
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 الزكاة من الزكاة مستحق ٌأخذه أن ٌمكن الذي األقصى الحد

 Shani Ayaz إلى

 :السؤال

Aslamalaikum shaykh, I have a question if you can answer if you have time. 

How much money can a person receive a zakat. Eg Can a person get enough money to 

build a house if he has no house... Or is there a limit to how much a person can receive. 

JazakAllah 

 :الجواب

 اته،وبرك هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 ...الزكاة من الزكاة مستحق ٌأخذه أن ٌمكن الذي األقصى الحد عن هو سؤالك إن

 الزكاة من ٌعطى الذي األقصى المقدار ٌبٌن مباشر نص الشرع فً ٌرد لم أنه ذلك على والجواب

َما﴿ تعالى قوله وهً الصدقات آٌة لكن... لمستحقها َدَقات   إِنَّ َها َواْلَعاِملٌِنَ  َواْلَمَساِكٌنِ  لِلْف َقَراءِ  الصَّ ٌْ َؤلََّفةِ  َعلَ  َواْلم 

َقابِ  َوفًِ ق ل وب ه مْ  ِ  َسبٌِلِ  َوفًِ َواْلَغاِرِمٌنَ  الرِّ بٌِلِ  َواْبنِ  ّللاَّ ِ  ِمنَ  َفِرٌَضة   السَّ  ٌستنبط أن ٌمكن ،﴾َحِكٌم   َعلٌِم   َوّللاَّ   ّللاَّ

 تدل مفهمة بأوصاف اآلٌة فً ذكروا الزكاة مستحقً أن وذلك الزكاة، لمستحق ٌعطى الذي األقصى المقدار منها

 فما الزكاة، به استحقوا الذي فٌهم القائم بالوصف معلل الزكاة إعطاءهم أن ٌعنً وهذا الزكاة إعطائهم سبب على

ٌ عطى، استحقاقه وصف ضمن الزكاة له عطىت   الذي الصنف دام  :ٌ عطى فال الوصف هذا تجاوز فإذا ف

 من ٌعطون لما األقصى الحد فٌكون... والمسكنة الفقر لوصف الزكاة ٌستحقون ٌنوالمساك الفقراء: فمثالا  -

 بالزكاة ٌخرجون أي للزكاة مستحقٌن غٌر ٌصبحون بحٌث ٌغنٌهم ما أي الزكاة عن غنى فً ٌجعلهم ما هو الزكاة

 ٌختلف ارالمقد وهذا... ذلك من أكثر إعطاؤهم ٌجوز وال... المسكنة ووصف الفقر وصف عن لهم تعطى التً

 ...أخرى إلى حالة ومن آخر إلى شخص من بالطبع

 بسبب الزكاة من ٌعطون وهؤالء... جمعها على ٌعملون ألنهم الزكاة من ٌعطون علٌها العاملون ومثالا  -

 لم فإن ٌبذلونه، الذي الجهد وفق أجرتهم الدولة لهم فتقدر الزكاة جمع فً ٌؤدونه الذي جهدهم مقابل أي عملهم

 مقابل فقط بل لهم تبرعاا  لٌست الزكاة ألن ذلك على ٌزاد وال... المثل أجر فٌعطون أجرتهم الدولة لهم تحدد

 ...جهدهم

 بسبب الزكاة ٌستحقون ألنهم ذلك فوق ٌعطون وال بتمامه دٌنهم ٌسد بما الزكاة من ٌعطون الغارمون ومثالا  -

 ...ةللزكا مستحقٌن ٌكونون فال عنهم الوصف هذا ارتفع فإذا الدٌن

 .عنها زال قد بسببه الزكاة استحقت الذي الوصف ٌجعل ما الزكاة من فتعطى األصناف لجمٌع بالنسبة وهكذا

 مصارف باب فً الخالفة دولة فً األموال كتاب فً األعلى فً المبٌنة المعانً هذه بعض إلى أشرنا وقد

 :ٌلً كما الزكاة

. والمسكن والملبس، المأكل، هً التً األساسٌة حاجاتهم لسد ٌكفٌهم، مال   ٌأتٌهم ال الذٌن وهم :الفقراء -1)

