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 علمية فوائد                    الزكاة كتاب - المستقنع زاد

َكاةُُِِكتَابُ  ُالزَّ

وط   َتِجب    ر  : بِش  يٌَّة، َخْمَسة  رِّ ، َوِمْلك   َوإِْسََلٌم، ح  ،ٱوَ  نَِصاب  ه  ِضي   ْستِْقَرار   َغيْرِ  فِي الَحْولِ  َوم 

رِ؛ َعشَّ ائَِمةِ  نِتَاَج  إِّلَّ  الم  َما َفإِنَّ  ،- نَِصابًا َيبْل غْ  لَمْ  َولَوْ  - التَِّجاَرةِ  َوِربَْح  السَّ  انَ كَ  إِنْ  َأْصِلِهَما َحْول   َحْولَه 

 َكَمالِِه. َفِمنْ  َوإِّلَّ  نَِصابًا،

 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى ُم َمٍَّد، يِ َنانَبِ  َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 بَ ْعد : أَمَّا
َكاةُُِِكتَابُ ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ   وأهل   لك،ذ وشروط الزكاة، فيها جتب اليت األنواع فيه ي ذكر اب  تَ كِ   هذا أي: (الزَّ

 هبا. املتعلقة األحكام من ذلك وغي   الزكاة،
 [103:التوبة سورة] ﴾ين ىن نن من زن رن مم﴿ سبحانه: قال ؛والطَّهارة النَّماء   غًة:ل   اة  كَ والزَّ 

 املال. وتزكي ،النفس ت زكِ ي أي:
 خمصوصة. لطائفةٍ  خمصوص، وقتٍ  يف املال، يف واجب   حق   :اوشرعً 

 
 .عليها واإلْجاع والسنة الكتاب دلَّ  وقد
 .[43:البقرة سورة] ﴾ىن نن من زن﴿ سبحانه: قال ؛الكتاب فمن

 َصَفاِئَح، فَ ي ْجَعل   َجَهنََّم، ََنرِ  يف  َعَلْيهِ  أ ْحِْيَ  ِإلَّ  زََكاَته ، ي  َؤدِ ي َل  َكْنزٍ   َصاِحبِ  ِمنْ  َما» منها: كثية  أحاديث ؛السُّنة ومن
َباه ، هِبَا فَ ي ْكَوى  ِإَل  ِإمَّا َسِبيَله ؛ يَ َرى ث َّ  َسَنٍة، أَْلفَ  ََخِْسنيَ  َدار ه  ِمقْ  َكانَ   يَ ْومٍ  يف  ِعَباِدهِ  بَ نْيَ  الِلَّ   ََيْك مَ  َحّتَّ  َوَجِبين ه ، َجن ْ
 .(2)«...النَّارِ  ِإَل  َوِإمَّا اْْلَنَِّة،

 .(3)وجوهبا على العلماء أْجع وقد
 .نةاملدي يف هاباؤ أنصِ  وف رضت مكة، يف الزكاة رضتف   وقد

 
                                                

 .ه 08/03/1439 األحد يوم درس (1)
 ِإنَّ » ملسو هيلع هللا ىلص: للا رسول قال : عمر ٱبن حديث ويف ، هريرة أيب حديث من (1658) داود وأبو (987) ومسلم (7563) أْحد رواه  (2)

ْسََلمَ   (.16) ومسلم (8) البخاري روه «اْلبَ ْيتِ  ج ِ َوحَ  َرَمَضاَن، َوِصَيامِ  الزََّكاِة، َوإِيَتاءِ  الصَََّلِة، َوِإقَامِ  الِلَّ ، ِإلَّ  إَِلهَ  َل  َأنْ  َشَهاَدةِ  ََخٍْس: َعَلى ب ِنَ  اإْلِ

يعِ  يف  اْلم ْسِلم ونَ  َوَأْْجَعَ » : (2/427 )املغن  قدامة ٱبن قال  (3)  «َمانِِعيَها ِقَتالِ  َعَلى  الصََّحابَة   َوٱت ََّفقَ  و ج وهبَا، َعَلى ْعَصارِ اأْلَ  ْجَِ
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 أشياء: َخسةِ  يف جتب والزكاة

 .الذهب األول:
 .الفضة الثاين:

 .- سيأيت كما  - والثمار واحلبوب الزروع من ؛األرض من اخلارج الثالث:
 .األنعام هبيمة من السائمة الرابع:

