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 علمية فوائد                    الزكاة كتاب - المستقنع زاد

َكاة  فِي َعيِْن الَماِل  َوَتِجب    ةِ  -الزَّ مَّ وبَِها: - َولََها َتَعلٌُّق بِالذِّ ج  إِْمَكان  األََداِء، َوََل ، َوََل ي ْعتَبَر  فِي و 

 بََقاء  الَماِل.

َكاة    ْيِن فِي التَّرَِكِة. َوالزَّ  َكالدَّ

 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى ُم َمٍَّد، يِ َنانَبِ  َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
َكاة  فِي َعيِْن الَماِل  َوَتِجب  ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ  ةِ  -الزَّ مَّ ٌق بِالذِّ  ،ن يف الزكاةيْ أثر الدَّ  ر كَ ا ذَ مَّ ـل ،(- َولََها َتَعلُّ

 .لزكاةات العني اليت جيب فيها فَ لِ ر بعد ذلك فيما إذا تَ كَ ذَ  ،ص النصابقَ ر فيما إذا نَـ كَ مث بعد ذلك ذَ 

 .، َهََلك  ، نـَْقص  : َدْين  على هذا الرتتيب البديع هو ومن سبقه من العلماء سار ف

َكاة  فِي َعيِْن الَمالِ  َوَتِجب  : )قالف س من نف ج  رَ الزكاة عند إخراجها ت ْ  أي: أنَّ  (َعيِْن الَمالِ ـ)واملراد ب( الزَّ
 .ففيها شاة س من اإلبلمْ ى الَ وَ سِ  ،جبت فيه الزكاةالصنف الذي و  

 .للفق ر ح  لَ إذا كان ذلك أصْ  ؛رج من ي ر عينهاي   أنْ  :ارةجَ الت ِ  روضِ  ع  يف  ص  خَّ رَ يـ  و 

 ،زكاهتا من الغنم :والغنم ،ر ِ زكاته من البـ   :تدَّ شْ ٱإذا  ر  زكاهتا من البقر، والبـ   :مثال ما تقدم: يف البقر إذا بلغت نصابا 
 وهكذا.

 .- إبذن للا كما سيأيت  - وإمنا شاة ،من اإلبل تفزكاهتا ليس :وأما اإلبل إذا بلغت مخساا 

مئة رايل  ل قلمٍ ك  وقيمة   ،ه مئة قلمان عنده ما قيمت  فك ،يبيع ويشرتي يف األقَلم شخصاا  وعروض التجارة لو أنَّ 
إن كان  :للفق ر صلحأليف انظر بلغت نصابا، في   :يعين ،جتب فيها الزكاة :رايل آالففقيمة الزكاة هنا عشرة  ،مثَلا 

 ه:عىن قولِ فهذا م ؛حنو ذلكو  ،أو ماالا  ،وجيوز أن ي عطى ثوبا  ،أ عِطيَ  :األصلح له أن ي عطى قلماا ِلطلب العلم
َكاة  فِي َعيِْن الَمالِ  َوَتِجب  )  .فيه الزكاة تْ بَ جَ عين: يف نفس الصنف الذي وَ ي (الزَّ

                                                
  .ه 11/03/1439 األربعاء يوم درس (1)
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ةِ قال: ) مَّ ٌق بِالذِّ  مث بعد يومٍ  ،مئة وعشرون شاةا  مثَلا فلو إذا بلغت الغنم  ،أوجبنا يف الغنم شاة امَّ ـ( أي: لَولََها َتَعلُّ

 .العني حىت ولو مل تبقَ  ،تتعلق الزكاة بذمة املزكي :فهنا ه،الشيا (1)تفقمن بلوغ النصاب نَ 

 على ثَلثة أقوال:  العلماء يف هذه املسألة ختلفٱو 

 جيب عليه أدائها.أهنا جتب يف الذمة، فلو تَِلَفت  :ولالقول األ

َ »: ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقول النيب عنيالجتب يف  والقول الثاين: ِِِمْ فْـتَـَرَض َعَلْيِهْم َصَدقَ ٱفََأْعِلْمه ْم َأنَّ الِلَّ تـ ْؤَخذ  ِمْن  :ةا يف أَْمَوا

