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@ñc‹¾a@éÔÏ@
Ûa@lbiñb×@Mæë‹“ÈÛaë@òrÛbrÛa@òÛbÔ¾a@@

 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

 املتعلقــة بــاملرأة يف بــاب الزكــاة, وذكرنــا  األحكــامرشعنــا بفضــل اهللا تعــاىل يف     
اه سائلني ونستكمل ما بد,وحكم زكاة حيل املرأة تعريف الزكاة, أن اهللا تعاىل  أ

 .ينفع به املسلمني أن يتقبل جهد املقل و
bÛëcZ@_ÔÐÛa@bèuëŒ@¶g@bèmb×Œ@òuëÛa@ÉÏ‡m@Ýç@

ّبني أهل العلم نزاع يف ذلك, فذهبت طائفة إىل جواز إعطاء الزوجة زكاهتا 
عن عمر بن احلارث عن زينب امرأة عبد بام روي لزوجها الفقري واستدل لقوهلم 

 "ُتصدقن ولو من حليكن":  فقالكنت يف املسجد فرأيت النبي : , قالتاهللا
سل : فقالت لعبد اهللا: وكانت زينب تنفق عىل عبد اهللا وأيتام يف حجرها قال

:  أجيزي عني أن أنفق عليك وعىل أيتام يف حجري من الصدقة? فقالرسول اهللا 
 من األنصار عىل ةأ فوجدت امر فانطلقت إىل النبي سيل أنت رسول اهللا 

 أجيزي عني أن سل النبي : َّالباب, حاجتها مثل حاجتي, فمر علينا بالل, فقلنا
من : ال خترب بنا فدخل فسأله, فقال : أنفق عىل زوجي وأيتام يف حجري وقلنا

نعم هلا أجران, : قال. امرأة عبد اهللا: أي الزيانب? قال: مها? قال زينب, قال 
 ).١٠٠٠(,  ومسلم )١٤٦٦( أخرجه البخاري −"دقةأجر القرابة وأجر الص

ًوأيضا استدل لقوهلم بأن الزوجة ال تلزمها اإلنفاق عىل الزوج, وهذا مذهب 
 .الشافعي واملشهور عن أمحد وأهل الظاهر واختلفت الرواية عن مالك

وقالت طائفة, ال جيوز للمرأة دفع زكاهتا إىل زوجها الفقري ومحلوا الصدقة 
 يف احلديث عىل أهنا صدقة تطوع وليست الصدقة ليها رسول اهللا َّالتي حض ع
 .املفروضة

 .وهذا مذهب أيب حنيفة ورواية عن مالك وإحدى الروايتني عن أمحد 
áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@‹×‰ãëZ@
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@ÝîÜ§a@kçaìß@À@õbuIROTRP@ZH@

تأويالن من املدونة, قال ابن ) وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها أو يكره(قوله 
ال تعطي املرأة زوجها من زكاهتا, محلها ابن زرقون وغريه عىل عدم : سمالقا
 .اإلجزاء

وروى ذلك ابن حبيب عن مالك ومحلها ابن القصار عىل الكراهة, قال 
 .وإن أعطى أحد الزوجني لآلخر ما يقيض به دينه جاز: اللخمي

@l‰è¾a@‹’@À@õbuIVOQWT@ZH@

فلها رصف زكاهتا إىل الزوج إذا قال أصحابنا ولو كانت الزوجة ذات مال 
كان بصفة االستحقاق سواء رصفت من سهم الفقراء واملساكني أو نحوهم ألنه ال 
يلزمها نفقته فهو كاألجنبي وكاألخ وغريه من األقارب الذين ال جتب نفقتهم 

 .ودفعها إىل الزوج أفضل من األجنبي
@Ì¾a@kyb–@ÞbÓIROTPW@ZTPX@ZH@

 : انأما الزوج ففيه روايت
ال جيوز دفعها إليه وهو اختيار أيب بكر ومذهب أيب حنيفة, ألنه أحد : أحدمها

الزوجني, فلم جيز لآلخر دفع زكاته إليه كاآلخر وألهنا تنتفع بدفعها إليه ألنه إن 
ًكان عاجزا عن اإلنفاق عليها متكن بأخذ الزكاة من اإلنفاق فيلزمه وإن مل يكن 

 نفقة املورسين فتنتفع هبا يف احلالتني, فلم جيز هلا ذلك ًعاجزا ولكنه أيرس هبا لزمته
 .كام لو دفعتها يف أجرة دار أو نفقة رقيقها

جيوز هلا دفع زكاهتا إىل زوجها وهو مذهب الشافعي وابن : الرواية الثانية
يا نبي : املنذر وطائفة من أهل العلم, ألن زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود قالت

 .ديث كام تقدموساق احل... اهللا
يا :  امرأة فقالتأتت النبي : وروى اجلوزجاين بإسناده عن عطاء قال

