة األب مل�ال ول�ده ليس�ت حقيقة بدلي�ل أن الزكاة ع�ىل الولد 

وليست عىل والده.
َم: )إِنَّ َأْطَيَب َما  ِ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ )-عْن َعائَِشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللَّ

ُجِل ِمْن َكْسبِِه()))). ُجُل ِمْن َكْسبِِه، َوإِنَّ َوَلَد الرَّ َأَكَل الرَّ
وجه الداللة: 

سبق ذكر وجه الداللة، وهو أن الولد بعٌض من والده، وحكم َبْع��ِضه 
حكم نفسه، وال يأخذ اإلنسان زكاة نفسه)))).

)65) �سبق تخريجه.
)66) نيل الأوطار )6 / 7)(، حتفة الأحوذي )4 / 493). 

)67) �سبق تخريجه .
)68) انظر معامل ال�سن )3 / 65))، في�ص القدير )2 / 425) .
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واعتض عليه بأن الولد ُسميَّ كسبًا جمازًا، وذلك ألن والده َسَعى ف حتصيله، 
وإنام هو بضعة من أبيه وليس من كسبه حقيقة)6)).

ثالثًا: األدلة العقلية:
)-ف دفع الزكاة لولده إغناٌء له عن نفقته، فكأنه صفها إىل نفسه)1)).

)-أنه س�يغني ولده بَِزَكاتِِه َعْن نفقته الواجبة، َوَيُعوُد َنْفُع َزَكاتِِه إَلْيِه، 
ا)))).  ْز، َكَدْفِعَها إىَل َوالِِدِه نفقة َأْو لَقَضاِء َدْينِِه هِبَ َفَلْم جَيُ

وُيعتض عىل هذين الدليلني بأنه اليس�لم هبام، فهام ف مس�ألة إعطاء 
الزكاة لألوالد واجبي النفقة.

ثاني�ًا: أدل�ة القائلني بجواز إعط�اء الزكاة لألوالد غ�ر واجبي النفقة من 
سهم الفقراء .

استدل أصحاب القول الثان عىل جواز دفع الزكاة لم بالُس�ن��ة واملعقول.
أواًل: أدلة السنة: 

َم  بِييِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَس�لَّ )-عن َس�ْلاَمَن ْبِن َعاِمر)))) رض اهلل، َعِن النَّ
ِحِم اْثَنَتاِن َصَدَقٌة  َدَقَة َعىَل امْلِْس�ِكنِي َصَدَقٌة، َوَع�ىلَ ِذي الرَّ َقاَل: )إِنَّ الصَّ

)69) عون املعبود وحا�سية ابن القيم )9 / 324)، في�ص القدير )2 / 425) .
)70) الكايف يف فقه الإمام اأحمد )) / 429)، العدة �سرح العمدة )) / 58)).

))7) املغني لبن قدامة )2 / 483)، ال�سرح الكبر على منت املقنع )2 / 3)7) .
���بّي، كان يف حياة النبي �س���ّلى اهللَّ عليه و�س���لم �س���يخا كبرا،  )72) �س���لمان بن عامر بن اأو�ص بن حجر ال�سّ
روى ع���ن النب���ي �س���ّلى اهللَّ عليه و�س���لم، وروت عنه ابنة اأخي���ه اأم الرائح، وحفيده عبد العزيز بن ب�س���ر 
ال�س���بّي، وروى عنه اأي�س���ا ابن �س���رين واأخته حف�س���ة بنت �سرين، �سكن الب�س���رة، وعا�ص اإلى خالفة 
معاوية، وقيل تويف يف خالفة عثمان ر�س���ي اهلل عنه.  الإ�س���ابة يف متييز ال�س���حابة )3 / 8)))، معجم 

ال�سحابة لبن قانع )) / 284)، تهذيب الكمال يف اأ�سماء الرجال ))) / 244) .
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َوِصَلٌة()))).
وج�ه الداللة: مَلْ ُيفرق عليه الصالة والس�الم بني الصدق�ة الَناِفَلة والَفِريَضة، َومَلْ 

ْق َبنْيَ اْلَواِرِث َوَغْرِِه)7)). ُيَفريِّ
الأدلة العقلية:

)-جيوز لأَلِب أن يأخَذ زكاَة ابنه ألنه ممن ُتقبل َشهادُته له، فجاز الدفع 
إليه كاألجانب)5)).

)-إذا كانت مؤنته واجبة عليه، س�وف يغنيه بَِزَكاتِِه َع�ْن ُمْؤَنتِِه، َوَيُعوُد 
ْز، أما م�ن مل تلزمه املؤنة فليس كذلك النتفاء العلة  َنْف�ُع َزَكاتِِه إَلْيِه، َفَلْم جَيُ

فتجوز له الزكاة  )))).
)-اس�تِْحقاُق الزكاِة مقيٌد بوصٍف كالفقِر واملْس�َكَنِة والَعاَمَلِة عىل جباية 

الزكاة، فكُل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة)))).
4-أهن�م ف ح�ال ع�دم وج�وب النفقة ل�م أش�بهوا الفق�راء األجانب 

فاستحقوا الزكاة)))).

)73) م�س���ند اأحم���د )26 / )7))، حدي���ث 6233)، �س���ن الن�س���ائي )5 / 92) ،كت���اب ال���زكاة، ب���اب ال�س���دقة عل���ى 
الأقارب، حديث  2582، م�سنف ابن اأبي �سيبة )2 / 3)4)،كتاب الزكاة،  باب َما قالوا يف الرجل يدفع زكاته 
اإلى قرابته، حديث )054)، �سحيح ابن حبان )8 / 32)( ،كتب الزكاة، باب �صدقة التطوع،  ِذْكُر البيان ِباأَنَّ 

ال�صدقة على ذي الرحم ت�صتمل  على ال�صلة وال�صدقة، حديث 3344 .
حديث �سحيح : انظر : �سحيح ابن حبان )8 / 32)) )مرج �سابق )، البدر املنر )7 / ))4)، التلخي�ص احلبر 

.(248 / 3(
)74) املغني لبن قدامة )2 / 483)، وانظر : حا�س���ية ال�س���ندي على �س���ن ابن ماجه )) / 566)، مرعاة املفاتيح 

�سرح م�سكاة امل�سابيح )6 / 375) . 
)75) الكايف يف فقه الإمام اأحمد )) / 429).

)76) املغني لبن قدامة )2 / 483).
)77) ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع )6 / 259).

)78) املرجع ال�سابق.
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واع�تض عىل هاذين الدليلني بأنَّ املانَع  ه�و القرابُة القويُة _ الوالدة _ وهو 
موجود ف الولد، وملك الولد ملك لوالده فافْ���َت���َرَق عن األجانب)6)). 

وأجيب عىل هذا االعتاض بأن ِمْلكِ���َية الولد عىل ماله ثابتٌة حقيقًة وُحْكاَمً، 
وِملكية والده إنام هي عىل سبيل الرّب واإلحسان. 

التجيح: 
ال�ذي يتجح  _ واهلل أعلم بالصواب_ هو القول بجواز دفع الزكاة لألوالد 

من سهم الفقراء عند عدم وجوب النفقة عليهم، وذلك ملا يل: 
)-قوة أدلة  املجيزين وسالمتها من املعارض. 

)-عموم 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.
)-عل�ُة املانع�ني م�ن احتي�ال املزكي بدف�ع الزك�اة عن دف�ع  النفقة 
الواجب�ة،  غ�ر موجودة ف هذه احلالة؛ ألن النفق�ة غي����ُر واجبٍة عليه 

أصال.
4-دف�ع الزكاة إىل أقارب�ه ومنهم أوالده أوىل م�ن دفعها إىل غرهم؛ 

ألهنم أوىل باملعروف.
5-أن هذا القول يتوافق مع مقاصد الرشيعة ف اإلحس�ان إىل القرابة 

وتعاهدهم بالصدقة والصلة وتقديمهم عىل غرهم. 
)-األخذ هبذا القول َيرفُع احَل����َرَج عن اآلباء برصف زكاة أموالم 

)79) املب�صوط لل�صرخ�صي )3 / ))).
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لألباعد، وأوالده ف َأَمسيِّ احلاجة لا.  واهلل أعل�م.