 التجارة. عروض واخلامس:
  .واحدٍ  فصلٍ  يف والفضة الذهب ْجع أنه إل مستقًَل، فصَلً  األمور هذه من واحدةٍ  لكل  املصنف وعقد

وط  ) الزكاة أي: (َتِجب  ) : قال وجوهبا وشروط   ر   :(َخْمَسة   بِش 

يَّةٌ ) قال: :األول الشرط رِّ  يلِلَّذِ  َفَمال ه   َعْبًدا بْ َتاعَ ٱ َمنِ » : قال لسيِ ده ومال ه هو ألنه العبد؛ ىعل زكاة فَل (ح 

َتاع   َيْشََتِطَ  َأنْ  ِإلَّ  ؛ََبَعه    عليه. واجبة   الزكاة إنَّ  ي قال حّت اشيئً  ميلك ل فالعبد ،(1)«اْلم ب ْ

 سبحانه: قال منه، قبلت   ل الزكاة أَدَّى إذا الكافر ألنَّ  األداء؛ يف الشرط وهذا (َوإِْسََلمٌ ) قال: :الثاين والشرط

 ؛عليه واجبة   فهي اخلطاب يف وأمَّا ،[23:الفرقان سورة] ﴾رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿

اسب القيامة فيوم  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث﴿ سبحانه: قال ؛للزكاة أدائه عدم على َي 

 [.7-6فصلت: ]سورة ﴾ىك مك لك

 فيه جتب ى:ي زكَّ  أن جيب ما إليه َوَصل إن معني   قدر   َبلنِ صاب: املرادو  (نَِصاب   َوِمْلك  ) قال: :الثالث والشرط
 فيه جتب ام ملك فمن الزكاة، فيه جيب ل ذلك عن نقص ما أربعون، ابصَ الن ِ  الغنم سائمة يف فمثًَل: ،الزكاة
 مل ألهنا ا؛فيه زكاة فَل رايًل: َخسون عنده الشخص كان  لو أيضاً: مثل فيه، زكاة فَل نصاب: دون ولكن الزكاة
  نصاَبً. تبلغ

ه  ٱوَ ) قال: :الرابع والشرط اً  فيه لكامل يكن مل إذا أمَّا التَّام، ك  املِلْ  به: واملراد املال، ستقرارٱ أي: (ْستِْقَرار   فَل :اتم 
 املدينة، لفقراء ل:قا لو مثل م َعيَّنني، غيِ  للمساكني وقف رايلٍ  ألف ةمئ ندهع شخصاً  أن لو ذلك: مثال فيه، زكاة
 هو منو  هلل، َبعه قد له ماِلكاً  كان  من الوقف ألنَّ  له، مالك ل ألنَّه فيه؛ زكاة ل سنة: املال هذا مكث فلو

 فهذا فمات، مسجد، هبا ي بىن رايل ألف َخسون قال: أوصى شخصاً  أن لو وكذلك: عينه،ب ي عَرف ل له مستحق  
 .الزكاة فيه جتب فَل هلل، وهبه فمالكه مالك، هلا ليس ألنه فيه؛ زكاة ل املال

                                                
 . اخلطاب بن عمر بن للا عبد حديث من (1543) ومسلم (2379) البخاري رواه  (1)
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ِضي  ) قال: :اخلامس والشرط  أن وفل كاملة،  سنة الزكاة فيه جتب الذي املال على يَِتمَّ  أن أي: (الَحْولِ  َوم 
 احلول شَتاطٱ على والدليل ؛الزكاة فيها جتب ل سيارة: هبا شَتىٱ أشهر عشرة وبعد رايل ألف ةمئ َمَلك شخصاً 

 .(1)ماجه بنٱ رواه «احْلَْول   َعَلْيهِ  ََي ولَ  َحّتَّ  َمالٍ  يف  زََكاةَ  َل » :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول

رِ  َغيْرِ  فِي) قال:ف احلول شَتاطٱ من  املصنف ستثىنٱو  َعشَّ   واملراد (الم 
 
 قيلو  األرض، من اخلارج أي: شَّرعَ َبمل

 صَلح ه، بدا ذاإ التمر وكذلك مثَلً  فاحلبوب   سيأيت، كما  الع شر ِنصف أو الع شر، فيه الزكاة مقدار ألن املَعشَّر:
 مت﴿ بحانه:س قوله والدليل ؛احلول إل أتخيه جيوز ول ذلك، حني من الزكاة فيه جتب شتد:ٱ إذا احَلبُّ  وكذا

