
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء العالم الشٌخ أجوبة )سلسلة

 "(قهًف" الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 الزكاة؟ تؤدى من إلى اإلسالم دولة غٌاب فً

 الغولً جمٌل عادل محمد إلى

 : السؤال

 ،وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 فً تصرفها ال نهاأ معروف وهو ةالحكوم لىإ هل ة؟الزكا تدفع من لىإ ؛خالف هناك خناشٌ ٌا

 هللا وجزاكم ةاألدل ذكر مع التوضٌح نرجو ؟والمساكٌن الفقراء على توزع مأ ،لها ةالمخصص المصارف

 .خٌرا عنا

 .جمٌل عادل دمحم خوكمأ

 
 :الجواب

 فنحن ترى وكما! عنك نٌابة أنفسنا على فسلمنا ،الخٌر لك نحب لكننا بالسالم، سؤالك تبدأ أن نسٌت

 وبركاته هللا ورحمة السالم وعلٌكم... السالم علٌك نرد

 :التالً النحو على اإلسالم فً تؤدى فهً للزكاة بالنسبة

 مستحقٌها، إلى توصلها وهً الدولة فً الزكاة لصاحب أداؤها ٌجوز )النقود( والفضة الذهب زكاة  -1

َما﴿ الكرٌمة ٌةآلا فً المذكورة الثمانٌة األصناف وهم لمستحقٌها ُمزكًال ٌؤدٌها أن وٌجوز َدَقات   إِنَّ  الصَّ

َها َواْلَعاِملٌِنَ  َواْلَمَساِكٌنِ  لِْلف َقَراءِ  ٌْ َؤلََّفةِ  َعَل َقابِ  َوفًِ ق ل وب ه مْ  َواْلم  ِبٌلِ  َواْبنِ  ّللاَِّ  َسِبٌلِ  َوفًِ َواْلَغاِرِمٌنَ  الرِّ  السَّ

   ّللاَِّ  نَ مِ  َفِرٌَضة  
 .﴾َحِكٌم   َعلٌِم   َوّللاَّ

 وال مستحقٌها، إلى ٌوصلها وهو الدولة فً الزكاة لصاحب تؤدى والثمار والزروع األنعام زكاة  -2

 .الدولة طرٌق غٌر عن صاحبها من زكاتها تؤدى أن ٌجوز

 اإلسالمٌة مةاأل على الكرب هللا ٌُفرج فعندما ،قائمة اإلسالمٌة الدولة تكون عندما هذا كل ولكن  -3

 الدولة طرٌق عن وجوبا   والثمار والزروع األنعام زكاة تؤدى فحٌنها الراشدة، الخالفة بإقامة وٌنصرها

 طرٌق عن أداؤها فٌجوز والتجارة )النقود( والفضة الذهب زكاة إخراج وأما األفراد، طرٌق عن ولٌس

 .مباشرة أصحابها طرٌق عن أو الدولة

 زكاة األفراد ٌؤدي فإذن الشرعٌة، األحكام تُطبق التً الخالفة ولةد توجد ال فحٌث اآلن أما  -4

 ٌؤدٌها والفضة، الذهب من أم التجارة من أم والثمار الزروع كانت أم األنعام من أكانت سواء أموالهم

 .التوفٌق ولً وهللا ذلك، من وٌتأكدون الشرع أحكام حسب مستحقٌها إلى مباشرة   األفراد
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 أم ماشٌة، أكانت سواء الزكاة )تدفع: ٌلً ما 170ص الخلٌفة إلى الزكاة دفع باب األموال فً جاء

 من ٌُعٌّنه من أو والعمال، الوالة من ٌنٌبه من أو الخلٌفة، إلى تجارة، وعروض نقدا   أم وثمارا ، زروعا  

ذْ ﴿املٌن على الصدقات. قال تعالى: والع السعاة ه   َصَدَقة   أَْمَوالِِهمْ  ِمنْ  خ  ٌِهم مْ ت َطهِّر  ِهمْ  َوَصلِّ  ِبَها َوت َزكِّ ٌْ  َعَل

 أرباب من الصدقة ٌأخذ أن اآلٌة هذه فً رسوله هللا أمر فقد. [103 ]التوبة ﴾لَّه مْ  َسَكن   َصالََتكَ  إِنَّ 

 كما األموال، أرباب من ألخذها الصدقة؛ على والسعاة، والعمال، الوالة، ٌعٌن  الرسول وكان األموال،

 إلى أو إلٌه، الزكاة ٌدفعون  الرسول أٌام النّاس كان وقد. والعنب النخل لٌخرصوا الخارصٌن ٌعٌّن كان

 ..ةٍ، وعماٍل، وسعاةٍ، على الصدقة.وال من ٌعٌّنهم من

 ووضعها الزكاة، بتوزٌع بنفسه، الشخص ٌقوم أن بجواز والتابعٌن، الصحابة عن رواٌات وردت وقد

ٌْسان أن عبٌد أبو روى فقد النقود، أي الصامتة، األموال فً مواضعها، فً  درهم بمائتً لعمر جاء َك

 كما. «فاقسمها أنت بها فاذهب»: عمر له فقال ،«مالً زكاة هذه المؤمنٌن، أمٌر ٌا»: له وقال صدقة،

دَّ  ولم مواضعها، فً أنت وضعتها إذا»: قوله عباس ابن عن كذلك عبٌد أبو روى ول ه أحدا   منها َتع   َتع 

 الصامت فً وهذا ،«وأَْخفِها مواضعها، ضعها»: قاال والحسن إبراهٌم عن أٌضا   وروى. «بأس فال شٌئا ،

 قد بكر فأبو ٌعٌّنهم، من أو الخلٌفة، إلى دفعها من بد فال والثمار، والزروع المواشً، وأّما. النقود فً أيْ 

 عناقا   منعونً لو وّللا»: وقال ٌّنهم،ع الذٌن والسعاة، للوالة، دفعها عن امتنعوا عندما الزكاة، مانعً قاتل

 (.هرٌرة أبً طرٌق من علٌه متفق «هعلٌ لقاتلتهم ّللا رسول إلى ٌؤدونه كانوا

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ1431 المبارك رمضان من 22

  م17/00/2017 الموافق

 

 :الفٌسبوك على األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285554457819

 type=3&theater؟/2.1073741828.122848424578904/643896292474112

 :اب من صفحة األمٌر على غوغل بلسوالج رابط

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/876091808379482112 

 :لجواب من صفحة األمٌر على توٌترا رابط

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/10043175635700

7517653/posts/3UXhiHy4Ccm 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/643896292474112/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/643896292474112/?type=3&theater
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/876091808379482112
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/3UXhiHy4Ccm
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/3UXhiHy4Ccm