المطلب الثالث

إعطاء الزكاة لألوالد من غير سهم الفقراء والمساكين

اختلف الفقهاء ف دفع الزكاة لألوالد من غر سهم الفقراء واملساكني عىل قولني: 
القول األول: 

ال جيوز للُمزكي أن يدفع زكاته إىل أوالده مطلقًا، وهو مذهب احلنفية)8)) .
القول الثاني: 

جي�وز دفع  الزكاة لم، وهو قول اجلمهور م�ن املالكية)))) والشافعية)))) 
واحلنابل�ة))))، واختلف�وا بعد ذل�ك ف الصنف الذي يدف�ع لم عىل ثالثة 

أقوال: 
األول: جواز دفع الزكاة لم من غر سهم الفقراء واملساكني مطلقًا، وهو مذهب 
املالكية)7)) ورواية عند احلنابلة)))) واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية)))) . 

الثان: جواز دفع الزكاة لم إذا كانوا من بقية األصناف الثامنية، وال جيمع لم بني 
س�هم املؤلفة قلوهبم مع س�هم الفقراء، وإذا انقطع به السبيل فُيعطون من َسْهِم ابن 

)80)  املب�صوط لل�صرخ�صي  58/7)، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع  6/ 29 .
))8) مواه���ب اجللي���ل يف �س���رح خمت�س���ر خلي���ل )2 / 354)، التاج والإكليل ملخت�س���ر خليل )3 / 230) ،حا�س���ية 

الد�سوقي)/499 .
)82) الو�سيط يف املذهب )4 / 554) ،حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج وحوا�سي ال�سرواين والعبادي )7 / 53)).

)83) الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف )3 / 260)، �سرح منتهى الإرادات )) / 463) . 
)84) التاج والإكليل ملخت�سر خليل )3 / 230)، حا�سية الد�سوقي)/499.

)85) �س���رح منتهى الإرادات )) / 463)، ك�س���اف القناع عن منت الإقناع )2 / 293)، الإن�ساف يف معرفة الراجح 
من اخلالف )3 / 260) .

)86) جمموع الفتاوى )25 / 90).
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السبيل ما يكفيهم لعودهتم إىل بالدهم، وبه قال الشافعية)))).
 الثال�ث: ج�واز دفع الزكاة ل�م إذا كانوا م�ن العاملني عليه�ا، أو من املؤلفة 
قلوهبم ، أومن املجاهدين ف س�بيل اهلل، أو من الغارمني لغر حظوظ أنفس�هم، 

أو من ال��م�َك���اتِ��بني أومن أبناء السبيل، وبه قال احلنابلة)))).
يِّ��ٍن، أو ِك����َتاَبٍة فقط، وبه  الراب�ع: جواز دفع الزكاة لم إذا كان لقض�اء َدي��

قال بعض احلنابلة)6)).
اخلام�س: ج�واز دفع الزكاة لم إذا كان�وا من الَعاِملني عليه�ا، فُيعطون بقدر 

َعَمِلهم، وهو ظاهر قول ال���ِخَرقي)68).
 الس�ادس: ج�واز دفع الزكاة لم إذا كانوا َغاِرِم�ني أو ُمَكاتبني أو جُماهدين ف 

سبيل اهلل، وبه قال ابن َحْزم)69) )65).
ق�ال ابُن َح����زم)69): »َوَمْن َكاَن أبوه، أو ُأُم����ُه، أو ابنه، أو إخوته َأْو اْمَرَأُتُه 
ِ؛ َأْو َكاُنوا ُمَكاَتبنَِي -: َجاَز َلُه َأْن ُيْعِطَيُهْم من  ِمْن اْلَغاِرِمنَي، َأْو َغَزْوا ِف َس�ِبيِل اهللَّ

)87)  رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )2 / 0)3)، نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )6 / 54)) .
)88) الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف )3 / 260)، �سرح منتهى الإرادات )) / 463) .

)89) املرجع ال�سابق
)90) خمت�سر اخلرقي )) / 98)

))9) عمر بن احل�س���ني بن عبد اهلل اخلرقي، اأبو القا�س���م، فقيه حنبلي، من اأهل بغداد، رحل عنها ملا ظهر 
فيها �س���ّب ال�س���حابة، و اخلرقي ن�س���بة اإلى بيع اخلرق، تويف بدم�س���ق، �س���نة 334، له ت�س���انيف كثرة  
احرتقت، وبقي منها » املخت�صـــر يف الفقه، يعرف مبخت�صـــر اخلرقي. تاريخ بغداد )8 / 603)، طبقات 

الفقهاء )) / 72)) ، طبقات احلنابلة )2 / 75).
)92) املحلى بالآثار )4 / 276)

)93) علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري، اأبو حممد، عامل الأندل�ص يف ع�سره ،كان يف الأندل�ص خلق 
كثر ينت�سبون اإلى مذهبه ،فقيها حافظا ي�ستنبط الأحكام من الكتاب وال�سنة، انتقد كثرا من الفقهاء، 
فاأق�س���ته املل���وك وطاردت���ه، فرحل الى بادية ليل���ة )من بالد الأندل�ص) وتويف بها �س���نة 456ه������، رووا عن 
ابنه الف�سل اأنه اجتمع عنده بخطه اأبيه من تاآليفه نحو 400 جملد، ت�ستمل على قريب من ثمانني األف 

ورقة . وفيات الأعيان )3 / 325)، تذكرة احلفاظ، )3 / 227)، .الأعالم للزركلي )4 / 254)، 
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ْم ف الكتاب�ة والغزو، وكام  صدقت�ه الفرض، ألنه لي�س عليه َأَداُء ُدُيوهِنِ�ْم َواَل َعْوهُنُ
تلزمه نفقتهم إْن َكاُنوا  فقراء، َومَلْ َيْأِت َنصٌّ بِامْلَْنِع مِمَّا ذكرنا«)67).

سبب اخلالف:
أن�ه مل ي�رد ف املس�ألة ن�ص صي�ح، وإن�ام َبَن�ى الفقه�اُء _ رمحهم اهلل_ 

َأَح�كاَمهم عىل القياس والتعليالت.
ا َكْوُنُه اَل ُيْعَطى ِمْن َزَكاتِِه....... َفَهِذِه َمَسائُِل نَِزاٍع  قال ابن القيم)5)): »َأمَّ

اٍع«))6). اَل َمَسائُِل إمْجَ
عرض األدلة: 

اس�تدل أصحاب القول األول وهم احلنفية ع�ىل عدم جواز دفع الزكاة 
لألوالد من غر س�هم الفقراء واملس�اكني بنفس األدلة التي استدلوا هبا ف 
ع�دم جواز إعطائهم من الزكاة مطلقا، وقالوا: إن هذه األدلة تشمل مجيع 

األصناف الثامنية.
واعُتض عىل ما استدلوا به بام يل:

)-إن املمنوع عندكم هو انتفاع املزكي من دفع الزكاة ف إس�قاط النفقة 
الواجبة عنه، وهذا قد يكون ف س�هم الفقراء واملساكني، لكن ال يكون ف 
بقية األس�هم فه�و ال يلزمه َقَض�اُء َدي������ن��ه وال دفع  َدي�ن الكتابة وال 

)94) املرجع ال�سابق
ْرعي الدم�س���قّي، اأبو عبد اهلل، �س���م�ص الدين ،مولده ووفاته يف  )95) حمم���د ب���ن اأبي بكر بن اأيوب بن �س���عد الزُّ
دم�س���ق �س���نة )75هـــ ، . تتلمذ ل�صـــيخ الإ�صـــالم ابن تيمية ، و�صجن معه يف قلعة دم�صق، واأطلق بعد موت ابن 
تيمية، كان ح�صـــن اخللق حمبوبا عند النا�س،اأّلف ت�صـــانيف كثرية جدا . ذيل طبقات احلنابلة )5 / 70))، 

الرد الوافر )) / 84) .
)96) اإعالم املوقعني عن رب العاملني )) / )9).
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جتهيزه للجهاد ف سبيل اهلل)))). 
)-ال يوج�د َن�ٌص يمنع م�ن إعطائهم م�ن س�هم الغارم�ني والعاملني وابن 

السبيل وف سبيل اهلل)))). 
أدلة أصحاب القول الثان: وهي ستة أقوال:

أواًل: أدلة القائلني بجواز دفع الزكاة إليهم من غر س�هم الفقراء واملس�اكني 
مطلقًا وهم املالكية: 

)-أن املزك�ي ال يلزمه أداء َدين ولده أو أداء دين الكتابة عنه، وعليه 
فلن ينتفع بدفع الزكاة لم)))). 

