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 علمية فوائد                    الزكاة كتاب - المستقنع زاد

َعَقَد ٱ ِصَغارًا: نَِصابًا َمَلَك  َوإِن    لُهُ  ن   َمَلَكُه. ِحينَ  َحو 

ِل، بَع ضِ  فِي النَِّصاُب  َنَقَص  َوإِن    َكاةِ  ِمنَ  فَِراراً  َل  - ِجن ِسهِ  بَِغي رِ  َأب َدلَهُ  َأو   بَاَعُه، َأو   الَحو   :- الزَّ

َقطَعَ ٱ ُل، ن  لِِه. َعَلى بَنَى بِِجن ِسِه: َأب َدلَهُ  َوإِن   الَحو   َحو 

 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى ُم َمٍَّد، يِ َنانَبِ  َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
َعَقَد ٱ ِصَغارًا: نَِصابًا َمَلَك  َوإِن  ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ  لُهُ  ن   شرط يف مسائلَ  هنا  يذكر ،(هُ َمَلكَ  ِحينَ  َحو 

 .احلول على يَبِن  ومىت ،ينقطع ومىت ،ينعقد مىت احلول:
 

 هبيمة سائمة من السِ ن يف يعن: (ِصَغاراً ) الزكاة، فيه جيب مما يعن: (نَِصابًا َمَلَك  َوإِن  ) قال: :األوىل املسألة

َعَقَد ٱ) األنعام، لُهُ  ن   ابلشراء، سواء ؛ملكه يف حازه حني يعن: (َمَلَكهُ  ِحينَ ) احلول: بداية َعد ِ  يف يبدأ يعن: (َحو 
  أو السن يف صغرية   كانت  سواء م ِلكت إذا األنعام هبيمةَ  أن أي: اجلملة هذه ومعىن وحنوه، ابإلرث أو ابهلبة، أو

 اْلَغَنمِ  َويف » :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول عموم ذلك على والدليل ؛املِلك حني من حوهل ا: ويبدأ ،النصاب من ت عترب فإهنا كبرية:

 الكبرية. أو الصغرية الشاة بني ملسو هيلع هللا ىلص النيب ي  َفر ِق فلم (2)«َشاة   َشاة   أَْربَِعنيَ  ك ل ِ   يف 
 
 ؟- بدايته عتبارٱ يف يعن - احلول ينقطع مىت وهي مسألة: ذلك بعد  ذكر مث

لِ  بَع ضِ  فِي) الزكاة، فيه َتَِب فيما يعن: (النَِّصاُب  َنَقَص  َوإِن  ) فقال: ُل  ن َقطَعَ ٱ) احل ك م: ؟(الَحو   ،(الَحو 
 ستة عدب مث اإلبل، من مخسة شرتىٱ ُمرم شهر يف فلو اإلبل، من مخس   سيأيت كما  اإلبل نصاب ذلك: مثال
 ِمنْ  أنَّه   ِمنْ  سبق ما ذلك: على والدليل ؛نقص النِ صاب ألنَّ  احلول؛ ينقطع فاحل ك م: منهما، ثنتنيٱ ذبح أشهر

 .نقص النصاب وهنا النصاب ب لوغ   الزكاة وجوب شروط

                                                
  .ه 10/03/1439 الثَلاثء يوم درس (1)
 ِعْندَ  احْلَِديثِ  َهَذا َعَلى َواْلَعَمل   َحَسن ، َحِديث  » : الرتمذي قال ، عمر ٱبن حديث من (621) والرتمذي (1568) داود أبو رواه  (2)

 «.اْلف َقَهاءِ  َعامَّةِ 
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 اإلبل نم مخس مثل: النصاب، من شيئا   ابع أو أي: (بَاَعهُ  َأو  ) فقال: أ خرى مسألةٍ  يف نقصانٍ  مبثال مثَّل مث
 حني من احلول طعقَ يَ ن ْ  فهنا مال: إىل حيتاج ألنه ثَلثة ؛ منها ابع رمضان شهر يف أتى فلما ُمرم، يف شرتاهاٱ

 .ابلبيع النصاب نقصان
 

 مثَل : اإلبلف أنواع، حتَته يكون ما اجلنس: (ِجن ِسهِ  بَِغي رِ ) النصاب أبدل أو أي: (َأب َدلَهُ  َأو  ) قال: الثالث واملثال
، :اه  يَ والشِ  جنس، والبقر: جنس،  واحدة   عطاهأ آخر مع شخص تبادل أشهر: ستة بعد اإلبل، مثال يف فلو جنس 

سب وال ،جنس نالشاات ألن احلول؛ ينقطع هنا اه:يَ الشِ  من ثنتنيٱ منه وأخذ اإلبل، من  .اإلبل نصاب من حت 
َكاةِ  ِمنَ  فَِراراً  َل ) قال: احلول نقطاع  ٱ فيه لي عترب الثَلثة األمثلة يف  شرتطٱو   احلول؛ بعض يف نقص يعن: (الزَّ
 فرارا   ليس لكذ فعله وكان البدل، إىل للحاجة أبدله أو املال، حتياجٱل ابع أو حلمها، ألكل ذحبها إىل حتياجهٱل

  احلول. َتَّ  إذا كاةالز  منه وت  ْؤخذ ؛قصده بنقيض ي عامل فإنه الزكاة: من فرارا   كان  إذا اأمَّ  احلول، فينقطع الزكاة: من
 لو ثل:م جنسه، بنفس ىي زكَّ  ما أبدل أي: (بِِجن ِسهِ  َأب َدلَهُ  َوإِن  ) قال: وهي: اثلثة مسألة   ذلك بعد ذكر مث

 منه وأخذ ثنتنيٱ فأعطاه اإلبل، من ثنتنيٱ آخر مع تبادل احلول منتصف ويف اإلبل، من مخس   عنده شخص  
لِهِ  َعَلى بَنَى) قال: لذا ؛احلول ينقطع ال فهنا اإلبل: من ثنتنيٱ  ألن م بادلة؛الْ  قبل األول احلول على يعن: (َحو 
 .اجلنس عن عنه إزالة   ي عَترب ال جنسه هو مبا م بادلةالْ 

 ةمئ أخذ احلول نصف يف لو زكاة، فيها وهذه غرام، َتامئ وزهنا الذهب من قطعة عنده اشخص   أن لو آخر: ومثال
 وال ول،األ النصاب على بناء   احلول وينعقد ذهب، حد:وا اجلنس فهنا آخر: غرام ةمئ بداله ووضع وابعه غرام

 .للحول قاطع ا ذلك عتربي  
 

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