 وٌجوز منها، ٌأخذ أن وله الصدقة، علٌه تحل فقٌراا، اعتبر األساسٌة، حاجاته لسد ٌحتاجه، مما أقل   علٌه ٌدخل فمن

 .وفقره حاجته، ٌرفع الذي الحد   ىإل الصدقة، من ٌ عطى أن



 رسول قال: قال عمرو بن هللا عبد عن السنن وأصحاب أحمد وىر. الصدقة أخذ األغنٌاء على هللا حرم وقد

، الصدقة تحل ال»:  هللا ًّ ة   لذي وال لغن ة وذو. «َسِويّ  ِمرَّ ة، صاحب هو المر   لم فإن المكتسب، والمقدرة، القو 

 أحادٌث تورد وقد حاجاته، ٌسد عما زٌادة علٌه ودخل غٌره، عن استغنى من والغنً،. فقٌراا  اعتبر ٌكسبه ما ٌجد

  ٌ  غنً، عنها وهو مسألة، ٌسأل أحد من ما»:  هللا رسول قال: قال مسعود بن هللا عبد عن. الغنً هو من نتب

: قال ٌغنٌه؟ ما أو غناه، وما ّللا، رسول ٌا: قٌل. وجهه فً خموشا   أو خدوشا ، أو كدوحا ، القٌامة ٌوم جاءت إالّ 

 فضة، غراماا  141.55 أي فضة درهماا  خمسٌن ملك فمن. خمسةال رواه «الذهب من حسابها أو درهما ، خمسون

 أن له ٌجوز وال غنٌاا، اعتبر وخادمه، وولده، أهله، ونفقة ومسكنه، وملبسه، مأكله، عن فاضلة ذهباا، عدلها أو

 .الصدقة من ٌأخذ

 هللا رسول قال ةهرٌر أبً عن الن اس، ٌسألون وال العدم، أسكنهم وقد شٌئاا، ٌجدون ال من وهم :المساكٌن -2

 :«ه الّناس، على ٌطوف الذي المسكٌن لٌس دُّ  ال الذي المسكٌن ولكن والتمرتان، والتمرة واللقمتان، اللقمة َتر 

 لقوله الفقٌر، دون والمسكٌن. علٌه متفق. «الّناس فٌسأل ٌقوم وال علٌه، فٌتصدق به ٌفطن وال ٌغنٌه، غنى ٌجد

ْرٌه بالتراب ملتصقاا  أي ]البلد[ ﴾َبة  َذا َمْترَ  أَْو ِمْسِكٌنا  ﴿ :تعالى  أن وله الصدقة، علٌه تحل   والمسكٌن. وجوعه لع 

 .األساسٌة حاجاته إلشباع تكفٌاا،مس وٌجعله مسكنته، ٌرفع الذي الحد إلى الصدقة، من ٌ عطى أن وٌجوز منها، ٌأخذ

ٌ نون الذٌن والمصدقون، السعاة، وهم: علٌها العاملون -3  لتوزٌعها أو علٌهم، تجب ممن الصدقات لجمع ٌع

 أبو روى. توزٌعها أو الصدقات، بجمع قٌامهم مقابل أغنٌاء، كانوا ولو الصدقات، من لهم وٌعطى مستحقٌها، على

 رجل أو علٌها، عامل: لخمسة إالّ  لغنً الصدقة تحل ال»:  هللا رسول قال: قال ٌسار بن عطاء عن عبٌد

، أو إلٌه، فأهداها بصدقة علٌه تصّدق فقٌر جار له رجل أو بماله، اشتراها  سعٌد بن بسر وعن. «مغرم   أو غاز 

: فقلت بعمالة، لً أمر إلٌه، وأدٌتها منها، فرغت فلما الصدقة، على عمر استعملنً: قال المالكً السعدي ابن أن»

 رسول لً فقال لك،قو مثل قلت فعملنً، ، هللا رسول عهد على عملت فإنً أعطٌت، ما خذ: فقال. هلل عملت إن ما

ق َفك لْ  َتسألَ  أن غٌر من شٌئا   أعطٌت إذا:  هللا  .علٌه متفق «وَتَصدَّ

 إٌمانهم، ٌرسخ لم الذٌن األبطال أو رٌن،المؤث   أو الزعماء، أو القادة من صنف وهم :قلوبهم المؤلفة -4