وأع�تض ع�ىل 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)988).
وأجي�ب عىل هذا االعتاض: بأن ِملكِ���َية كٍل من الوالد وولده ثابتة حقيقة 

وحكاًم لكل واحد منهام)989).
)-أن الولد بضعة من والده، و البعضية بني الوالد والولد تس�تلزم أن يكون 

كبعضه ف األحكام)985).
وأعتض عىل هذا الدليل بأن البعضية بينهام ال تستلزم البعضية ف األحكام، 

)97) مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل )2 / 343)، املحلى بالآثار )4 / 276).
)98) املرجع ال�سابق.

)99) التاج والإكليل ملخت�سر خليل )3 / 230)، حا�سية الد�سوقي)/499.
)00)) حا�سية ابن عابدين )رد املحتار) )2 / 353)، وانظر �ص. 

))0)) في�ص القدير )2 / 425) ، عون املعبود وحا�سية ابن القيم )9 / 324). 
)02)) حا�سية الد�سوقي)/499.
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بدلي�ل أن الوال�د ال ُيطالب بدفع زكاة ولده وال بس�داد دينه  وال مس�اعدته ف دين 
الكتابة))1)). 

ثانيًا: أدلة القائلني بجواز دفع الزكاة لم إذا كانوا من بقية األصناف الثامنية، وال 
جيمع لم بني س�هم املؤلفة مع الفقر، وإذا انقطع به الس�بيُل  فُيعطون من س�هم ابن 

السبيل ما يكفيهم لعودهتم، وهو قول الشافعية:
استدلوا عىل ذلك بدليل عقل وهو أن ال�ُمزكي لن ينتفع بدفع الزكاة له من سهم 

املؤلفة أو الغارمني، فيكون كاألجنبي ف حكم أخذه للزكاة)14)).
واع�ُتض عىل االس�تدالل هبذا الدليل بأن ال�ُم��زكي ُيعطيهم من س�هم املؤلفة 

أو الغارمني وليس بصفة الفقر واملسكنة، وهذا ال ُيسقط عنه النفقة الواجبة))98). 
ثالث�ًا: أدل�ة القائلني بج�واز إعطائه�م الزكاة ل�م إذا كانوا عاماًل، أو م�ن املؤلفة 

قلوهبم، أو جماهدين، أو غارمني لغر حظوظ أنفسهم، وهم احلنابلة))98).
وقد استدلوا بالكتاب والسنة واملعقول:

أواًل: أدلة الكتاب:

ق�ال َتَعاىل: 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:
قوله تعاىل: چ ۀ  ہ  چ التوبة،  لفٌظ َعامٌّ يدخُل ِفيِه ُكلُّ َعاِمٍل عىل َأييِّ 

)03)) مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل )2 / 343).
)04)) نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )6 / 54)).

)05)) املرجع ال�سابق.
)06)) �سرح منتهى الإرادات )) / 463)، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )2 / 293) .
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ِصَفٍة َكاَن))1)).
ثانيًا: أدلة السنة:

ِ َصىلَّ  ))1))، رض اهلل عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ ْدِرييِّ عن َأيِب َس�ِعيٍد اخْلُ
ْمَس�ٍة: لَِعاِم�لٍ َعَلْيَها، َأْو  َدَقُة لَِغنِيٍّ إاِلَّ خِلَ َم: )اَل حَتِلُّ الصَّ اهلُل َعَلْي�ِه َوَس�لَّ
َق َعَلْيِه َفَأْهَداَها  اَها باَِملِِه، َأْو َفِقٍر ُتُصديِّ ِ، َأْو لَِغنِيٍّ اْشَتَ لَِغاٍز ِف َس�ِبيِل اهللَّ

، َأْو َغاِرٍم())1)). لَِغنِيٍّ
وجه الداللة:

ْمَس�ٍة(، في�ه دليل عىل جواز دفع  َدَقُة لَِغنِيٍّ إاِلَّ خِلَ قول�ه: )اَل حَتِ�لُّ الصَّ
الزكاة للعاملني عليها، أو الغارمني، أو املجاهدين ف سبيل اهلل حتى ولو 
كانوا أغنياء وليس�وا من أهل الزكاة، فكذلك الفقر واملس�كني القريب 

يأخذ منها حتى ولو مل يكن من أهل الزكاة بالنسبة لذا املزكي)1))). 

)07)) املغني لبن قدامة )2 / 488)، وانظر : اأحكام القراآن لبن العربي )2 / 525)، تف�س���ر املاوردي )2 
 .(375 /

)08)) �سعد بن مالك بن �سنان اخلدرّي الأن�ساري اخلزرجي، اأبو �سعيد،  �سحابي جليل، كان من مالزمي 
 ُ ���لَّى اهللَّ ِ �سَ النبي �س���لى اهلل عليه و�س���ّلم، م�س���هور بكنيته، اأول م�س���اهده اخلندق، وغزا مع َر�ُس���ول اهللَّ
ة �سنة اأَربع َو�ِستِّنَي . معجم  َعلَْيِه َو�َس���لََّم اثنتي ع�س���رة غزوة، وله 70)) حديثا. تويف يف املدينة بعد احْلرَّ
ال�سحابة للبغوي )3 / 8))، الثقات لبن حبان )3 / 50))، ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب )2 / 602).

لُّ َلُه  )09)) م�س���ند اأحمد )8) / 96)، حديث 538))، �س���ن ابن ماجه )) / 590)، كتاب الزكاة، باُب َمْن حَتِ
���َدَقُة، حدي���ث)84)، م�س���نف عبد الرزاق ال�س���نعاين )4 / 09))، كتاب الزكاة، َباُب َك���ِم اْلَكْنُز؟ َومِلَِن  ال�سَّ

َكاُة؟، حديث )5)7 . الزَّ
حدي���ث �س���حيح : انظ���ر امل�س���تدرك على ال�س���حيحني للحاك���م )) / 566)، كتاب الزكاة، حدي���ث رقم 480)، 

ن�سب الراية )2 / 399)، البدر املنر )7 / 362)، جممع الزوائد ومنبع الفوائد )3 / 92) .
)0))) املنتقى �سرح املوطاأ )2 / )5))، مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح )4 / 262))، وانظر : الذخرة 

للقرايف )3 / 48))، البيان والتح�سيل )2 / 460) .
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ِديِث فيه ِم�َن اْلِفْقِه َما َيْدُخُل ِف َتْفِس�ِر  ق�ال ابن عبدال�رب))))): »َهَذا احْلَ
: چ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ۆ  چ التوبة، َوَتْفِس�ٌر لَِقْوِل  ِ َعزَّ َوَجلَّ َقْوِل اهللَّ
 ، ٍة َسِويٍّ َدَقُة لَِغنِيٍّ َواَل لِِذي ِمرَّ َم اَل حَتِلُّ الصَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصىلَّ اهللَّ َرُسوِل اهللَّ

ْمَسٍة(«))))). ِديِث )إاِلَّ خِلَ ُصوٌص بَِقْولِِه ِف َهَذا احْلَ َوَقْوله َهَذا ُعُموٌم َمْ
ثانيًا: األدلة العقلية:

)-َم�ا َيْأُخ�ُذه الولد َعىَل اْلِعاَمَلِة عىل جباية الزكاة ُأْجَرُة َعَمِلِه، َفَلْم ُيْمَنْع ِمْن َأْخِذِه 
َكَسائِِر اإْلَِجاَراِت)999).

)-ال ُتعطى الزكاة للغارمني حلظوظ أنفسهم أو املكاتبني أو أبناء السبيل، ألهنم 
يأخذوهنا حلاجتهم وهي أشبه ما تكون بحاجة الفقر فتدخل ف النفقة الواجبة)997).

واعتض عىل االس�تدالل هبذا الدليل بأن املزكي لن ينتفع بدفع الزكاة لم، 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 ف دين الكتابة وال مؤنة سفرهم)5))).
)-َأنَّ َما يأخذه ُعامل جباية الزكاة، هو َأْجٌر عىل عملهم، فجاز لم أخذه 

ِل َوَصاِحِب امْلَْخَزِن))))). امَّ َكاحْلَ

))))) عب���د اهلل ب���ن حممد بن اأبي القا�س���م بن علي بن عبد الرب التنوخ���ي، اأبو حممد، موؤرخ، من اأهل تون�ص، 
مول���دا ووف���اة، كان اإم���ام جام���ع الزيتونة، وخطيب جامع الق�س���بة، وهو من بيت علم، تويف �س���نة 737 ه����������  

�سر اأعالم النبالء )2) / )8). 
)2))) التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )5 / 97) .

)3))) املغني لبن قدامة )2 / 488).
)4))) ك�ساف القناع عن منت الإقناع )2 / 288).