ًرسول اهللا إن عيل نذر أن أتصدق بعرشين درمها, وإن يل زوجا فقريا, أفيجزئ  ً ً ّ
 .نعم لك كفالن من األجر: عني أن أعطيه? قال
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لزوجة فإن وألنه ال جتب نفقته فال يمنع دفع الزكاة إليه كاألجنبي, ويفارق ا
نفقتها واجبة عليه, وألن األصل جواز الدفع لدخول الزوج يف عموم األصناف 

 .املسمني يف الزكاة
َّوليس يف املنع نص وال إمجاع, وقياسه عىل من ثبت املنع يف حقه غري صحيح  ٌّ
ًلوضوح الفرق بينهام فيبقى جواز الدفع ثابتا واالستدالل هبذا أقوى من االستدالل 

 .ضعف داللتهابالنصوص ل
@óÜa@À@õbuëITORVW@H@òÛdßWRR@Z@

وتعطي املرأة زوجها من زكاهتا, إن كان من أهل السهام, صح عن رسول 
أيسعها أن تضع صدقتها :  أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود بالصدقة, فسألتهاهللا 

أجر : نيف زوجها ويف بني أخ هلا يتامى? فأخربها عليه الصالة والسالم أن هلا أجري
 .الصدقة وأجر القرابة

عثيمني يف  ابن لعالمة, وا)٤/٢١٠(لشوكاين يف النيل وإىل هذا القول ذهب ا
 ).٦/٢٦٦(الرشح املمتع 

|îu‹më@kîÔÈm@

والذي تطمئن إليه النفس يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه الشافعي واملشهور 
 الفقري, ومن أشف عن أمحد وأهل الظاهر من جواز إعطاء الزوجة زكاهتا لزوجها

ما يستدل به أن الزوج الفقري هو أحد األصناف الثامنية التي جاءت يف اآلية 
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y‰ ÷èt/ 9ô£ ãã # Zô£ç„ 〈] ٧: الطالق.[ 
 وفيه  ويف حديث جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام الطويل يف حجة النبي −

 فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا واستحللتم فاتقوا اهللا يف النساء... ":  قالأن النبي 
فروجهن بكلمة اهللا ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك 
 أخرجه −"ًفارضبوهن رضبا غري مربح, وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف

 ).١٢١٨(مسلم 
قلت يا رسول اهللا ما حق :  عن حكيم بن معاوية القشريي عن أبيه قال−

أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت, أو ": زوجة أحدنا عليه? قال
صحيح سنن  −", وال ترضب الوجه وال تقبح, وال هتجر إال يف البيت)اكتسبت(

 .)٢١٤٢(أيب داود 
 اهللا إن أبا سفيان رجل يا رسول: ً عن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت−

: شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه, وهو ال يعلم , فقال
 ).٥٣٦٤(أخرجه البخاري  −"خذي ما يكفيك وولدك باملعروف"

أمجع مجهور العلامء عىل عدم جواز إعطاء الزوج زكاته إىل الزوجة, وحجتهم 
عطائها زكاته يدفع عن نفسه النفقة وبإج يف ذلك أن نفقة الزوجة واجبة عىل الزو

ويعود إليه مال الزكاة, إال إذا كانت غارمة فتعطى من سهم الغارمني وهذا مذهب 
 .األئمة األربعة وغريهم

áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@åß@bĆ›Èi@‹×‰ãë@Z@

@@Éöbä—Ûa@Éöa‡i@À@ïãbbØÛa@ÞbÓIROWT@ZH@

 . وال جيوز أن يدفع الرجل الزكاة إىل زوجته باإلمجاع
, ومالك يف املدونة )٦/١٧٣(ذا قول الشافعية يف رشح املهذب وه

 .وغريهم) ١/٣٤٥(
@Ì¾a@kyb–@ÞbÓIROTPW@ZH@
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 .ًفال جيوز دفع الزكاة إليها إمجاعا: أما الزوجة
 : قال ابن املنذر

أمجع أهل العلم عىل أن الرجل ال يعطي زوجته من الزكاة وذلك ألن نفقتها 
ها إليها عىل أخذ الزكاة فلم جيز دفعها إليها كام لو دفعواجبة عليه فتستغني هبا عن 
 ).٤٩:ص( اإلمجاع −سبيل اإلنفاق عليها

 

SMñc‹¾a@Öa‡–@ñb×Œ@Z@

صداق املرأة واملهر املؤجل مل يرد فيه نص ال من قرآن وال سنة, فشأنه كشأن  
 :الدين يرجى رجوعه أو ال يرجى رجوعه

 :وبيانه كالتايل 
 إىل أن الامل الذي يرجى رجوعه إذا قبضه استأنف م من أهل العلريقذهب ف

ال زكاة يف : من يوم قبضه عام ثم زكى الامل, ألن أصحاب هذا القول يقولون
 . الدين وهذا مذهب الاملكية وقول للشافعية وابن حزم