 اإلسالم لمصلحة الستخدامهم أو إلٌمانهم، ترسٌخاا  أو لقلوبهم، تألٌفاا  الزكاة من ٌ عطوا أن والته، أو الخلٌفة، وٌرى

 بن واألقرع حصن، بن وعٌٌنة سفٌان، كأبً  الرسول أعطاهم من مثل جماعاتهم، على للتأثٌر أو والمسلمٌن،

 فأعطى فقسمه، سبً أو بمال، أتً  ّللا رسول أن» تغلب بن عمرو عن. وغٌرهم مرداس، بن وعباس حابس،

ا: قال ثمّ  علٌه، أثنى ثم ّللا، فحمد عتبوا، ترك الذٌن أن فبلغه رجاال ، وترك رجاال ،  ألعطً إنً فوّللا بعد، أمَّ

ًّ  أحب أدع والذي الرجل، وأدع الرجل،  الجزع من قلوبهم فً أرى لما أقواما ، أعطً ولكنً أعطً، الذي من إل

 .خاريالب رواه «والخٌر الغنى من قلوبهم فً ّللا جعل ما إلى أقواما   وأَِكل   والهلع،

 الصدقات، من ٌ عطون ال كفاراا  كانوا فإن مسلمٌن، كانوا إذا إال   الزكاة من ٌعَطْون ال قلوبهم المؤلفة وهؤالء

 فً صدقة علٌهم افترض ّللا أن فأعلمهم»: الٌمن إلى بعثه حٌن لمعاذ  الرسول لقول لكافر، تعطى ال ألن ها

 .عباس ابن طرٌق من البخاري واهر «فقرائهم على وترد أغنٌائهم، من تؤخذ أموالهم،

 أبو امتنع كما ٌ عطوا، لم العلة انتفت فإن موجودة، ألجلها أ عطوا التً العلة كانت إذا إال   ٌ عطون ال أنهم كما

 .وانتشر اإلسالم عز   أن بعد ئهم،إعطا عن وعمر، بكر،

 الزكاة، مال من وٌشترون رقابهم، لفك مكاتبٌن كانوا إن الزكاة من ٌ عطون األرقاء، العبٌد وهم: الرقاب -5

 .الٌوم لهم وجود ال واألرقاء. ٌنمكاتب غٌر كانوا إن وٌعتقون

 لقضاء ٌتحملونه أو الدٌات، لدفع أو البٌن، ذات إلصالح الدٌن، ٌتحملون الذٌن المدٌنون، وهم :الغارمون -6

 .الخاصة مصالحهم

ات،ا لدفع أو البٌن، ذات إلصالح الدٌن ٌتحملون الذٌن أما ٌَ  أغنٌاء، أو كانوا فقراء الزكاة، من لهم ٌ دفع فإنه لد 

 فقر لذي لثالثة، إالّ  تحل ال المسألة إن»: قال  النبً أن أنس عن. زٌادة دون دٌن من تحملوه ما إلٌهم وٌدفع

 الهاللً مخارق بن قبٌصة عن والنسائً داود وأبو مسلم وروى. «موجع دم لذي أو مفظع، غرم لذي أو مدقع،

، تحملت»: قال  ٌا: قال ثمّ  بها، لك فنأمر الصدقة، تأتٌنا حتى أقم: فقال فٌها، أساله ، ّللا رسول فأتٌت َحَمالَة 
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 ورجل ٌمسك، ثمّ  ٌصٌبها، حتى المسألة له فحلت حمالة، تحمل رجل: ثالثة ألحد إال تحل ال المسألة إن قبٌصة،

 ورجل عٌش، من سدادا   قال أو عٌش، من قواما   ٌصٌب حتى المسألة له فحلت ماله، اجتاحت جائحة أصابته

 ٌصٌب حتى المسألة له فحلت فاقة، فالنا   أصابت لقد قومه من الحجا ذوي من ثالثة ٌقول حتى فاقة أصابته

