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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العالمين رب هلل الحمد

إذا َزكاَته َأدَّى غيرِه أو َمْلئ   على وغيرِه َصداق   من َحق   أو َدْين   له كان وَمن:  اهلل رحمه المؤلف قال 
 .  َمَضى ِلَما َقَبَضه

 غير عن أو ، مالية معاوضة عن كان سواء ، مطلقا الزكاة فيه تجب الدين أن والمذهب ، المذهب يقرر المؤلف
 حول لكل زكاته تجب ، مليء غير على أم مليء على أم مؤجال كان أم حاال الدين كان وسواء ، مالية معاوضة

 هذه" غيره أو مليء على" ،" حق أو" قوله في المالية غير والمعاوضة" دين" قوله إليه يشير مالية معاوضة عن ،
 . مليء غير أو مليء على كانت إذا ، الزكاة

 جميعا الماضية السنوات عن ، سنة كل وليس ، قبضه إذا الزكاة يؤدي لكن ، مطلقا فيه الزكاة تجب عندهم الدين
 .  الخ ،، يماطل أو يجحد أو ُيعسر أو ، الدين عليه من يهلك أن الحتمال ؛ قبضه قبل الزكاة يؤدي أن يجب وال ،

ظاهًرا المالُ  كان ولو النصابَ  َيْنُقُص  ن  َدي عليه َمن مالِ  في َزكاةَ  وال:  قال ثم . 

 .  ؟ الباطن والمال الظاهر المال بين فرق هناك وهل ؟ الزكاة في يؤثر النصاب ينقص الذي الدين هل

 :  مثال

 إذا تجب والزكاة ، صاعا وأربعون مائتان عنده أصبح ، صاعا ستون دين وعليه ، قمح صاع ثالثمائة عنده رجل
 .  صاع ثالثمائة فمجموعها ، صاعا ستون والِوْسق ، أوسق خمسة عنده كان

 :  آخر مثال

 عليه تجب فهل ، وثالثون خمس عنده فيصبح ، منها خمسا يقابل دين وعليه ، الغنم من رأسا أربعون عنده رجل
 .  ؟ ال أو الزكاة

 هو ما ، الباطن والمال رالظاه المال المسألة هذه في يذكرون العلماء:  نقول العلماء اختالف نبين أن قبل
 .  ؟ والباطن الظاهر

 .  والسائمة والثمار الزروع ، المشاهد المال هو:  الظاهر المال

 .  التجارة وعروض األثمان والفضة الذهب:  الباطن المال

 التقسيم أن ، القيم وابن تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، الجماهير عليه ، العلم أهل أقوال من الراجح وهذا
 .  به لنا حاجة ال خالف وثمة ، الشكل هذا للمال

 :  مثال

 دين وعليه ، مثقاال عشرون عنده كان لو ، مثقاال عشرون الذهب ونصاب ، الذهب من مثقاال عشرون عنده رجل
 ، كاةالز  فيها وجبت درهم مائتي بلغت إذا والفضة ، باطن مال هذا ؟ الزكاة عليه تجب فال هذا يؤثر هل ، مثقال
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 المسألة هذه ؟ ال أو الزكاة عليه تجب فهل ، درهما بخمسين مطلوب هو لكن ، درهم مائتا اإلنسان عند كان لو
 :  شقان لها

 .  الباطنة األموال على الدين تأثير:  األول الشق

 .  الظاهرة األموال على الدين تأثير:  الثاني الشق

نما  .  أخرى إلى مسألة من تختلف اهلل رحمهم العلم أهل أقوال ألن ؛ الشكل بهذا التقسيم كان وا 

 .  الباطنة األموال في الدين تأثير:  األولى المسألة

 :  قولين على  اهلل رحمهم الفقهاء فيها اختلف المسألة هذه

 الشافعية مذهب وهو ، وحماد ربيعة رأي وهذا ، الباطنة األموال في الزكاة يمنع ال الدين أن:  األول القول
 .  جميعا عليهم اهلل رحمة عثيمين ابن شيخنا واختاره ، النووي واختيار ، الظاهرية مذهب وهو ، رواية في الحنابلةو 

 :  األدلة

 عامة وجاءت ، مال دون ماال تخص لم ، عامة جاءت فإنها ، الزكاة في جاءت التي األدلة عموم :األول الدليل
 .  مدين غير اإلنسان كان إذا بما تخص لم