الامل الذي يرجى رجوعه إذا قبضه صاحبه زكى عنه ما مىض : وقال آخرون
يزكي الامل وإن مل يقبضه : بلة وأيب حنيفة, وقال قوممن األعوام وهذا مذهب احلنا

 . ألنه كالوديعة, وهذا مذهب الشافعي وبعض احلنفية
 أنه ال يزكي, فإن حصل أما الامل الذي ال يرجى رجوعه, فمذهب اجلمهور
يزكي عام قبضه عن عام وال : عليه استأنف من يوم قبضه عام ثم زكى الامل, وقيل

أي أنه يزكي الدين عام قبضه عن عام, ألن الدين إما أن دليل عىل هذا القول, 
يكون فيه زكاة فيزكي عن مجيع األعوام, وإما أنه ليس فيه زكاة فيستأنف به عام من 

 . يوم قبضه ثم يزكي
òÛd¾a@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓc@Èi@ê‰çëZ@

ðŠë‡ÔÜÛ@‡í‹vnÛa@À@õbuI@SOQRVRHZ@

ن املهر بدل عام ال جيب فيه ألض ال زكاة يف املهر قبل القب: قال أبو حنيفة
 .الزكاة فلم جيب فيه الزكاة قبل القبض كاخليل

@ÝîÜ§a@kçaìß@ÀIROSWR@ZH@
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ينقسم أيضا عىل أربعة أقسام أحدها أن يكون : أما دين الفائدة فقال ابن رشد
من  مرياث أو عطية أو أرش جناية أو مهر امرأة أو ثمن خلع وما أشبه ذلك فهذا 

 .  إال بعد حول من قبضه حاال كان أو مؤجال ولو فر بتأخريهال زكاة فيه
@Êìàa@À@õbuIUOUPXH@

 واألصحاب رمحهم اهللا تعاىل عىل أن املرأة اتفقت نصوص الشافعي 
يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه احلول, ويلزمها اإلخراج عن مجيعه يف آخر 

ًكونه معرضا للسقوط بالفسخ احلول بال خالف, وإن كان قبل الدخول, وال يؤثر 
 . برده أو غريها أو نصفه بالطالق
@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓISOSY@ZH@

إن الصداق يف الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون عىل ما مىض, إن كان 
عىل ميلء به فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لام مىض, وإن كان عىل معرس أو 

 . جاحد فعىل الروايتني
ر اخلرقي وجوب الزكاة فيه, وال فرق بني ما قبل الدخول أو بعده, ألنه واختا

دين يف الذمة فهو كثمن مبيعها فإن سقط نصفه بطالقها قبل الدخول وأخذت 
النصف فعليها زكاة ما قبضته دون ما مل تقبضه, ألنه دين مل تتعوض عنه ومل تقبضه 

 الصداق قبل قبضه فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحد, وكذلك لو سقط كل
 .النفساخ النكاح بأمر من جهتها فليس عليه زكاته لام ذكرنا

وكذلك القول يف كل دين يسقط قبل قبضه من غري إسقاط صاحبه, أو يئس 
 . إذا يئس منه فال زكاة عىل صاحبه: صاحبه, من استيفائه, والامل الضال

ًان الصداق نصابا وإن ك. فالزكاة مواساة فال تلزم املواسة إال مما حصل له
فحال عليه احلول ثم سقط نصفه وقبضت النصف فعليها زكاة النصف املقبوض, 
ألن الزكاة وجبت فيه ثم سقط من نصفه ملعنى اختص به فاختص السقوط به, وإن 
مىض عليه حول قبل قبضه ثم قبضته كله زكته لذلك احلول, وإن مضت عليه 

 . كله ما مل ينقص عن النصابأحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لام مىض 
@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓITORRTH@
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وأما املهور واخللع والديات, فمنزله ما قلنا, ما مل يتعني املهر, ألن كل ذلك 
 أو ذهبا بعينه دنانري أو غري – دراهم أو غري ذلك –دين, فإن كان املهر فضة معينة 

ًكل ذلك مرياثا, فالزكاة واجبة عىل  أو نخالً بعينها أو كان − أو ماشية بعينها –ذلك 
من له كل ذلك, ألهنا أموال صحيحة ظاهرة موجودة, فالزكاة فيها وال معنى 
ًللقبض يف ذلك ما مل يمنع صاحبه يشء من ذلك, فإن منع صار مغصوبا وسقطت 

 .  وباهللا التوفيق−الزكاة كام قدمنا 
|îu‹më@kîÔÈm@

زمن األئمة, فاآلن املؤخر يقيد يف الذي حيدث يف زماننا خيتلف عام كان يف 
 . وثائق الزواج بقيد بأن يؤخذ عند أحد األجلني, إما الطالق وإما الوفاة

فعىل هذا أرى أن الصواب يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة 
والاملكية, وموافقوهم من أن مهر  املرأة حكمه حكم الدين امليت, ال يزكى إال إذا 

 .ل عليه احلول, واهللا تعاىل أعلمقبض وحا
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