ْحت   قبٌصة، ٌا المسألة فً سواهن فما عٌش، من سدادا  : قال أو عٌش، من قواما   ْحتا   صاحبها ٌأكلها َفس   .«س 

 أو فقراء، كانوا إن دٌونهم، لقضاء الزكاة من لهم فٌدفع الخاصة، مصالحهم لقضاء الدٌن ٌتحملون الذٌن وأما

 ألن ها لهم؛ ٌدفع فال دٌونهم، سداد على ٌقدرون أغنٌاء كانوا إن وأما دٌونهم، سداد على نرٌقدو ال فقراء غٌر كانوا

 .لهم تحل ال

 مصانع، إقامة ومن جٌش، تكوٌن من علٌه، ٌتوقف وما ،إلٌه ٌَحتاج وما الجهاد، فً أي :ّللا سبٌل فً -5

 للجهاد، الزكاة من فٌدفع الجهاد، إال   تعنً ال فإنها القرآن، فً (ّللا سبٌل فً) وردت فحٌثما أسلحة، صناعة ومن

 الخلٌفة فٌه ٌرى ما حسب للجهاد بعضها، أو كلها، الزكاة تدفع أن فٌجوز بمقدار، ذلك ٌحدد وال. ٌلزمه وما

 فً إالّ  لغنً الصدقة تحل ال»:  هللا رسول قال: قال سعٌد أبً عن داود أبو روى. الزكاة لمستحقً لحةمص

 .«...ّللا سبٌل فً لغاز   أو... »: له رواٌة وفً «...ّللا سبٌل

ٌ عطى بلده، إلى ٌوصله ماالا  ٌجد ال الذي سفره، فً المنقطع وهو :السبٌل ابن -1  ما مقدار الزكاة من ف

 الصدقة، من وٌعطى بلده، ٌصل حتى قهطرٌ فً نفقة من ٌكفٌه ما ٌ عطى كما كثٌراا، أو كان قلٌالا  بلده، إلى ٌوصله

 أبو رواه «...أو السبٌل، ابن أو ّللا، سبٌل فً إالّ  لغنً الصدقة تحل ال»:  الرسول لقول بلده، فً غنٌاا  كان ولو

 .داود

 إقامة على منها ٌدفع فال الزكاة، من ت عطى أن ٌجوز ال ة،اآلٌ فً المذكورة الثمانٌة األصناف هذه وغٌر

ة أو الدولة، مصالح من صلحةم أٌة على أو الخٌرٌة، المبرات أو المستشفٌات، أو المساجد،  ملك الزكاة ألن   ؛األم 

 .فٌها غٌرهم ٌشاركهم ال الثمانٌة، لألصناف خاص

 كان كما األصناف، هذه لمصلحة محققاا  ٌراه ما سبح األصناف، لهذه إعطائها فً النظر صالحٌة له والخلٌفة

 له ٌجوز كما الثمانٌة، األصناف على ٌوزعها أن للخلٌفة وٌجوز. بذلك ٌقومون بعده، من والخلفاء ، هللا رسول

 هذه ت وجد لم فإن األصناف، لهذه مصلحة فٌه ٌرى ما حسب األصناف، هذه بعض على إعطائها، فً ٌقتصر أن

 عبٌد أبو روى. مصارفها فً الحاجة عند لتصرف الصدقات، دٌوان فً المال، بٌت فً الزكاة حفظت األصناف،

 عطاء، قال وكذلك. «أَجَزأَك الثمانٌة األصناف من واحد صنف فً وضعتها إذا»: الصدقة عن قال عباس ابن عن

 فأي   الوالً، من االجتهاد هوج على إال   ٌكون ال ذلك أن الصدقات، قسم فً عندنا األمر»: قال مالك وعن والحسن،

 فً األموال كتاب من النقل انتهى (.«الوالً ٌرى ما بقدر الصنف ذلك أ وثر والعدد، الحاجة فٌه كانت األصناف

 .الخالفة دولة

 .وأحكم أعلم وّللا الكفاٌة هذا ًف ٌكون أن آمل

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم
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 :الفٌسبوك على)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من الجواب بطرا

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/photos/a.1705088409737176/26

 type=3&theater؟/04964059749602

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/photos/a.1705088409737176/2604964059749602/?type=3&theater
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