)5))) املغني لبن قدامة )2 / 488).
)6))) املرجع ال�سابق  �ص 490.
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4-جي�وز له األخذ منه�ا، ألهنا ُأْجَرٌة ع�ىل عَمٍل جت�وز للغنييِّ فتجوز 
للقريب))))).

اِعَي، فإنه  َل َوالرَّ �امَّ اَل َواحْلَ قَّ واع�تض عىل ه�ذا الدليل: بأن العامل ُيَفاِرُق النَّ
ْمِلِه ورعيه اَل لِِعاَمَلتِِه))99). يأخذه ُأْجَرًة حِلَ

�ن أو كتابة فقط، وهو  رابع�ًا: أدلة القائل�ني بجواز دفع الزكاة لم لقضاء دي��يِّ
وجه عند احلنابلة)996). 

)-قضاء الدين واملس�اعدة ف دين املكاتبة ال جتب عليه رشعا، وال  ينتفع هبا 
املزكي  بدفع النفقة الواجبة عن نفسه، فجاز إعطاؤهم الزكاة )958).

ي الغارمني  واع�تض عىل ه�ذا الدليل بأن هذا الق�ول ال ُيقال فقط ف َس�ْهميِّ
واملكاتبني، بل يشمل بقية األصناف الس�تة، وهم العاملني واملؤلفة قلوهبم، وف 

سبيل اهلل، وابن السبيل، فإن املزكي ال يدفع هبا النفقة عن نفسه كذلك)959).  
خامسًا: أدلة القائلني بجواز دفع الزكاة لم إذا كانوا من العاملني عليها، وهذا 

هو ظاهُر قول اخلرقي.
)-الذي سيأخذه العاملون عىل جباية الزكاة هو مقابل عملهم، ولذا 

يأخذون بقدر عملهم فقط))))).
)-ك�ام جي�وز للقريب أن يك�ون عاماًل ع�ىل جباية الزك�اة عند غره 

)7))) املرجع ال�سابق �ص 473.
)8))) املغني لبن قدامة )6 / 474).

)9))) الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف )3 / 260)، �سرح منتهى الإرادات )) / 463) .
)20)) �سرح منتهى الإرادات )) / 463). 

))2)) املجموع �سرح املهذب )6 / 229)، مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى )2 / 55)) .
)22)) احلاوي الكبر )8 / 535).
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ويأخ�ذ أج�رة عمله، كذلك جاز له أن يكون عاماًل عند قريبه، ويأخذ منه 
مقابل عمله))))) .

واع�تض 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 ع�ىل الزكاة املنهي ع�ن أخذها، 

ولذلك ال  يستعمل عليها من ال حيل له أخذها  كالاشمي والذمي)957). 
سادس�ا: أدلة القائلني بجواز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من الغارمني أو املكاتبني 

أو املجاهدين، وهو قول ابن حزم 
)-لي�س هن�اك نٌص من كتاٍب أو س�نٍة يمنع دفع الزكاة ل�م من هذه األصناف،  

فيبقى احلكم عىل أصله وهو اجلواز ))95).
)-املزكي ال يلزمه قضاء دي��ن والده وال ولده وال جتهيزُه للغزو وال املساعدة ف 
دين كتابته،  فجاز إعطاؤهم الزكاة من سهم الغارمني واملكاتبني واملجاهدين))95). 
واعتض 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))))). 
التجيح: 

ال�ذي يتجح -واهلل أعلم- بالصواب هو الق�ول بجواز إعطاء الزكاة للولد من 
غر سهمي الفقراء واملساكني، وذلك ملا يل:

)23)) املجموع �سرح املهذب )6 / 229).
)24)) الغرر البهية يف �سرح البهجة الوردية )3 / 370).

)25)) املحلى بالآثار )4 / 276).
)26))  املرجع ال�سابق.

)27)) مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى )2 / 55)) .
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)-ق�وة أدلة القائلني بج�واز إعطائهم من الزكاة مطلقا عدا س�همي 
الفقراء واملساكني وسالمتها من املعارضة.

)-املزكي ال يدفع بالزكاة النفقة الواجبة عن نفس�ه وال ينتفع بدفعها 
لم فانتفت علة حمذور احليلة.

)-ع�دم وجود ن�ٍص صحيح صيح بمنع الزك�اة عنهم فيبقون عىل 
األصل وهو اجلواز.

المطلب الرابع

إعط��اء الزكاة لولد البن��ت

ومما يتعلق بمسألة إعطاء الزكاة لألوالد، إعطاء الزكاة لولد البنت))95) 
وقد اختلف الفقهاء ف حكم إِعطاء الزكاة إىل َوَلِد البنت عىل قولني: 

القول األول:

 ال جي�وز إعطاؤه الزك�اة مطلقا، وبه ق�ال احلنفي�ة))))) واحلنابلة)1))) 
والشافعية))))).

ى احل�سَن ر�سي اهلل عنه ولد ابنته فاطمة ر�سي اهلل عنها  ابناً،  )28)) لأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �َس�مَّ
انظر هام�ص 36) �ص 38 .

)29)) البحر الرائق �سرح كنز الدقائق )2 / 262)، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سلبي )) 
.(30( /

)30)) ال�س���رح الكبر على منت املقنع )2 / 0)7) ،ك�س���اف القناع عن منت الإقناع )2 / 290) الإن�س���اف يف 
معرفة الراجح من اخلالف )3 / 254).

))3)) حا�س���ية اجلم���ل على �س���رح املنه���ج )4 / 88(، وقال فيه »َوِلَهَذا َلـــْو َقاَل َوَقْفت َعلَـــى اأَْوَلِدي َدَخَل َوَلُد 
اْلِبْنِت«، نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )5 / 7)4)، املجموع �سرح املهذب )8) / 306).
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القول الثاني: 

جيوز إعطاؤه الزكاة، وبه قال املالكية)995) وبعض احلنابلة)999)، واختار هذا القول 
شيخ اإلسالم ابن تيمية)997). 

عرض األدلة: 
أواًل: أدلة أصحاب القول األول:

اس�تدّل أصح�اُب الق�ول األول ع�ىل عدم ج�واز إعطاء ول�د البنت م�ن الزكاة 
�ِة واملعقول: بالُسن��َّ

دليل الُسن���ة:

َم  بِيُّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَس�لَّ ُ َعْنُه، قال: َأْخَرَج النَّ )-ع�ْن َأيِب َبْكَرَة َرِضَ اهللَّ
َ َأْن  َذاَت َيْوٍم احَلَسَن، َفَصِعَد بِِه َعىَل املِْنرَبِ، َفَقاَل: )اْبنِي َهَذا َسييٌِّد، َوَلَعلَّ اهللَّ

ُيْصِلَح بِِه َبنْيَ ِفَئَتنْيِ ِمَن امُلْسِلِمنَي()5))).
وجه الداللة من احلديث:

قوله صىل اهلل عليه وسلم ) اْبنِي َهَذا َسييٌِّد( دليل عىل أن ابَن االبنة ابٌن، واالبن ال 
ُيعطى من الزكاة))99).

َم ابن اْبَنتِِه اْبًنا«))99). ُ َعَلْيِه َوَسلَّ بِيُّ َصىلَّ اهللَّ ى النَّ قال ابن حجر »َسمَّ
واعتض عىل االستدالل هبذا احلديث بام يل:

)32)) مواهب اجلليل 343/2، الذخرة للقرايف )6 / 353) .
)33)) الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف )3 / 254).

)34)) املرجـــع ال�صـــابق )ومل اأجـــده يف كتـــب �صـــيخ الإ�صـــالم التي وقفت عليهـــا( وهو موجود يف الإن�صـــاف )3 / 
.(254

ِة يِف الإِ�ْساَلِم، حديث رقم3629 . ُبوَّ )35)) �سحيح البخاري )4 / 204)، كتاب املناقب،  َباُب َعاَلَماِت النُّ
)36)) فتح الباري لبن حجر )9 / 59))، وانظر  املقدمات املمهدات )2 / 422).