 .  الزكاة عليه فوجبت ، الحول عليه وحال نصابا ملك ، مسلم حر أنه :الثاني لدليلا

 ، المدين مال في حق له الدائن ، ضعيفا فيه حقه فكان ، المدين مال في حق له الدائن بأن:  نوقش التعليل وهذا
 .  ضعيفا المال هذا في ملكه فكان ، يطلبه دائن هناك  لكن ، الحول وعليه نصابا ملك مسلم حر اآلن هو نعم

 ، {وَالْمَحْرُومِ لِّلسَّائِلِ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي} وتعالى تبارك قال كما ، بالمال الزكاة علق قد تعالى اهلل أن :الثالث الدليل
 ونبيه وجل عز اهلل علق:  فقالوا ،[ أموالهم في صدقة عليهم افترض اهلل أن أخبرهم ثم] معاذ حديث في وقال
 متعلقة أو المال بعين متعلقة الزكاة هل ، الفقهاء فيها اختلف ناقشوا التي والمسألة ، المال بعين الزكاة بوجو 

 . بها يستدل فال ، فيها مختلف وهي ، بالذمة

 الزكاة ألن ، ال أو دين عليه كان سواء ، المال عين في الزكاة توجب األموال أعيان في الزكاة تعليق:  إذن
 ، تأديته يجب المال بعين تعلق فما ، المال وعين الذمة بين فرق وثمة ، بذمته متعلق ،والدين المال بعين متعلقة

 .  يؤديه أن عليه يجب بالذمة يتعلق وما

 رأي فهو ، التابعين من جماعة عن مروي وهذا ، الباطنة األموال في الزكاة من يمنع الدين أن:  الثاني القول
سحق واألوزاعي والليث والنخعي والحسن ، اريس بن سليمان ورأي ، عطاء  الحنفية ومذهب ، ثور أبي ورأي ، وا 

 .  الجماهير ، الحنابلة عند والمذهب ، القديم القول في والشافعية والمالكية

 :  األدلة

 فمن ، زكاتكم شهر هذا" للناس يقول عنه اهلل رضي عثمان سمعت:  قال ، يزيد بن السائب عن :األول الدليل
 أبو أخرجه ، عنه اهلل رضي ، عثمان عن مشهور األثر وهذا" أموالكم زكاة تخرجوا حتى فليؤده دين عليه نكا
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 ألفاظه من ، ألفاظ فيه وجاءت ، حجر ابن الحافظ وصححه ، المصنف في الرزاق وعبد ، شيبة أبي وابن ، عبيد
 مالك اإلمام أخرجه"  زكاةال منها نفتؤدو  لكمأموا تحُصل حتى ، دينه فليؤد دين عليه كان فمن ، زكاتكم شهر هذا"

 التي الدين يؤدوا بأن والتابعين الصحابة أمر ، عنه اهلل رضي عثمان أن:  فيه االستدالل ووجه ، الموطأ في
 كان ولو ، الزكاة في يؤثر الدين أن على يدل مما ؛ أخرجوها التي الدين تلك زكاة يؤدوا بأن يأمرهم ولم ، عليهم
 الزكاة وجوب يمنع الدين أن على دل ، يأمرهم لم فلما ، الديون تلك زكاة يخرجوا أن ألمرهم الزكاة مع بيج الدين
 .   كاإلجماع فكان ، الصحابة من محضر في كان وهذا ، الموجود النصاب في

 لم إن الباقي في زكاة ال وهنا ، عليه الذي الحال الدين يؤدي اإلنسان أن ، عنه اهلل رضي عثمان مراد أن:  أجيب
 بقي كان إن الحول حال فإذا ، الحول يحول أن قبل عليكم التي الديون أخرجوا:  يقول عثمان ، نصابا يبلغ

ن ، زكاته فأدوا نصاب  .  زكاته تؤدوا فال نصاب يبق لم وا 

 الناس في يصيح عفان بن عثمان كان وقد" وهب بن اهلل عبد قال ، عند األلفاظ بعض في جاء قد بأنه:  ونوقش
 ُيحصي الرجل فكان ، الزكاة منها نفتؤدو  أموالكم تحُصل حتى ، فليقضه دين عليه كان فمن ، زكاتكم شهر هذا: 

 هذا وظاهر،  الموطأ في مالك اإلمام أخرجه" الزكاة فيه تجب بقي ما كان إن يديه في بقي ما يؤدي ثم ، دينه
نما ، المال يخرجون ال أنهم  بالمال ويقارنها ، ديونه وكم ، زكاة فيه الذي المال كم يحصي ، إحصاء يحصونه وا 