  [.141األنعام: ]سورة ﴾حجمج مث هت

 
 :قسمني على تفصيل   امفيه مسألتني  املصنف ستثىنٱ ث

ائَِمةِ  نِتَاَج  إِّلَّ ) قال: األوىل: املسألة ائَِمةِ  نِتَاَج  )ب املراد ،(السَّ  .األنعام هبيمة من ولدي   ما :(السَّ

  .(التَِّجاَرةِ  َوِربَْح ) قال: :تفصيل افيه يتال ةالثاني سألةوامل
  قسمني: على تفصيل مافيه األمران فهذان
  من يبدأ حلَْولا فإنَّ  التجارة: حَ رِبْ  أو السائمة جا نِتَ  زاد ث النِ صاب من أقلَّ  م زكَّىالْ  املال كان  إذا األول: القسم
 تسع ندهع ُمرم شهر يف الشخص كان  لو فمثًَل: أربعون، الغنم يف السائمة صابن ذلك: مثال   اب،النِ صَ  كمال
 وه لنتاجا ألن النِ َصاب؛ يبدأ َخسة شهر ففي ،- شاة و لدت - النصاب بلغ َخسة شهر ويف شاة، نوثَلثو 
  الكمال. حني من يبدأ :النصاب النِ تاج لكمَّ   فإذا النِ صاب، كمَّل  الذي
 بعةس شهر يف عنده الشخص وكان رايل، ألف النقدين زكاة أن مثَلً  ف رض لو التجارة: ربح من آخر لومثا
 من يبدأ ولفاحل رايل ةمئ التجارة ربح من املال زاد تسعة شهر يف ولو الزكاة، فيها جتب ل هنا رايل ةمئتسع

  رمضان.
 النصاب. من أقل ىزكَّ م  الْ  ملالا كان  إذا األول القسم هذا

 حوله يبدأ لربحا فهذا الربح، هذا أتى ث نصاَبً  بلغ أصلهما التجارة ربح أو السائمة نتاج كان  إذا الثاين: القسم
 نصاَبً، بلغت هذه ُمرم، شهر يف شاة، َخسون عنده السائمة نتاج يف شخصاً  أن لو ذلك: مثال أصله، حول من
 .ُمرم من يبدأ واحلول شاة، ةمئ زكاة ين  زَك ِ  فهنا شاة: ةمئ :بولدهتا بلغت أشهر عشرة بعد ث

                                                
 ِعْندَ  َعَلْيهِ  ُم َْمع   َوَهَذا» (:2/472 اجملتهد )بداية  احلفيد رشد ٱبن قال ، عائشة املؤمنني أم حديث من (1792) ماجه ٱبن سنن ٱنظر  (1)

 «.َوم َعاِويَةَ  َعبَّاسٍ  ٱْبنِ  َعنِ  ر ِويَ  َما ِإلَّ  ِخََلف   اأْلَوَّلِ  الصَّْدرِ  يف  ِفيهِ  َولَْيسَ  اأْلَْمَصاِر، ف  َقَهاءِ 
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 فزكاة ألفاً: عشرون ربح أاته رمضان ويف ُمرم، شهر يف رايل آلف َخسة عنده شخصاً  أن لو التجارة: ربح ومثال
  كامل.  أصله يف النصاب ألن ُمرم؛ من تبدأ آلف اخلمسة مع العشرين

ائَِمةِ  نِتَاَج  إِّلَّ ) الثاين: القسم عن  املصنف قال لذلك  َفإِنَّ  ،- نَِصابًا َيبْل غْ  لَمْ  َولَوْ  - التَِّجاَرةِ  َوِربَْح  السَّ

َما  (.نَِصابًا) املال أصل بلغ إن ي:أ (َكانَ  إِنْ  َأْصِلِهَما َحْول  ) :التجارة وربح السائمة نتاج حول أي: (َحْولَه 

 على لوالدلي ؛(َكَمالِهِ  َفِمنْ ) قال: احلول فبداية نصاَبً  املال أصل يبلغ مل إن وهو األول، القسم هو هذا (َوإِّلَّ )
 بلغت إذا األصل من هذه وت  َعد   .(1)مالك اإلمام موطأ يف كما  والكبية الصغية عليهم عد : عمر قول ذلك
 .نصاَبً  تبلغ مل إذا ت عد   فَل لوإ نصاَبً 

 
 .أْجعني وصحبه آله، وعلى ُممد، لىع للا وصلى أعلم، وللا

 

                                                
 .(26) برقم (1/265) املوطأ ٱنظر  (1)
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