)37)) فتح الباري لبن حجر )9 / 59)).
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أ(أن ولد البنت وإن وقع عليه اس�م الولد ف اللغة لوجود معنى الوالدة فيه، 
ك�ام وق�ع عىل ولد االب�ن لوجود معنى ال�والدة، لكنه ليس بول�د ف الرشع، كام 
ليس ولد الزنا بولد ف الرشع - وإن وقع عليه اسم ولد ف اللغة - لوجود معنى 

الوالدة فيه))99).
ب(ال يص�حُّ َأْن ُيَق�اَل ب�أن آدم أٌب لِِعيَس�ى عليه الس�الم، ع�ىل الرغم أن آدم 
عليه  السالم أٌب جلميع البرشية وم�������ريم عليها السالم منهم لوجود معنى 

الوالدة وإن كان من بعيد )996).
)-يص�ح م�ن الرجل أن يقول عن ابن ابنت�ه َهَذا ليس اْبنِي ب�ل اْبُن ُفاَلٍن من  

اْبَنتِي)978). 
1-األدلة العقلية:

ُصوِل اتيَِّصااًل ِف امْلََناِفِع لوجود االشتاك  )-َأنَّ َبي��َن اْلُفُروِع وبني اأْلُ
ِف ااِلْنتَِف�اِع بينهم َعاَدًة، فمنافع الزكاة س�تعود لألص�ول، وولد البنت 

فرٌع من املزكي، فال ُيعطى منها))4)).
)-ول�د البنت قطعي النيِّْس�َبة إليها، َوَوَل�ُد ااِلْبِن َمْظُن�وٌن، َوامْلَْقُطوُع 
ُخ�وِل ِم�نَ امْلَْظُنوِن، فكان والد البنت أوىل باملنع من الزكاة من  َأْوىَل بِالدُّ

ولد الولد))4)).
ا َشَهاَدٌة لَِنْفِسِه  )-َلْو َش�ِهَد َلُه َأَحٌد ِمْنُهْم للخر مَلْ ُتْقَبْل َشَهاَدُتُه لَِكْوهِنَ

)38)) املقدمات املمهدات )2 / 422).
)39)) الذخرة للقرايف )6 / 353).

)40)) املرجع ال�سابق.
))4)) تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )) / )30).

)42)) الذخرة للقرايف )6 / 353).
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ْمِليُك َعىَل اْلَكاَمِل، والزكاة متلك تام))4)).  ْق التَّ ِمْن َوْجٍه َفَلْم َيَتَحقَّ
4-املنفعة مَلْ َتْنَقِطْع َعْن ِمْلِك املزكي ِمْن ُكليِّ َوْجٍه، حيث إهنا س�تصل له 

بطريقة ما )44)).
5-اْلَواِجَب عىل املزكي إِْخَراُج  الزكاة َعْن ِمْلِكِه َرَقَبًة َوَمْنَفَعًة، َومَلْ ُيوَجْد 

ُصوِل وال ف اْلُفُروِع اإْلِْخَراُج َعْن ِمْلِكِه َمْنَفَعًة َوإِْن َوَجَد َرَقَبًة)45)). ِف اأْلُ
ْلُك ول�د البنت لا َعىَل  ُق متَّ ْم�اَلِك َبْيَنُه�اْم ُمتَِّصَلٌة َف�الَ َيَتَحقَّ )-َمَناِف�ع اأْلَ

اْلَكاَمِل))4)).
)-ال جي�وز دف�ع الزكاة لولد البنت قياس�ًا ع�ىل ولد الول�د، بجامع أن 

كليهام االبن والبنت من ُصلبه))4)).
واعتض عىل هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فأوالد االبن وارثون وجتب لم 

النفقة، وأوالد البنت غي��ُر وارثني وال جتب لم النفقة))97). 
وأجيب عىل هذا االعتاض بأن نفقة ولد البنت واجبة عىل الصحيح دون اعتباٍر 

لإلرث)976). 
)-قراب�ة املزك�ي مع أوالد بنات�ه قرابة بعضية، ولذل�ك ال ُيقطع بَسقة 
مال�ه، فيك�ون دف�ع الزكاة ل�م إيص�ال للمنفعة لنفس�ه فال يق�ع التمليك 

)43)) تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )) / )30).
)44)) البحر الرائق �سرح كنز الدقائق )2 / 262).

)45)) املرجع ال�سابق.
)46)) حا�سية ابن عابدين )2 / 346) .

)47)) ال�سرح الكبر على منت املقنع )2 / 0)7).

)48)) ك�ساف القناع عن منت الإقناع )2 / 290).
)49)) املرجع ال�سابق.
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التام)51)). 
)-أن�ه م�ن عمودي نس�به فأش�به ال�وارث، وال�وارث ال ُيعطى من 

الزكاة))5)).
1)-أن بينهام قرابة جزئية وبعضية بخالف غرمها))5)).

))-اتيَِّصاُل َمَناِفِع امْلِْلِك َبْيَنُهاَم َعاَدًة، َفَيُكوُن دافعا للزكاة لَِنْفِسِه بَِدلِيِل 
ا لِْلَخِر))5)). َعَدِم َقُبوِل َشَهاَدِة َأَحِدمِهَ

أدلة أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزكاة إليهم: 

اس�تدل أصح�اب هذا القول بدليل عقل، وه�و أن العلة ف منع دفع 
الزكاة هي وجوب النفقة، وهي منتفية ف ولد البنت، واحلكم يدور مع 
علته وجودا وعدمًا)54))، فإذا انتفت العلة انتفى احلكم، وقد انتفت علة 

منع إعطائه الزكاة وهي حيلة التهرب من  النفقة. 
واعُتض عىل هذا الدليل بام يل:

)-نفق�ة ول�د البن�ت ثابت�ة بالبعضية ال ب�اإلرث فاختل�ف عن ولد 
الولد)55)). 

)-ولد البنت ال يرث، فهو كاألجنبي ف اتصال املنافع بينهام))5)). 
)50)) حا�سية ابن عابدين )2 / 346) .

))5)) ال�سرح الكبر على منت املقنع )2 / 0)7).

)52)) ال�سرح الكبر على منت املقنع )2 / 0)7).

)53)) ك�ساف القناع عن منت الإقناع )2 / 290).
)54)) اأ�سول ال�سرخ�سي )2 / 78)).

)55)) ال�سرح الكبر على منت املقنع )2 / 0)7).

)56)) ك�ساف القناع عن منت الإقناع )2 / 290).
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التجيح: 
ال�ذي يتجح عندي - واهلل أعلم بالصواب- ه�و القول بعدم جواز إعطاء ولد 

البنت من الزكاة وذلك ملا يل:
)-قوة أدلتهم وسالمتها من املعارض.

)-أن ول�د البن�ت ولد للمزكي بدلي�ل حديث أيب بك�رة رض اهلل عنه 
اآلنف الذكر))5)).

)-أن املزك�ي قد يدع�وه ميله األبوي البنته وعطف�ه عليها للمحاباة ف 
دفع الزكاة البنها، والقول بمنع  إعطائه الزكاة يسد هذه الذريعة.

المطلب الخامس

إعط�اء الزكاة لمن ل�م يثبت نسبه من األبناء

وهو يشمل املْخُلوق من َماِء الرجل بالزنا ومن نفاه باملالعنة.
مل أج�د ف كتب الفقه التي وقفت عليها من تعرض لذه املس�ألة س�وى 

احلنفية ولم ف حكمها قوالن:
القول األول:

ال جيوز إعطاؤمها من زكاته، وجيوز إعطاؤه للمخلوق من مائه بالزنا إذا 
كانت أمه ذات زوج، وهو املذهب عند احلنفية))5)). 

القول الثاني:

ال جي�وز إعطاؤمها م�ن زكاته مطلق�ا، حتى وإن كانت أم�ه ذات زوج، 
)57)) �سبق تخريجه، انظر هام�ص 7.

)58)) تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )) / )30).
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وهو قول عند احلنفية))5)).
القول الثالث:

جيوز دفع الزكاة لام مطلقا، وهو قول أرى أنه موافق ملأخذ االستدالل 
عند اجلمهور ف جواز دفع الزكاة ملن ال جتب نفقته )1))). 