 يخرج:  قالوا كما وليس ، األثر ظاهر هذا ، بقي ما زكاة ويخرج ، المال من الديون فيخصم ، عنده الموجود
 ولم ، األمة سلف فهمه الذي وهذا ؟ ال أو نصاب بقي هل ينظر الحول حال إذا ثم ، الحول حوالن قبل الديون
 .  إخراج وليس إحصاء أنه ، األول الفهم يفهموا

 يحتاج هذا ، دين وعليه ، نصابا بلغ الذي المال وصاحب ، المواساة سبيل على وجبت قد الزكاة أن :الثاني الدليل
 .  ؟ للمواساة أهل وهو غيره يواسي فكيف ، يواسى أن

 :  مثال

 عشر حوالي عليه ؟ مدين وهو شاة يخرج بأن نأمره فكيف ، عشرا يقابل دين وعليه ، الغنم من رأسا أربعون عنده
 واس ، منه جزءا سدد أو الدين وسدد ، العشر هذه من أخرج:  ونقول ، مدين ألنه ؛ الزكاة عنه فنسقط ؟ شياه
 .  غيره قبل المواساة في بنفسه فيبدأ ،[ تعول بمن ثم بنفسك ابدأ] يقول والسالم الصالة عليه والرسول ، نفسك

 النفس وطمأنينة ، الرب غضب تطفئ أنها ، المواساة غير كثيرة مقاصد لها الزكاة إن:  قال ، اهلل رحمه شيخنا رد
 عثمان بقول األدلة عموم خصص إنما:  فيقال ، بالمواساة العموم ُيخصص أن يمكن وال ، ذلك وغير ،، والرزق ،

جماع ، عنه اهلل رضي  .  العلة بهذه األدلة تخصيص وليس ، قاله ما على الصحابة وا 

 ؛ زكاة مال يكون ال ، أصلية حاجة   إليه المحتاج والمال ، األصلية الحوائج من الدين قضاء أن :الثالث الدليل
 منه يدفع أن يريد الذي والمال ، أصلية حاجة يحتاجها اإلنسان ألن ؛ زكاة فيها ليس عموما الِقنية فعروض ولهذا
 .  الزكاة فيه تجب فال ، أصلية حاجة إليه يحتاج الزكاة
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 :  الراجح

 جمهور وقول ، للصحابة قول أنه ولوال ، كاإلجماع ماهو أو ، الصحابة إلجماع ؛ أعلم واهلل القول هذا هو
 عن المنقولة اآلثار رأى إذا اإلنسان لكن ، قوي وجه له ، يمنع ال:  يقول الذي األول القول لكان ، التابعين
 فهما أسد فإنهم ، يتقدم أن يستطيع ال ، اهلل رحمهم التابعين جماهير وقول ، حابةالص من كثير واتفاق ، الصحابة

 حوالي عن ينقل وكونه ، األقوال هذه مثل رأى إذا اإلنسان يتوقف ، نية وأصدق ، قلوبا وأبر ، علما وأكثر ،
ن ، القول هذا خالف قوال يرجح أن في حرجا يجد اإلنسان فإن ، التابعين من عشرة أو تسعة أو ثمانية  كان وا 
 الصحابة بإجماع مخصوص العموم هذا لكن ، اآلخرون إليه ذهب ما على تدل النصوص وعموم العقلي الدليل

 .  كاإلجماع هو ما أو

 رأسا أربعون اإلنسان عند كان فلو ، والسائمة والثمار الحبوب مثل ، الظاهرة األموال في الزكاة من يمنع الدين هل
 ال:  يقولون هنا لكن ، الخالف سيأتي ؟ ال أو الزكاة عليه تجب فهل ، منها عشرا يقابل دين هوعلي ، الغنم من

 .  نقص قد النصاب ألن ؛ الزكاة عليه تجب

 يقابل ما فيخصم ، تجب ؟ الزكاة عليه تجب فهل ، رأسا أربعين يقابل ما وعليه ، رأسا ثمانين عنده أن نفرض
 .  اهلل شاء إن سيأتي كما ، شاة فيها هذه واألربعون ، أربعون عنده ويبقى ، األربعين

 :  قولين على خالف فيها المسألة هذه ؟ الظاهرة األموال في الزكاة يمنع الدين هل

 والنخعي الحسن وعن ، عطاء عن مروي وهذا ، الظاهرة األموال في الزكاة وجوب يمنع الدين أن:  األول القول
سحق ليثوال والثوري يسار بن سليمان وعن  .  الحنابلة عند المذهب  وهو ، المواشي في الحنفية مذهب وهو ، وا 