 لفق ر.لت ؤخذ من الغين وت عطى  أي: يف عني هذه الزكاة (2)«َأْيِنَيائِِهْم َوتـ َرد  َعَلى فـ َقرَائِِهمْ 

وفيه  ،بني النصوصع   أيضاا ْجوفيه  ،بني القولني وفيه ْجع   ، هو الذي ذهب إليه املصنف :والقول الثالث
 .ط صاحبها من عدم الزكاة لو هلكتحرمان الفق ر من الزكاة إذا بلغت نصابا وفرَّ  عدم   أيضاا 

فلو  ،منها مخس   ندهعفمثَلا اإلبل لو كان  .ن الزكاة جتب يف العني فق أب :إذا قيل ومثرة اخلالف يف هذه املسألة:
ب حلول القادم ال جتا يف :- ب يف عني الزكاةإذا قلنا إهنا جت -يف هذا النصاب  رَ خَّ ا وتَ هَ د ِ ؤَ ومل يـ   ،بلغت نصابا 
 .؛ ألننا أنقصنا من هذا النصابفيها الزكاة

الزكاة جتب يف  عامني؛ ألن ه: فإنه جتب عليه زكاةومل يؤد ِ  على الزكاة إذا مضى حوالن :جتب يف الذمةإهنا وإذا قلنا 
ق    ص شيء من النصاب.الذمة، أي: مل يـَنـْ

ى من لو زكَّ  ،ولاحل   رايل مثَلا، فإذا تَّ  آالفلو قلنا: إن نصاب األوراق النقدية عشرة  آخر أوضح: أعطيكم مثاالا 
؛ ألن الزكاة زكاة ايس فيهفإذا أتى احلول الثاين ل ،ص النصابق  نْـ يَـ  .رايالا : مئتني ومخسني رايل هذه آالفعشرة ال

 .وجبت يف نفس العني، وقد نقص من السنة األوىل

بقية،  الفآ، فإذا مل ي زكها: ال يضر املبلغ عشرة آالففعندان السنة األوىل عشرة  .إهنا جتب يف الذمة :إذا قلناو 
 .ة الثانيةالسَّنَ ة األوىل و نَ خرج زكاة السَّ بقية يف الذمة، في   آالفَنة الثانية: مل ي زكها عشرة الس

رج زكاة السنة األوىل فق ، أما الثانية النصاب نقص.  أما على القول األول: ي 

                                                
 هلكت. أي:  (1)

 . عباس ٱبن حديث من (19) ومسلم (1395) البخاري رواه  (2)
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وبَِهاخرى وهي قوله: )أ   مث بعد ذلك ذكر مسألةا  ج   :شرتط يف وجوهبا( أي: ال ي  َوََل ي ْعتَبَر  فِي و 

ن أهنا يف وهو متيق رايلٍ  آالفعشرة يف بيته لو كان عنده  فمثَلا  ،الزكاة مكن من دفعالتَّ  :( أيإِْمَكان  األََداءِ )

 .ة: فيجب فيها الزكاة ولو مل يتمكن من أدائهالكنها ضائع ،بيته

ة زكاالجتب  :هذا املال قَ رِ فلو مضى احلول وس   ،عنده شرتط مثَلا أن املال بقٍ َل ي  ف( أي: َوََل بََقاء  الَمالِ )قال: 

  فيه.

َكاة  ) بعد ذلك قال: مث ْيِن فِي التَّرَِكةِ  َوالزَّ ْينِ )، م على قسمة املال على الورثةقدَّ ( أي: أن الزكاة ت  َكالدَّ ( َكالدَّ

 ﴾خفمف حف جف مغ جغ مع جع﴿لقوله سبحانه:  ؛م يف قضائه على توزيعه على الورثةقدَّ أي: كما أن الدين ي  

 .[11:النساء سورة]

ْين  ،- وهو الزكاة -م حق للا قدَّ هل ي   :ختلف العلماءٱو   ؟- وهو حق املخلوقني -أو الدَّ

 .؛ ألنه مبين على املشاحةقدم حق املخلوقأنه ي   :أرجحهما على قولني:

فنصف  ؛ةاصَّ يكون بينهما ُم َ  :املبلغ للدين والزكاة كالدين إذا مل يكفِ   -أي: الزكاة  -أهنا  :وعلى قول املصنف 
 لدين.على اوالنصف اآلخر يوزع  ،لزكاةعلى ااملال يوزع 

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