ق�ال ف تبيني احلقائ�ق: “َواَل ُيْعِطي – يعني من الزك�اة- اْلَوَلَد امْلَْنِفيَّ 
َنا”))))). َعاِن َواَل امْلَْخُلوَق ِمْن َمائِِه بِالزيِّ بِالليِّ

، َوَجاَءْت  يِن))))) »َوَم�ْن َزَنى بَِمْنُكوَحِة اْلَغ�ْرِ وف َفَت�اَوى َرِش�يِد الديِّ
َكاَة إىَل  وُز، وَلْو َدَفَع الزَّ ْوُج َزَكاَة َمالِِه إىَل َهَذا اْلَوَلِد اَل جَيُ بَِوَلٍد،  َفَدَفَع الزَّ

وُز«))))).  ِة َزْوٌج َمْعُروٌف جَيُ ِة، َولِْلَمْزنِيَّ َوَلِد امْلَْزنِيَّ
َنا َواَل إىَل  ُلوٍق ِمْن َمائِِه بِالزيِّ ق�ال الكامل ابن الامم:)4))) »اَل َيْدَفُع إىَل َمْ

)59)) املرجع ال�سابق.
)60)) مل اأجد من تطرق لهذه امل�س���األة يف كتب املالكية اأو ال�س���افعية اأو احلنابلة، التي وقفت عليها، وهذا 
الق���ول خرجت���ه عل���ى قولهم بج���واز دفع الزكاة عند عدم وج���وب النفقة، وهذان ل جت���ب لهما النفقة 

اإ�سافة اإلى اأنهما ل ُين�سبان اإليه، ويكونان اأجنبيان عنه، ول يعامالن معاملة البن احلقيقي. 
))6)) تبي���ني احلقائ���ق �س���رح كنز الدقائ���ق )) / )30)، فتح القدير للكمال ابن الهم���ام )2 / 270)، البناية 

�سرح الهداية )3 / 467)،  البحر الرائق �سرح كنز الدقائق )2 / 262).
َنِفيَّة يف وقته، اأَُبـــو اْلِفَداء امللقب  )62)) اإ�صـــماعيل بـــن ُعْثَمـــان بن عبد اْلَكِرمي بن َتام اْلقر�ِصـــي، �صـــيخ احْلَ
اِم�ص من َرَجب �سنة 4)7 ه����، َودفن بالقرافة،  بر�س���يد الّدين امْلَْعُروف ِباْبن امْلعلم،  تويف ِبِدَم�ْس���ق يف اخْلَ
ْيخ َتِقّي الّدين اْبن َدِقيق اْلِعيد يعظمه ويثني على علمه وف�صله وديانته.اجلواهر امل�صيئة يف  َكاَن ال�صَّ

طبقات احلنفية )2 / 408).
)63)) املرجع ال�سابق.

)64)) حمم���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 )86 ه����، من 
م�س���نفاته فتح القدير، �س���رح الهداية، التحرير يف اأ�س���ول الفقه و امل�س���ايرة لعقائد املنجية يف الآخرة، 
زاد الفقر، خمت�سر يف فروع احلنفية. ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع )8 / 27))، بغية الوعاة )) 

/ 66))، البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )2 / )20) .
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َوَلِدِه الَِّذي َنَفاُه«)5))). 
ق�ال ف البناية: »وال يدفع املزكي زكاته إىل ولده وولد ولده وإن َس�ُفَل، 

وكذا املخلوق من مائه بالزنا«))))).
َنا، َواَل إىَلِ  وق�ال ف البح�ر الرائق: »َفاَل َيْدَف�ُع إىَل امْلَْخُلوِق ِمْن َمائِ�ِه بِالزيِّ

َوَلِدِه الَِّذي َنَفاُه«))))).
عرض األدلة:

أواًل: أدلة أصحاب القول األول القائلني بعدم جواز إعطائهام من الزكاة، وجيوز 
إعطاؤه للمخلوق من مائه بالزنا إذا كان للمزن هبا زوج معروف.

)-أن ولده من الزنا هو جزؤه حقيقة بغر واسطة، فيكون حكمه حكم 
ولده من الصلب ف عدم جواز إعطائه من الزكاة بجامع البعضية ))))).

)-ال ُيعط�ى  املنف�ي بلعان م�ن الزك�اة احتياطا الحت�امل أن يكون ابنه 
حقيقة))))).

نَّ َنَس�َبُه ي����َْث������ب��ُ�ُت ِم�ْن  ْوِج أم�ه)1))) أِلَ )-َأنَّ نَس�َبه َثابِ�ٌت ل�زَّ
اِكِح))))). النَّ

َخَواِت  َدَقِة َكاإْلِْخَوِة َواأْلَ َلِة َمَع الصَّ 4-دفع الزكاة لام َأْوىَل مِلَا ِفيِه ِمْن الصيِّ

)65)) فتح القدير للكمال ابن الهمام )2 / 270).
)66)) البناية �سرح الهداية )3 / 467).

)67)) البحر الرائق �سرح كنز الدقائق )2 / 262).
)68)) تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )3 / 04)).
)69)) وهما املخلوق من مائه بالزنا واملنفي بلعان . 

���لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َس���لََّم: )الَوَلُد ِلْلِفَرا�ِص، َوِلْلَعاِهِر احَلَجُر)، انظر تخريجه �ص 47، هام�ص  )70)) لقول النَِّبيُّ �سَ
.(89

))7)) تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )) / )30).
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ااَلِت))))). ْخَواِل َواخْلَ ِت َواأْلَ ْعاَمِم َواْلَعامَّ َواأْلَ
َفَقَة َلُم َعَلْيِه)4))). 5-َلْو َكاَنا))))) ِف ِعَيالِِه َومَلْ َيْفِرْض اْلَقاِض النَّ

)-يقطع إذا رسق من مال ولده من الزنا كاألجنبي عنه)5))).
واعرت�ص عليه بأن ابن الرجل من الزنا - وإن كان ابنه حقيقة- إال أنه 

ال يعترب ابنه رشعا فيكون حكمه كاألجنبي))))).
ثاني�ًا: أدل�ة أصح�اب القول الث�ان القائلني بعدم ج�واز إعطائهام م�ن الزكاة 

مطلقا، حتى وإن كان للمزن هبا زوج معروف.
)-دف�ع الزكاة ل�ام ال حيقق كامل التمليِك، وهذا ين�اف إعطاء الزكاة 

املقتيض لكامل التمليك))))). 
)-مناف�ع األم�الك بينه�ام متصلة، حت�ى ينتفع أحدمها ب�امل اآلخر، 
ول�ذا مل تقبل ش�هادة البع�ض للبعض، فكان ال�رصف إليهم صفا إىل 

نفسه))))).
واعرت����ص علي���ه بأن املنافع بينهام غر متصل�ة، ألن هذه املنافع فرع عن 

نسبته له وهذه النسبة غر موجودة))))). 

)72)) فتح القدير للكمال ابن الهمام )2 / 270).
)73)) ابنه من الزنا اأو املنفي بلعان.

)74)) املرجع ال�سابق.
)75)) مو�سوعة الفقه امل�سرية)/37.

)76)) مو�سوعة الفقه امل�سرية )/37.
)77)) املرجع ال�سابق.

)78)) البناية �سرح الهداية )3 / 467).
)79)) املرجع ال�سابق.
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)-وجود الفرعية احلقيقية بينهم، َوإِْن مَلْ َيْثُبْت النََّسُب ِمْنُه)1))).
َنا لالش�تاك  4-ال ُيعط�ى الول�د املنفي بلعان وال املخلوق من مائه بِالزيِّ

بينهام ف املنافع عادة))))).
، حتى َقاُل�وا بَِأنَّ  5-وَل�ُد امْلُاَلَعَن�ِة ِف َبْع�ضِ األحك�ام  ُأحْلِ�قَ بِالنََّس�بِ
ُجِل لَِوَلِد امْلُاَلَعَنِة اَل  بِيِه اَل ُتْقَبُل، َوَكَذلَِك َشَهاَدُة الرَّ َش�َهاَدَة َوَلِد امْلُاَلَعَنِة أِلَ

ُتْقَبُل))))).
واعتض عىل كل ما س�بق بأن ولد الزنا وامل��نفي بلعان ال ُي���ن�َس�َبان للرجل، 
وال تتت�ب آث�ار الب��ُ��������ُن���وة علي�ه فيك�ون كاألجنبي ف ج�واز إعطائه من 

الزكاة)9)9). 
أدلة القول الثالث:

ج ل�م من قول بج�واز إعط�اء الزكاة لام   يمك�ن االس�تدالل للجمه�ور فيام ُخريِّ
بالُس�����ن����ة واملعقول:

أواًل: دليل السنة:
َم  بِيُّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَس�لَّ ُ َعْنَه�ا، َقاَلْت َق�اَل النَّ )-َع�ْن َعائَِش�َة َرِضَ اهللَّ

)80)) البحر الرائق �سرح كنز الدقائق )2 / 262).
))8)) الفتاوى الهندية )) / 88)).

