
رعتفی  ریقف یک 

ورکمم خیش ادحلثی رضحت یتفم ریبش ادمح اصبح   رتحمم 

ریقف اس وک اہک اجات ےہ سج ےک اپس اصنب ’’اکی وتفی ایھب وموصل وہا سج یک وصتبی رکےن واولں ںیم ٓااکپ انم درج ےہ۔  وتفی ںیم ذموکر ےہ: 

رضحت یتفم ریبش اصبح دم ہلظ یک راےئ ہی ےہ ہک ریقف یک رعتفی ’’ےہ: اھکل وہا ہی نیس ۔ ٓایکپ وصتبی ےک دعب نیب اوقل‘‘ےک ربارب امل انیم ہن وہ 

 ۔ ےئ۔رضحت ےس رعض ےہ ہک اس یک واضتح رفام‘‘یک دیق ذحف رکدی اجےئ‘‘ انیم’’ںیم 

واملسم ا وایلصم   اوجلاب احدم

ےس زادئ اصنب ےک دقبر امل ہن وہ، ارگ رضورت ےس ہیلص( )وحاجئ اابب زاکۃ ںیم ریقف اک االطق رہ اس صخش رپ وہات ےہ سج ےک اپس رضورت 

اےسی صخش ےئلیک ہکلب ہی صخش رشتعی یک اگنہ ںیم ینغ ےہ،  زادئ دقبر اصنب امل وہ اچےہ وہ  انیم وہ ای ریغ انیم  وت اےسی صخش رپ ریقف اک االطق ںیہن وہات، 

ور رقابین وابج ےہ، اچےہ اےکس اپس امل انیمس رپ ہکلب ا زاکۃ انیل اجزئ ںیہن ےہ،   ہن وہ۔ انیم یک دیق رصف ووجب زاکۃ ےئلیک ےہ ۔  ابلکل  دصۃق ارطفل ا

م یک ابعرات ےس اس یک واضتح وہاجیگیئ ور اہقفء رکا ذلی ہشقن ا ور ببس اابتشہ یھب اظرہ وہاجاگیئدنمرہج    ۔، ا

ور ااینغء یک ااسقم ء ا  رقفا

زاکۃ امانگن  ایک 

 ؟اجزئ ےہ 

زاکۃ انیل  ایک 

 ؟اجزئ ےہ 

ور  ایک دصۃق ارطفل ا

 رقابین وابج ےہ؟

زاکۃ  ایک 

 وابج ےہ؟

اوکس امکےن رپ  ور  اکی دن اک اھکان ہن وہ ا  وابج ںیہن ےہ۔ اجزئ ےہ۔ ۔اجزئ ےہ  ۔اقدر ہن وہ یھب ےکسج اپس 

وابج ںیہن 

 ےہ۔

 نکیل امکےن رپ اقدر وہ اےکس ای   ، اک اھکان وہ ای زادئ  اکی دن اپسےکسج 

 ۔ہن وہ انیم ای ریغ انیم   رضورت ےس زادئ اصنب ےک دقبر امل 

 وابج ںیہن ےہ۔  اجزئ ےہ۔  اجزئ ںیہن ےہ۔ 

وابج ںیہن 

 ےہ۔ 

 وابج ےہ۔  اجزئ ںیہن ےہ۔  اجزئ ںیہن ےہ۔  ۔ےکسج اپس رضورت ےس زادئ دقبر اصنب امل ریغ انیم وہ

وابج ںیہن 

 ےہ۔ 

 وابج ےہ۔  وابج ےہ۔  اجزئ ںیہن ےہ۔  اجزئ ںیہن ےہ۔  ےکسج اپس رضورت ےس زادئ دقبر اصنب امل انیم وہ۔

 

 ، انهتى . ال :قال ؟أأرأأيت الرجل يكون حمتاجا حتل هل الصدقة هل جيب عليه صدقة الفطر وعىل عياهل :قلت(: ٢/٢٥١قال يف الأصل )

وجيوز دفعها ا ىل من ميكل أأقل من ذكل  ،وال جيوز دفع الزاكة ا ىل من ميكل نصااب من أأي مال اكن(: ٦٠وقال القدوري يف خمترصه )ص 

ن اكن حصيحا مكتس با  أأن والرشط ،به مقدر الرشعي الغين لأن: حتت امجلةل الأوىل (١/١١٢قال املرغيناين يف الهداية )، انهتى . وا 

منا ،الأصلية احلاجة عن فاضال يكون ن النصاب انميا أأو سواء اك(: ١/١٣١وقال احلدادي يف اجلوهرة )، انهتى . الوجوب رشط الامنء وا 



ليه ،غري انم ، وهذا النصاب املعترب يف وجوب الفطرة والأحضية ،حىت لو اكن هل بيت ال يسكنه يساوي مائيت درمه ال جيوز رصف الزاكة ا 

 انهتى . 

