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 علمية فوائد                    الزكاة كتاب - المستقنع زاد

 َقبََضه   إَِذا َزَكاَته   َأدَّى :- َغي رِهِ  َأو   َمِليٍء، َعَلى َغي رِِه، َأو   َصَداٍق، ِمن   - َحق   َأو   َدي ٌن، لَه   َكانَ  َوَمن   

 َمَضى. لَِما

اَرةٌ  ،- َظاِهرا   الَمال   َكانَ  َولَو   - النَِّصاَب  َين ق ص   َدي نٌ  َعَلي هِ  َمن   َمالِ  فِي َزَكاةَ  َوَل    َكَدي ٍن. َوَكفَّ

 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى ُم َمٍَّد، يِ َنانَبِ  َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 َزَكاَته   َأدَّى :- َغي رِهِ  َأو   َمِليٍء، َعَلى َغي رِِه، َأو   َصَداٍق، ِمن   - َحق   َأو   َدي ٌن، لَه   َكانَ  َوَمن  ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ 

 .دين عليه أو ،له   ي:م زكالْ  كان  إذا ذلك بعد ذكر الزكاة، شروط  ذكر امَّ ـل ،(َمَضى لَِما َقبََضه   إَِذا
 

 :قسمني إىل ينقسم والدَّين
 ذمته. يف مبالٍ  غريك ت طالب أنك أي: غريك، عند َدين لك يكون أن األول: القسم

  ليك.ع دينٍ  بسداد ي طالبك غريك أنَّ  أي: ،غريك ذمة يف ادين   عليك أنَّ  وهو :األول عكس الثاين والقسم
 من ؛مةالذ يف بَدين غريَك ت طالب كنت  إذا أي: (َدي نٌ  لَه   َكانَ  َوَمن  ) بقوله: األول القسم إىل  املصنف وأشار

 أو ،منك س رق مالٍ  من ؛حبق غريَك تطالب أنك أي: (َحق   َأو  ) ذلك، وحنو ،مبيعٍ  مثن أو ،أجرةٍ  قيمة أو ،قرضٍ 
 ذلك. وحنو منك، لسخت  ٱ أو منك، غ صب

 ابلدَّين تطالبه الذي أن أي: (َمِليءٍ  َعَلى) قال: الدَّين عليه الذي َوْصف   غريك، به تطالب الذي الدَّين وهذا
 غني ا ، لدَّيناب تطالبه من يكون فقد للمال، ابذل   يكون أن هنا: ةءَلمالْ  وشرط السداد، يستطيع غني  ي:أ َمِليٌء،
 أي: ءملي غري أي: (َغي رِهِ ) ابلدين تطالبه من كان  أو أي: (َأو  ) لك، املال يبذل فَل السداد من ميتنع ولكنه
 به تطالب لذيا املال هذا يتزك كيف  فقريا ، أو للمال، ابذل   غني ا   كان  سواء ابلدين تطالبه الذي أن أي: فقري،

 غريك؟
 .الزكاة تؤدي كأن احلكم: غريك، به تطالب الذي املال هذا يعن: (َزَكاَته   َأدَّى) قال:
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 علمية فوائد                    الزكاة كتاب - المستقنع زاد

 زكاته؟ تؤدي مىت
 .الزكاة عليك جتب املال: هديَّنت   من لك دفع فإذا (َقبََضه   إَِذا) قال:

 
 مثال ،نةس من أكثر كان  إذا عنده لدَّينا كان  اليت السنوات ْجيع من أي: (َمَضى لَِما) فقال: الزكاة مقدار وبني  

 قول فعلى .الدين هذا يؤد ِ  ملو  سنواتٍ  مخس فمضت هبا، ليتزوج رايل؛ ألف ةمئ شخصا   أقرضت لو ذلك:
 سنوات. مخس زكاة واحدة   دفعة   وتزكي القرض، هذا لك دفع إذا إل تزكي، ل : املصنف

 .ق بض إذا ي ؤدى املال أن ريمها:وغ عمر بنٱو  علي عن ر وي مبا ذلك على ستدلواٱو 
 

 تقدم: فيما التفصيل والراجح
 يف فهو ،ألعطاك منه طلبت لو ألنك عام؛ كل  يف زكاته فتـ َؤدي :ابذل غن على ينالدَّ  كان  إذا األول: القسم
  والوديعة. ابلعاريَّة يكون ما أشبه اتم، له فم لكك له، م لكك حكم

 السنوات، يعْج وليس قبضته، إذا واحدٍ  عامٍ  زكاة تؤدي فإنك فقريا : منك انَ دَّ تَ سْ ٱ من كان  إذا الثاين: والقسم
  وغري ه.  الوهاب عبد بن ُممد الشيخ أخذ وبه ، اإلسَلم شيخ ذهب وإليه احلنفية مذهب وهذا

 ق بض ذاإ إل يزكى فَل مؤخرا   كان  إذا اقدَ الصَّ  أن وهو (َصَداٍق  ِمن  ) :بقوله املصنف إليه أشار :الثالث القسم
 رايل ألف مخسني صداقها يف شرتطتٱ املرأة أن لو مثل: ، اإلسَلم شيخ ذهب هذا وإىل حول، عليه ومضى
 اق،دالصَّ  وقبضت طلقها إذا إل هذه، رايل ألف ةمئ زكيت   فَل الطَلق: عند مؤخرا   رايل ألف ةمئو  مقدما ،
 عام. عليه ومضى

 
 سبق. ماك  ذلك وحنو مبيع، كثمن  (َغي رِهِ  َأو   َصَداٍق، ِمن  ) قال: لذلك وغريه الصداق بني ي فر ِق مل  واملصنف

 َوَل ) : املصنف عنه فقال األول، القسم عكس وهو ،دين زكيم  الْ  على كان  إذا الديون: من الثاين والقسم