)82)) املرجع ال�سابق )) / )52).
)83)) املرجع ال�سابق.
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)الَوَلُد لِْلِفَراِش)4))) َولِْلَعاِهِر)5))) احَلَجُر))))))))))) .
وجه الداللة 

ولد الزنا ينس�ب لَصاحب ومالك اْلف�راش))))) وليس ملن ُخِلَق بامئه 
م�ن الزن�ا، وعليه ال ُيعطى حك�م األوالد، ولذلك جي�وز أن يعطيه من 

زكاته كاألجنبي عنه))))).
ِديُث َدلِيٌل َعىَل ُثُبوِت َنَس�بِ اْلَوَلِد بِاْلِفَراِش ِمْن  ق�ال الصنعان “َواحْلَ

ِب”)1))). اأْلَ
)-ع�دم وجوب النفقة لام، وعليه فيج�وز صف الزكاة لام النتفاء 

املانع))))) .
)-الولد املنفي نس�به بزنا أو لعان ال ُينس�ب إليه، فيكون أجنبيًا عنه، 

)84)) معناه اأنه اإذا كان للرجل زوجة |، اأو مملوكة �س���ارت فرا�س���ا له، فاأتت بولد ملدة الإمكان منه حلقه 
الولد و�س���ار ولدا يجري بينهما التوارث وغره من اأحكام الولدة �س���واء كان موافقا له يف ال�س���به اأم 
خمالفا ومدة اإمكان كونه منه �س���تة اأ�س���هر من حني اأمكن اجتماعهما. �سرح النووي على م�سلم )0) / 
37)، فتح الباري لبن حجر )2) / 34)، عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري )23 / 249)، نيل الأوطار 

.(33( / 6(
ايِن، َوَعَه���َر زن���ى، وعهرت زنت، والعهر الزنى . فتح الباري لبن حجر )2) / 37)، �س���رح  )85)) اْلَعاِه���ُر ال���زَّ

النووي على م�سلم )0) / 37)، اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام )2 / 205) .  
ْي ل���ه اخليبة واخل�س���ارة، ول حق ل���ه يف الولد، والعرب تقول ل���ه احلجر وبفيه  َج���ِر، اأَ )86)) معن���ى ل���ه احْلَ
الرتاب، وقيل املق�سود باحلجر اأنه يرجم باحلجر . عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري ))) / 69))، 

حا�سية ال�سيوطي على �سن الن�سائي )6 / 79))، عون املعبود وحا�سية ابن القيم )6 / 262) .
)87)) �س���حيح البخاري )3 / 54) ،كتاب البيوع،  باب تف�س���ر املُ�َس���بََّهاِت، حديث رقم 2053  ،�س���حيح م�سلم 

ُبَهاِت حديث رقم  457) . ي ال�سُّ )2 / 080))، كتاب احلج، َباُب الولد للفرا�ص، َوَتَوقِّ
)88)) الفرا�ص : زوجة الرجل، اأو اأمته التي يت�سرى بها . فتح الباري لبن حجر )2) / 34)، عمدة القاري 

�سرح �سحيح البخاري )23 / 249)، نيل الأوطار )6 / )33).
)89)) فتح الباري لبن حجر )) / 66))، عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري ))) / 68)).

)90)) �سبل ال�سالم )2 / 307).
))9)) فتح الباري لبن حجر )) / 66)).
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ويعطى من زكاته كبقية األجانب))))).
اِكِح))))) . )-نََّسَب االبن املخلوق من مائه بالزنا يثبت للنَّ

4-دفع الزكاة لام صدقة وصلة)4))).
5-إذا رسق الرج�ل م�ن م�ال ول�ده م�ن الزنا يقط�ع، فه�و كاألجنبي 

عنه)5))).
)-ابن الرجل من الزنا ال يعترب ابنه رشعا مطلقا ))))).

التجيح
بعد عرض املسألة وما طرأ عليها من مناقشات َت����َب����ييِّ�َن ل ما يل:

أواًل: بالنسبة للولد املنفي بلعان فالراجح –واهلل أعلم بالصواب- القول بجواز 
إعطائه من الزكاة وذلك ملا يل: 

)-قوة أدلتهم وسالمتها من املعارض.
)-عدم وجود املانع من إعطائه من الزكاة وهو النس�ب أو النفقة، فهو 

مل ي�َ��ْثب��ت ل�ُه نسُبه، ومل جتب عليه نفقته.
ثانيًا: بالنسبة للولد املخلوق بامئه من الزنا:

فينظ�ر إن كان�ت ُأُم���ُه ذات زوج فُيعط�ى م�ن الزكاة، ألن نس�َبُه ثبت 
للزوج،  حلديث عائشة رض اهلل عنها السابق ))))).  

)92)) املرجع ال�سابق.
ين . )93)) تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )) / )30) نقال عن َفَتاَوى َر�ِسيِد الدِّ

)94)) فتح القدير للكمال ابن الهمام )2 / 270).
)95)) مو�سوعة الفقه امل�سرية)/37.

)96)) املرجع ال�سابق.
)97)) �سبق تخريجه، انظر �ص 47، هام�ص 99) .



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

حكم إعطاء الزكاة لألبناء )دراسة فقهية(

158

وأما إذا مل تكن ُأُم����ه ذات زوج ففيه حالتان:
احلالة األوىل: أن َيْسَتْلِحَق الرجُل ولَده من الزنا))96)، فحينها ُيلحق به وُينسب 

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

إعط�اء الزكاة للربيب واالب�ن من الرضاع

مل أج�د ف كت�ب الفقهاء الت�ي وقفت عليها من تطرق لذه املس�ألة، ربام لعدم 
احلاجة إليها ف عرصهم، ولكن ف عرصنا احلارض يكثر السؤال عنها.

من خالل املسائل التي نوقشت ف بداية البحث تبني ل مأخذ االستدالل لكل 
فريق من الفريقني وهو كام يل:

فاحلنفية: مأخذ االستدالل عندهم ف منع إعطاء الزكاة لألبناء بسبب الوالدة 
واتصال منافع امللك بينهم وبني املزكي)966).

واجلمهور: مأخذ االس�تدالل عندهم ف املن�ع هو وجوب النفقة، فال 
جيوز عندهم إعطاء الزكاة ملن جتب له النفقة)11)).

)98)) انظر م�ساألة التحاق ولد الزنا يف: جمموع الفتاوى لبن تيمية )32 / 2)))، الفتاوى الكربى لبن 
تيمية )3 / 78))، زاد املعاد يف هدي خر العباد لبن القيم )5 / 373) .

)99)) حتفة الفقهاء )) / 303)، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )6 / 28)، املحيط الربهاين يف الفقه 
النعماين )8 / 9)3)، الختيار لتعليل املختار )) / 20)).

)200) مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل )2 / 343(، ال�صرح الكبري لل�صيخ الدردير وحا�صية الد�صوقي 
)) / 493)، نهاي���ة املطل���ب يف دراي���ة املذه���ب )5) / 3)5)، اأ�س���نى املطالب يف �س���رح رو����ص الطالب )3 / 

426)، �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي )2 / 429)، املغني لبن قدامة )2 / 482) .
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قال عالء الدين السمرقندي))1)) ف حتفة الفقهاء: »َواأَلَصح َأنه اَل جيوز 
ْماَلك ُمتَِّصَلة َبني  ع ...... ألن َمَناِف�ع اأْلَ صف َصَدَق�ة َما إَِلْيِه�م إاِلَّ التََّطوُّ
ْمِليك من اْلَغْر من  ن اْلَواِجب ُه�َو التَّ َصاح�ب املَال َوَب�ني امْلَْدُفوع إَِلْيِه، أِلَ
كل َوج�ه َفإِذا َكاَن�ت امْلََناِفع َبينهاَم ُمتَِّصَلة َعاَدة َفيكون صفا إىَِل َنفس�ه من 

َوجه َفاَل جيوز«))1)).
ْهَمَة«)14)). ْماَلِك َبْيَنُهاَم ُتوِرُث التُّ وقال الكاسان:))1)) »اتيَِّصاَل َمَناِفِع اأْلَ

وُز َدْفُعَه�ا إىَل اْلَوالَِدْيِن، ِف  َكاَة اَل جَيُ وق�ال ابن قدام�ة)15)) ف املغني: »الزَّ
َفَقِة َعَلْيِهْم«))1)). اِفُع إَلْيِهْم َعىَل النَّ رَبُ الدَّ تِي جُيْ اِل الَّ احْلَ

وقال الزركش))1)): »وألن نفع الزكاة واحلال هذه يعود إىل الدافع، ألنه 
يسقط عنه النفقة«))1)).

))20) حمم���د ب���ن اأحم���د ب���ن اأبي اأحمد، اأبو بك���ر عالء الدين ال�س���مرقندي،  فقيه، من كب���ار احلنفية، اأقام يف 
حلـــب، وا�صـــتهر بكتابـــه » حتفـــة الفقهاء »، وله كتب اأخرى، منها » الأ�صـــول » تويف �صـــنة 450 ه���� . اجلواهر 

امل�سية يف طبقات احلنفية )2 / 6)، الأعالم للزركلي )5 / 7)3).
)202) حتفة الفقهاء )) / 303)، وانظر : جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر )) / 500) .