الغىن أأنواع (: ١/٣٠١وقال ) .سبب وجوب الزاكة هو املال النايم الفاضل عن احلاجة(: ١/٢٧١وقال السمرقندي يف حتفة الفقهاء )

ما ابلأسامة  ،وهو أأن ميكل نصااب من املال الفاضل عن احلاجة املوصوف ابلامنء والزايدة ،أأحدها الغىن اذلي يتعلق به وجوب الزاكة :ثالثة ا 

وهو أأن ميكل من  ،اكةوالثاين الغىن اذلي يتعلق به حرمان الصدقة ويتعلق به وجوب صدقة الفطر والأحضية دون وجوب الز . أأو التجارة

ليه لالبتذال  الأموال الفاضةل عن حواجئه ما تبلغ قميته مائيت درمه بأأن اكن هل ثياب وفرش ودور وحوانيت ودواب زايدة عىل ما حيتاج ا 

مخسون  :بعضهمقال ، والثالث الغىن اذلي حيرم به السؤال وال حيرم الأخذ وال ادلفع من غري سؤال. وقال بعد أأسطر: ال للتجارة والأسامة

ذا مكل قوت يومه وما يسرت به عورته فال حيل هل السؤال :وقال عامة العلامء، درهام ذا مل يكن فال بأأس به ،ا  ذا اكن . فأأما ا  وأأما الفقري ا 

  ، انهتى . قواي مكتس با فيحل به أأخذ الصدقة وال حيل هل السؤال

، وهو من ميكل ماال يبلغ نصااب وال قميته من أأي مال اكن ولو حصيحا مكتس با :الفقري( يف بيان ٧١٩وقال الرشنباليل يف املرايق )ص 

 انهتى . 

مس تغرق يف  أأو قدر نصاب غري انم)هو فقري، وهو من هل أأدىن يشء( أأي دون نصاب (: ٢/٣٣٩احلصكفي يف ادلر اخملتار ) قالو 

احلصكفي لكن ، انهتى . وهبذا اشتبه صاحب الفتوى، ادلين عن فاضل انم أأي( نصاب دون أأي) قوهلقال ابن عابدين: ، انهتى . احلاجة

واحلاصل أأن النصاب قسامن: موجب للزاكة وهو النايم اخلايل عن . وذلا قال ابن عابدين بعد أأسطر: أأيضا ذكر "قدر نصاب غري انم"

ال حرمه وأأوج ب غريهام من صدقة الفطر والأحضية ادلين. وغري موجب لها وهو غريه، فا ن اكن مس تغرقا ابحلاجة ملالكه أأابح أأخذهام وا 

ىل فيحتاج( هل يشء ال من) قوهل ، انهتى . وقال ابن عابدين أأيضا:ونفقة القريب احملرم كام يف البحر وغريه  بدنه يواري وما لقوته املسأأةل ا 

)وال( حيل (: ٢/٣٥٤وقال احلصكفي )انهتى . ، فتح ،فقريا كونه بعد املسأأةل هل حتل ال ملن الزاكة رصف حيل ،الأول خبالف ذكل هل وحيل

عانته عىل احملرم أأن )يسأأل( من القوت )من هل قوت يومه( ابلفعل أأو ابلقوة ن عمل حباهل ال  . وقال اكلصحيح املكتسب ويأأمث معطيه ا 

ن مل يمت( كام ( يف ابب صدقة الفطر: ٢/٣٦٠) مر )وبه( أأي هبذا )ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية( كدينه وحواجئ عياهل )وا 

منا مل يشرتط المنو النصاب )حترم الصدقة( كام مر، وجتب الأحضية ونفقة احملارم عىل الراحج  ، انهتى . لأن )وجوهبا بقدرة ممكنة( ،)و( ا 

غ قميته حىت لو مكل ماال تبل ،الامنء رشط لوجوب الزاكة تيسريا وليس برشط جلرايهنا(: ١٢٣وقال اللكنوي يف رشح اجلامع الصغري )ص 

عليه الصدقة ووجبت عليه صدقة الفطر  وحرمت ،مائيت درمه هو فاضل عن حاجته الأصلية غري معد للتجارة ال جتب عليه الزاكة

 ، انهتى . والأحضية

 وراجع كتاب الزاكة يف مجيع الرشوح والفتاوى، جتد فهيا ما تقدمنا. 

 وهللا أأعمل ابلصواب

 ه١٤٤٠الثاين عرش من شهر رمضان املبارك عنه يف اليوم حرره يوسف ش بري أأمحد الربيطاين عفا هللا

 وصوبه املفيت ش بري أأمحد واملفيت محمد طاهر حفظهام هللا