 :  األدلة

 .  السابقة المسألة في الثاني القول أصحاب عند للزكاة الدين بمنع قال من أدلة -

ليه ، الظاهرة األموال في الزكاة وجوب يمنع ال الدين أن:  الثاني القول  وهو ، روالثما الزروع في الحنفية ذهب وا 
 الحبوب في إال يمنع ال:  أخرى رواية الحنابلة وعند ، ةيوالظاهر  ، رواية في والحنابلة والشافعية المالكية مذهب
 واختيار ، اهلل رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، عمر ابن عن ومنقول ، األوزاعي رأي وهو ، والثمار
 .  عثيمين ابن شيخنا واختيار ، سعدي بن الرحمن عبد الشيخ

 :  األدلة

 يكن ولم ، الزكاة لقبض السعاة يبعثون كانوا ، بعده من والخلفاء ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن :األول الدليل
 الزروع:  الظاهرة األموال من الزكاة يقبضون كانوا بل ، ال أو دين المال صاحب على هل:  يسألون السعاة
 النصاب في يؤثر ال الدين أن على يدل مما ؛ يسألون كانوا أنهم ينقل ولم ، السائمة المواشي ومن ، والثمار
 أصحاب فإن ، الماضي الزمن في دينا عليهم أن والغالب ؟ ال أو دين عليكم هل لسألوا يؤثر كان ولو ، الزكوي
 النبي فإن ، حالصحي في عباس ابن حديث في كما ، والسنتين السنة الثمار في ُيسلفون كانوا والثمار الحبوب
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 قلة بهم كان أنه فالغالب ، والسنتين السنة الثمار في ُيسلفون الناس ووجد ، المدينة جاء ، وسلم عليه اهلل صلى
 .  وتسليف يد ذات

 ، الفقراء نفوس بها فتتعلق ، بينة واضحة أموال ألنها ؛ بين واضح الظاهرة باألموال الزكاة تعلق أن :الثاني الدليل
 ، الباطنة األموال بخالف ، فيها الزكاة وجوب الدين يمنع وال ، الزكاة فيها وجبت كذلك كانت فلما ، اإليه وتتشوف

 تاجرا يرى ، تجارة عروض يرى هو نعم ، عليها يطلع ال الفقير فإن ، التجارة وعروض ، والفضة الذهب مثل
 نفس تتشوف فال ، أعيانها في ال قَيمها في تجب الزكاة لكن ، الخ ،، أطعمة أو أواني أو قماش أو سيارات عنده
 .  إليها ينظر فهو ، وقمح وأعناب نخيل إلى تتشوف كما إليها الفقير

 بخالف ، نمت ما فيها اإلنسان ويتاجرِ  تقّلب لم فلو ، فيها بالتصرف تنمو الباطنة األموال أن :الثالث الدليل
 الباطنة األموال في كالسبب ليس السبب لكن ، اإلنسان من سبب هناك نعم ، بنفسها تنمو فإنها ، الظاهرة األموال

 ، وتمشي تأكل والبهيمة ، نمت ربما تركتها لو النخلة لكن ، عليه هي ما على لبقيت الباطنة األموال تركت لو ،
 ، الباطنة األموال بخالف ، فعله من ليس نماء هناك بل ، صاحبها على كليا نماؤها يعتمد ال الظاهرة فاألموال

 .  تقليب إلى تحتاج فإنها

 :  الراجح

 العكس رجحنا أنا مع هذا رجحنا لماذا ، الظاهرة األموال في الزكاة وجوب من يمنع ال الدين أن ، الثاني القول هو
 رأي وهو ، يمنع أنه ، السابق الترجيح اإلنسان لرجح والنصوص اآلثار تلك ولوال ، السعاة بعث بسبب ؟ قبل

 إذا هذا قول لكن ، الخ ،، والليث والثوري يسار بن وسليمان والنخعي والحسن عطاء ، تقدم كما السلف من طائفة
 في فترجيحنا إذن ، الصحابي قول على بل ، قولهم على يقدم النص ظاهر فإن النصوص لظواهر مخالفا كان

 تسعة أو ثمانية ورأي ، حابةالص من إجماع شبه أو إجماع األولى في نأل ؛ المنع عدم الثانية وفي المنع األولى
 السعاة بعث وهو ، ذلك من تمنع النصوص ظواهر الثانية المسألة في ، توافقه والنصوص ، التابعين من عشرة أو
 .  يسألون السعاة يكن ولم ،

 الجمهور عند الراجح ، فرق ال ؟ مؤجال أو حاال الزكوي النصاب صاحب على الدين يكون أن بين فرق هناك هل
 .  والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية مذهب فهو ، يمنع ال نهأ - األربعة هم الجمهور بأن القول على -

ظاهًرا المالُ  كان ولو:  قال ثم  . 

