 ‐ 177415ﻫﻞ ﻟﺰوﺟﻬﺎ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟
اﻟﺴﺆال

ﻋﻨﺪي أﻣﻮال ﻓ اﻟﺒﻨﻚ وﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻛﺎة  ،أﻧﺎ ﻛﻨﺖ أﻋﻤﻞ وأﺧﺮج اﻟﺰﻛﺎة  ،وﻟﻤﺎ ﺗﺰوﺟﺖ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻌﻤﻞ ،أرﺑﺎح ﻫﺬه اﻟﻔﻠﻮس
أﺗﺮﻛﻬﺎ ﻷﻫﻠ ﻋﻠﺸﺎن ﻳﺘﻌﻴﺸﻮ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻼ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺧﺮج اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح  ،ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻦ ﻟﺰوﺟ أن ﻳﺴﺪد ﻋﻨ زﻛﺎة ﻫﺬا اﻟﻤﺎل أم
ﻻ ؟ ﻷن زواﺟ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﻛ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻛﻨﺖ أﺗﻘﺎﺿ ﻣﻨﻪ راﺗﺒﺎ  ،أﺳﺪد ﻣﻦ راﺗﺒ ﻓﻠﻮس زﻛﺎة ﻫﺬا اﻟﻤﺎل .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ: 
إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺎل ﻧﺼﺎﺑﺎً وﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮل وﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة.
ﺛﺎﻧﻴﺎً:
اﻟﺰﻛﺎة ﻋﺒﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات  ،ﺑﻞ ﻫ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم  ،واﻷﺻﻞ ﻓ اﻟﻌﺒﺎدة أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻠﻒ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﺑﻐﻴﺮه إﻻ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺜﻨ.
ﻟﻦ ﻟﻮ أن ﺷﺨﺼﺎً ﺗﺒﺮع ﻵﺧﺮ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻨﻪ أﺟﺰأه ذﻟﻚ  ،إذا ﻛﺎن ﺑﺈذﻧﻪ  ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﺰﻛ ﻗﺎدراً ﻋﻠ إﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة أو ﻻ،
وﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﺘﺒﺮع زوﺟﺎً أو ﻗﺮﻳﺒﺎً أو أﺟﻨﺒﻴﺎً.
ﻗﺎل اﻟﺤﺠﺎوي رﺣﻤﻪ اﻟﻪ  ) :وﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﺮاﺟﻬﺎ إﻻ ﺑﻨﻴﺔ (.
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ...":وﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻫﺬا ﻟﻮ أﺧﺮج رﺟﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻦ آﺧﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﻛﻴﻞ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺰئ ؛ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد
اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ" اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ" ).(6/202
وﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ ﻟﻪ :
ﻫﻞ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺨﺮج زوﺟ ﻋﻨ زﻛﺎة ﻣﺎﻟ ،ﻋﻠﻤﺎً أﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي أﻋﻄﺎﻧ اﻟﻤﺎل ؟
ﻓﺄﺟﺎب رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :اﻟﺰﻛﺎة واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻚِ ﻓ ﻣﺎﻟﻚِ إذا ﻛﺎن ﻋﻨﺪكِ ﻧﺼﺎب أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ أو اﻟﻔﻀﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال
اﻟﺰﻛﺎة  ،وإذا أﺧﺮﺟﻬﺎ ﻋﻨﻚِ زوﺟﻚِ ﺑﺈذﻧﻚِ ﻓﻼ ﺑﺄس  ،وﻫﺬا ﻟﻮ أﺧﺮﺟﻬﺎ ﻋﻨﻚ أﺑﻮكِ أو أﺧﻮكِ أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺑﺈذﻧﻚِ ﻓﻼ ﺑﺄس "..اﻧﺘﻬ
ﻣﻦ "ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى" ). (14/241
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وﺳﺌﻞ ﻋﻠﻤﺎء "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ" ) " : (9/268اﻣﺮأة ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺣﻠ ذﻫﺐ وزوﺟﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺰﻛﻪ ﻓﻬﻞ ﻫ ﺗﺰﻛﻴﻪ وﻫ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻘﻮد ،وﻫﻞ
ﺗﺒﻴﻊ ﻣﻨﻪ وﺗﺰﻛ أم ﻻ ؟
ﻓﺄﺟﺎﺑﻮا " :ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻓ اﻟﺬﻫﺐ ﺣﻠ أو ﻏﻴﺮ ﺣﻠ ﻋﻠ ﻣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﺘﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ أو ﻣﻦ ﻣﺎل ﻟﻬﺎ آﺧﺮ ،وإن أﺧﺮج زوﺟﻬﺎ
أو ﻏﻴﺮه ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺈذﻧﻬﺎ ﺟﺎز ذﻟﻚ " اﻧﺘﻬ.
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء
ﻋﻀﻮ...ﻋﻀﻮ...ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ...اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻪ ﺑﻦ ﻗﻌﻮد  ...ﻋﺒﺪ اﻟﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﻳﺎن...ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻔﻴﻔ...ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ
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