
  الدرس التاسع الزكاة 2ج شرائع االسالم

 المبحث الثاني : بيان وقت تسليم الزكاة.

 إذا مضى أحد عشر شهرًا وهلَّ الشهر الثاني عشر من الحول؛ فقد تعلقت الزكاة بالعين ووجب دفعها
ستحق أو مال قدوم دم وجود المستحق، أو إلنتظارتأخير دفعها إال لمانع كعو  التراخي . وال يجوز لهفوراً 

 الساعي الذي له حق قبضها.

كانتظار عامل  إذا عزلها المالك جاز له تأخير دفعها إلى شهر أو شهرين. والتأخير إن كان لسبب مبيحو 
 دام بدوامه وال يتحدد، وإن كان  اقتراحًا من المالك لم يجز ويضمن الزكاة إن تلفت. الزكاة،

، لعدم جواز تقديم الواجب على شرط الوجوب كتمام تقديم دفع الزكاة قبل وقت وجوبها وز للمالكال يجو 
القرض، فال يصدق عليه عنوان الزكاة  دفع مثل زكاته بنيةو  الحول والنصاب. نعم لو آثر المالك ذلك

ى الفقير. ولكن ما دفعه سابقًا من الزكاة. فيكون كالدين عل احتسب. ثم إذا حان وقت الوجوب المعجلة
 هذا متوقف على تحقق شرطين: 

 وأما لو صار القابض للقرض غنيًا أو مخالفًا للحق أ االستحقاق للزكاة.  بقاء القابض على صفةـ 1
 فاسقًا، فال يكون مستحقًا للزكاة، وبالتالي ال يمكن احتساب ما في ذمته من الزكاة. 

ب مجتمعة في المال إلى نهاية الحول، أما لو تخلف بقاء الوجوب في المال. أي بقاء شرائط الوجو ـ 2
 بعضها كنقصان النصاب، فال زكاة عليه. وبالتالي فما دفعه مقدمًا يكون قرضًا.

باقية أو  ن القرضولو كان النصاب ناقصًا ويتم بما دفعه من القرض؛ لم تجب فيه الزكاة، سواء كانت عي
ال يمكنه قبل المقتِرض، وما خرج عن ملكه  من ألن القرض يخرج عن ملك المقِرض بقبضهتالفة. 

 ال تجب فيه الزكاة.فالتصرف فيه؛ 

فال يحتسب ما عنده من  وقت وجوبها، كما لو صار غنيًا؛ المستحق للزكاةعن صفة  المقتِرض خرج وإذا
 التي دفعت له نع من إعادة العينتأن يم الحق ، ولهالعين استعيدت منهالقرض على أنه من الزكاة، و 

ا، فيمكنه أن يدقع ثم طالبه بإرجاعه ،بقرةً  المالك فلو أعطاه القرض.ما في ك هاقبضويعطي قيمتها عند 
 .ماله للزكاة من رأسبدلها  المالك منه؛ دفع ولو تعذر استعادتهامن المالك.  ايوم قبضه قيمة البقرة



الزكاة؛ جاز للمالك  جوبو مستحقًا وبقي على صفات المستحق حينما حصلت شرائط وإذا كان المقتِرض 
ألنها لم  ، فيأخذ منه البقرة ويعطيه غيرها أو ثمنها عوضًا عنها،عوضها هويعطي أن يستعيد منه العين

للمالك أن يعدل بها عمن دفعت إليه، فيأخذها منه  يجوزبنية القرض . كما  تللزكاة بل كان تتعين
 .ويعطيها لشخص آخر

 :فروع   

، وانما يصح التقديم بنية يصح  تقديم دفع الزكاة على وقت الوجوبقد اتضح مما تقدم أنه ال  (1
ليس ف أراد استرجاع القرض من المقتِرض؛ أن الدافع فلو "وقد فصلنا الكالم فيها" ،للفقير القرض

له الحق بإلزام المقتِرض إرجاع العين مع الزيادة لو حصلت سواء كانت زيادة متصلة؛ كما لو 
. ، مع قيد ارتفاع الفقر عن المقتِرض؛ كما لو ولدت الشاةيادة منفصلةأقرضه شاة فسمنت، أو ز 

وانما يحق للدافع المطالبة بقيمة العين عند قبضها. نعم في الزيادة المنفصلة إذا دفع المقتِرض 
 العين لصاحبها، لم يجب عليه ارجاع ولدها معها.