 قال: الدين وهذا وحنوه، كقرضٍ   منه استدنته مبالٍ  يطالبك غري ك كان  إذا أي: (َدي نٌ  َعَلي هِ  َمن   َمالِ  فِي َزَكاةَ 

 إبل دين: عليك كان  فلو اإلبل، من مخسٌ  اإلبل نصاب مثل: النصاب، به ينقص أي: (النَِّصاَب  َين ق ص  )
  فيه. عليك زكاة فَل النصاب، عن ينقص فهنا واحدا : بعريا   واحد،
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 حر لٌ ما كل يبق مل فهنا ،رايل   ألف وتسعني ةمئتسع دين وعليك رايل، ألفِ  ةمئ عندك كان  لو آخر: ومثال
 الَمال   َكانَ  َولَو  ) : قال بل زكاة، فيها ليس هذه رايل ألف ةئامل : املصنف قول فعلى رايل، ألف سوى

  قسمني: إىل ينقسم املزكى املال (،َظاِهرا  
 من جاخلار  أي: والثمار، واحلبوب، والزروع، األنعام، هبيمة من السائمة وهو ؛يـ َرى ظاهرٌ  قسمٌ  األول: قسمال

  األرض.
  .والفضة الذهب من ض،األر  ابطن يف كان  ما وهو ؛يـ َرى ل قسمٌ  الثاين: القسمو 
 

 هذا كان  إذا التمر، أو احلبوب من أو األنعام، هبيمة من كان  ولو عليك الذي الدين : املصنف قول فعلى
 َهَذا» قال:  عثمان عن ر وي ما  املصنف ذكره ما على والدليل ؛فيه زكاة فَل النصاب: به ينقص الدين

َها دوونَ فـَتـ ؤَ  أَْمَوال ك ْم، ََتْص لَ  َحىتَّ  َديـَْنه   فـَْليـ َؤد ِ  َدْينٌ  َعَلْيهِ  َكانَ   َفَمنْ  زََكاِتك ْم؛ َشْهر    .(1)«الزََّكاةَ  ِمنـْ
 عليه كان  فمن ،باطنال دون الظاهر الدين هو النصاب به نقص إذا الزكاة من مينع الذي الدين أن الثاين: والقول

 :األرض من اخلارج من أو األنعام، هبيمة من ظاهرا   املال كان  وإذا الزكاة، به تسقط الفضة أو الذهب من دين
 أيخذ من بعثي كان  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أبن ذلك على ستدلواٱو  النصاب، به ينقص مدينا   الشخص كان  ولو الزكاة فعليه
  ي فصل لمف (2)«َصَدَقةٌ  َذْودٍ  مَخْسِ  د ونَ  ِفيَما لَْيسَ » :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،الدين عن يسأهلم ول األنعام، هبيمة من الزكاة

 ابطن يف هو ما دون الزكاة فيه فتجب ؛الفقراء نفوس فيه تطمع الظاهر ىزكَّ م  الْ  املال وألن ،غريه وأ الدين يف
 أْحد. اإلمام عن رواية القول وهذا الفقراء، يراه ول األرض،
 ينقص كان  اذا أو ،- النصاب دون مافي - النصاب تقليل يف سواء ؛الزكاة من مَينع ل الدين أن الثالث: والقول

 .(3)النصاب عن
 عن سأهلمي ول الزكاة ََييب من يبعث كان  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن ذلك: ومن ؛األدلة تدلو  وعليه ،الراجح القول هو وهذا

 ندهع شخصا   أن لو ذلك: مثال الدين، تستثنِ  ومل اآلايت، وكذا الزكاة، على الدالة األحاديث ولعموم الدين،
 عليه كان  فلو رايل، مليون تساوي األرض هذه كانت  فإذا التجارة، أجل من ليبيعها؛ يعن للتجارة أعدها أرض

                                                
 برقم (4/249) والبيهقي (10٥٥٥) برقم (2/414) شيبة أيب وٱبن (٧0٨٦) برقم (4/92) الرزاق وعبد (1٧) برقم (1/2٥3) مالك رواه (1)

(٧٦0٦.) 

 . اخلدري سنان بن مالك بن سعد سعيد أيب حديث من (9٧9) ومسلم (140٥) البخاري رواه (2)

 مطلق ا. الزكاة يسقط ل الدين أن أي:  (3)
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 القول لىوع الزكاة، من مينع الدين ألن األرض؛ هذه يف زكاة ل املصنف: قول على رايل، نمليو  غريه عند دين
 .الزكاة فيها األرض هذه أن الراجح:

 لي زكي؟ ابملال أييت أين من قيل فإذا
  الزكاة. ليدفع يقرتض أو األرض، من جزءا   يبيع أن اإمَّ  نقول:

 
 ل:فقا للا حق يف الدين كان  إذا ذلك بعد ذكر املخلوقني، حق يف الديون  املصنف ذكر امَّ ـل ذلك بعد مث
اَرةٌ )  عنده شخصا   أن لو ذلك: مثال زكاة، فَل النصاب: عن ص  قِ نْ تـ   كانت  إذا الكفارة أن أي: (َكَدي نٍ  َوَكفَّ

 حر ِ  من يتبق مل ألنه ؛رايل ألف اخلمسني ي زكي فَل :األف   وأربعني بتسعةٍ  رقبة عتق ةكفار   وعليه رايل، ألف مخسون
 .(1)«اِبْلَوفَاءِ  َأَحقو  الِلََّ  فَِإنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص النيب لقول ؛رايل فأل سوى ماله

 
 .أْجعني وصحبه آله، وعلى ُممد، لىع للا وصلى أعلم، وللا
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	14390309 - الزاد.pdf