)203) اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساين، ويقال الكا�ساين، عالء الدين،  فقيه حنفي، من اأهل حلب، من 
اأ�س���هر م�س���نفاته كتاب بدائع ال�س���نائع يف ترتيب ال�سرائع، يف �س���بع جملدات، وله كتاب ال�سلطان املبني يف 
اأ�سول الدين . تويف يف حلب �سنة 587 هــــــــ . بغية الطلب فى تاريخ حلب )0) / 4347)، اجلواهر امل�سية يف 

طبقات احلنفية )2 / 244)، معجم املوؤلفني )3 / 75). 
)204) بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )6 / 28).

)205) عبد اهلل بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقد�سي، اأبو حممد، موفق الدين، من كبار فقهاء احلنابلة، 
له ت�س���انيف كثرة منها املغني �س���رح خمت�س���ر اخلرقي، يف الفقه، رو�س���ة الناظر يف اأ�س���ول الفقه،  املقنع 
ال���كايف يف الفق���ه، وغره���ا م���ن امل�س���نفات ،تويف �س���نة 620 هـــ . ذيـــل طبقـــات احلنابلـــة )3 / )28)، الأعالم 

للزركلي )4 / 67).
)206) املغني لبن قدامة )2 / 482).

)207) حممد بن عبد اهلل بن حممد الزرك�سي، امل�سري، احلنبلى، �سم�ص الدين، اأبو عبد اهلل، فقيه من فقهاء 
احلنابلة، تويف بالقاهرة �س���نة 772 ه����، من م�س���نفاته قطعة من املحرر، �س���رح اخلرقي، و�س���رح قطعة من 

الوجيز . معجم املوؤلفني )0) / 239).
)208) �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي )2 / 429).
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ُه  نَّ ب َأن يرصف إَِلْيِه َزَكاته أِلَ وقال الغزال))1)): »َعىل َهَذا اَل جيوز لأْلَ
َفَقة َعن َنفسه«)1))). يْدفع بِِه اْستِْحَقاق النَّ

وبن�اء ع�ىل ما س�بق، ي�ُمك�ن أن خيرج عىل ذل�ك أن�ه باالتفاق جيوز 
إعطاؤمها من الزكاة وذلك ملا يل:

)-ع�دم وج�ود املان�ع من دف�ع الزكاة لام بالنس�بة ملأخ�ذ احلنفية ف 
املن�ع وهو الوالدة واتصال املنافع، فليس هناك عالقة والدة بني املزكي 
واالبن من الرضاع أو الربيب، وكذلك ليس هناك اتصال منافع أمالك 

بينهام.
)-عدم وجود املانع من دفع الزكاة لام بالنس�بة ملأخذ اجلمهور وهو 

وجوب النفقة.  
)-جواز ش�هادة الرجل مل�ن أرضعته امرأت�ه؛ ألن الرضاع تأثره ف 
احلرمة خاصة دون ما س�واه من األحك�ام، وهذا يدل عىل عدم اتصال 

منافع األمالك بينهام كابن الصلب))))). 
4-لي�س ألحدمه�ا تأوي�ل مل�ك عىل اآلخر، وال س�طوة ي�د ف مال 

صاحبه فلم يكن حمل هتمة ف درء النفقة فهو كاألجنبي))))).
5-النفقة واجبة لكل ذي رحم حمرم، والولد من الرضاعة ليس رمحا 
)209) حممد بن حممد بن حممد الَغَزايل الطو�سي، اأبو حامد، حجة الإ�سالم ،والغزايل ن�سبته اإلى �سناعة 
الغزل، وقيل َغَزالة  قرية من قرى طو�ص، له نحو مائتي م�سنف، الب�سيط يف الفقه،وامل�ست�سفى من 
علم الأ�س���ول، الوجيز  يف فروع ال�س���افعية، طبقات الفقهاء ال�س���افعية )) / 397)، وفيات الأعيان )4 / 

6)2)  �سر اأعالم النبالء )4) / 267).
)0)2) الو�سيط يف املذهب )4 / 554).

)))2) املحيط الربهاين يف الفقه النعماين )8 / 324)، البناية �سرح الهداية )5 / 704).
)2)2) املحيط الربهاين يف الفقه النعماين )8 / 324)، جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر )) / 500).
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161 مة  |  العدد  79   |  شوال  1438هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

فال جتب له النفقة وُيعطى من الزكاة ))))).
َضاِعَ، ش�هادهتام مقبولةٌ ، اِلْختَِصاِص الرضاع  )-الول�ُد والوالُِد ِمَن الرَّ
اُه ِمْن َأْحَكاِمِه كالنفقة، وله  بتحريِم النيَِّكاِح فقط، ويَفاِرِق النََّس�بِ ِفياَم َع�دَ

أن يأخذ من زكاة أبيه بالرضاع )4))).
َفَقة يوجبها سبٌب من َثاَلَثة َأسَباب اْلَقَراَبة َوامْللك وال�َزوِج��يَ��ِة،  )-النَّ

وهي غر موجودة ف االبن من الرضاعة والربيب، فتحل له زكاته)5))).
ِه من  َضاِع، َونَِك�اُح َجاِرَيِة َأبِي�ِه َوُأميِّ �وُز نَِك�اُح َجاِرَي�ِة اْبنِِه ِم�َن الريِّ )-جَيُ
الرضاع َقْطًعا، فدل عىل عدم اتصال منافع األمالك بينهم كاألجنبي))))).

ِة ِمْن امْلَِراِث،  ِة َواْلُبُنوَّ ُبوَّ َضاِع لَِعَدِم َأْحَكاِم اأْلُ خ ِمْن الرَّ )-ج�واز بيع اأْلَ
َوُوُجوِب اإْلِْنَفاِق))))).

1)-الرض�اع ال ُيثب�ُت ِمي���َراثًا وال ُيوجب نفقًة، فج�از أن ُيعطى من 
الزكاة))))).

نتائج وتوصيات

أواًل: النتائج:

)-الزكاة باٌب َجِل���ي��ٌل، عظيُم النفع من أبواب التكافل االجتامعي.

)-إعطاء الزكاة ملستحقيها سبب من أعظم أسباب األلفة واملحبة بني املسلمني.
)3)2) البناية �سرح الهداية )5 / 704)، البحر الرائق )4 / 228).

)4)2) احلاوي الكبر )7) / 65)).
)5)2) كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار )) / 437).

)6)2) رو�سة الطالبني وعمدة املفتني )7 / 4)2)، حا�سية اجلمل على �سرح املنهج)4 / 229) .
)7)2) �سرح منتهى الإرادات )2 / 580) .

)8)2) فقه النكاح والفرائ�ص )) / 09))، املو�سوعة الفقهية الكويتية ))4 / 84).
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)-إخراج الزكاة فيها تعويد النفس عىل سلوك طريق الكرماء الباذلني.
4-ال جتوز املحاباة وال املجاملة ف الزكاة.

5-الزك�اة ع�ىل نوع�ني، ن�وٌع ع�ىل س�بيل النفق�ة، ونوع عىل س�بيل 
املس�اعدة، فاألول ه�و املخصوص به الفقراء واملس�اكني، والثان لبقية 

األصناف الثامنية، فاألول ال يدخل فيه األبناء والثان يدخلون فيه.
)-عناي�ة الرشيعة املَشَدَدة بالزكاة، حتى أهنا جعلتها قرينة الصالة ف 
مواضع كثرة ف الكتاب والُسنة، وقاتل أبو بكر الصديق رض اهلل عنه 

املانعني لا.
ثانيًا: التوصيات:

)-ب�ذل املزيد م�ن التوعية واإلرش�اد ألصحاب األم�وال إلخراج 
زكواهتم.

)-ب�ذل املزيد م�ن التوعية واإلرش�اد ألصحاب األم�وال إليصال 
الزكاة إىل مستحقيها بدون جماملة أو تساهل أو ختلص منها.

)-تواص�ل أصح�اب املال مع اجلهات املعنية باملحاكم أو الس�جون 
للتوص�ل ألصحاب القضايا احلقوقية وتس�ديد ديوهنم، واملس�اعدة ف 

إطالق رساحهم.
4-قي�ام اجله�ات املعني�ة بحث اخلطب�اء لتنبي�ه الناس ع�ىل خطورة 

التساهل ف إخراج وتوزيع زكواهتم.
واهلل أعلم.  وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، واحلمد 

هلل رب العاملني.