المقتِرض الى الدافع وال شيء  الفقير يردها العين كما لو ضعفت الشاة ونقص وزنها، لو نقصت (2
  .عليه

بسبب عين المال الذي أخذه بنية القرض، ثم حال الحول جاز  "المقتِرض" إذا استغنى الفقير (3
ألن الغرض من اعطائه الزكاة  ،للزكاة عليه، وال يكلف المالك أخذه وإعادته زكاة للدافع احتسابه

  .قد تحقق وهو سد حاجته، ولو اخذت منه رجع الى فقره
المقتِرض بسبب آخر غير القرض " كما لو ورث ما يكفي لمؤنته أو حصل على  وإن استغنى

، القرض الدافع منه ستعيدعمل يكفي لمؤنته فقد استغنى" وبعد غناه ال يكون مستحقًا للزكاة في
 .ويدفع الزكاة للمستحقين لها

 

 

 

 



 

 

 : نية الزكاة.ثالثالمبحث ال

على وجه  أدائها كون فيجب أن ي شرعية التي أمر هللا سبحانه وتعالى بها،الزكاة عبادة من العبادات ال
اإلخالص في التقرب هلل سبحانه وتعالى، وال يتحقق اإلخالص إال مع القصد، والقصد هو المراد بالنية. 

 نية شرط في صحة الزكاة.الف

 : تحتاج لتعيين ثالثة امور النية في الزكاة حقيقتها:

 . تعالىالقصد إلى القربة هلل (1
 ة. بو ندة أو مباجو تعيين كون الزكاة  (2
 كونها زكاة مال أو فطرة.  (3

  .الزكاة الجنس الذي يخرج منه تعيين فتقر إلى نيةوال ت

هو  الدافع والمراد أن المعتَبر في النية هو نية الدافع إن كان مالكًا، وإن كان من يتولى نية الزكاة:
  أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك. المالك؛ جاز الساعي أو اإلمام أو وكيل

 كاإلمام والساعي.  ،أن يقبض منهالحق  ، أو من لهالنية عن الطفل والمجنون  ويتولى الولي

 .أو لإلمام أو للساعي الزكاة عند دفعها للمستحق نية يتعين وقت وقت النية :

 

 فروع: 

وعة من األبقار، أحدها حاضر ممج؛ أي كالهما من جنس واحد كمن كان له ماالن متساويان (1
فأخرج الزكاة ونواها عن أحدهما ، هعنه لكونه في بلد آخر مثاًل وانقطع خبر  غائب آخرو  في بلده،

فأضاف قيدًا وهو سالمة ماله الغائب، أجزأته  أجزأته، وكذا لو قال: إن كان مالي الغائب سالمًا.
 ه، وال يضر اشتراط الواقع في النية.أيضًا، ألن سالمة المال الغائب شرط وقوع الزكاة عن



له أنه  نالمال الغائب سالمًا، ثم تبي إن كانواشترط في النية:  عن ماله الغائب الزكاة لو أخرج (2
  أي جعلها زكاة عن مال آخر غير ما بان تلفه. غيره. إلى له نقل زكاته جاز تالف،

لو لم ينو رب المال ونوى لم يجز ولو وصل، و  ،مال يرجو وصوله إليه الزكاة عن لو نوى  (3
 طوعًا.وإن كان الساعي أخذها كرهًا أو  جاز ؛الساعي أو اإلمام عند التسليم
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