"  كان ولو" وقوله ، عنده فرق فال ، فيه الزكاة وجوب من يمنع الدين فإن ، ظاهرا المال كان ولو:  يقول المؤلف
 تدل" لو: " بعضهم ويقول ، الزكاة فيه تجب لم ظاهر المال كان إذا:  قال من العلم أهل من ألن ؛ خالف إشارة
ذا ، قويا خالفا ثمة أن على ذا ، أقل خالف فهو" حتى" قيل وا   عن منقول وهذا ، ضعيف خالف فهو" إن" قيل وا 
 ظاهرا المال يكون أن بين يفرق ال المذهب أن:  المهم ، تقدمينالم من وغيرهم اهلل رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ
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 من يمنع الدين فإن ، باطنا المال كان إذا أنه ، تقدم كما التفصيل والراجح ، سواء حد على فهما ، باطنا أو
 .  يمنع ال الدين فإن ظاهرا كان إذا وأما ، فيه الزكاة وجوب

كَدْين   وَكفَّارة  :  اهلل حمهر  قال  . 

 اإلنسان كان فإذا ، اآلدمي حق وبين اهلل حق بين فرق ال أنه:  أخرى بعبارة ، الدين كحكم الكفارة حكم إن أي
 . فيه الزكاة تجب فال ، النصاب في يؤثر الدين هذا فإن ، زكوي نصاب وعنده ، لآلدمي بحق أو ، هلل بحق مدينا

 :  مثال

 عليه فوجبت ، قمح صاع ثالثمائة اإلنسان عند كان لو:  - اهلل رحمه شيخنا به ومثل - اإلنسان عند كان لو
 في والنصاب ، صاعا ثالثين هنا اآلصع مقدر يكون ، صاع نصف مسكين لكل ، مسكينا ستين إطعام كفارة
 كامال العشر أو العشر صفن إما ، زكاة ففيها صاع ثالثمائة اإلنسان عند كان فإذا ،( كجم216) ثالثمائة القمح

 ؟ الزكاة يمنع فهل ، - رأيهم على - النصاب نقص ، صاعا ثالثين الكفارة هذه ومقدار ، كفارة عليه كان فإذا ،
 .  الظاهر والمال الباطن المال بين يفرق الراجح وعلى ، المذهب على ، يمنع نعم

 .  اآلدمي كدين ، لزكويا النصاب على التأثير في اهلل دين أن عندنا فالمذهب:  إذن

 :  األدلة

 هل ، تحج ولم تحج أن نذرت وقد ، ماتت أمها أن ذكرت التي للمرأة قال ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن -
 ،[ بالقضاء أحق فاهلل] األلفاظ بعض وفي ، البخاري أخرجه [بالوفاء أحق فاهلل ، اهلل اقضوا] قال ، عنها تقضي
 .  آلدميا كدين وجل عز الرب فدين

ن:  اهلل رحمه قال  .  َمَلَكه حينَ  حوُله اْنَعَقدَ  صغاًرا ِنصاًبا َمَلكَ  وا 

 .  ملكه في دخل حين من النصاب هذا حول انعقد ، - سنها في صغارا - صغارا نصابا ملك إن

 شروط تتوفر أن بد ال لكن ، ملكها حين من احوله انعقد ، الضأن من صغيرا َحَمال أربعين اشترى أنه ولنفرض
 :  شروط ثالثة وهي ، األنعام بهيمة في الزكاة وجوب

 .  أكثَره أو الحولَ  سائمة   تكون أن -1

 .  شرعا المعتبر النصاب تبلغ وأن -6

 .  الخ ،، والعمل للركوب ليست ، والتسمين والنسل للدَّر   تتخذ أن -3

 ليست ألنها ؛ الزكاة فيها تجب فال ، برّضاعة لها جاء بل ، أمهات لها وليس ، ترضع صغارا نصابا ملك فإن
 .  ؟ الزكاة فيها تجب النصاب وبلغت كبارا أو صغارا كانت إذا أنها على الدليل ما ، سائمة

 أن على يدل مما ، والكبار ارالصغ بين يفرق ولم ،[ شاة   شاةً  أربعين وفي] وسلم عليه اهلل صلى النبي قول -
 .  تقييد غير من جاء الحديث ألن ؛ والكبير الصغير تشمل الزكاة

ن:  المؤلف قال ثم  . اْلَحْولُ  اْنَقَطعَ  ،،، اْلَحولِ  بعضِ  في النصابَ  َنَقَص  وا 
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 قبل ضيف فجاءه ، الغنم من رأسا أربعين عنده أن لنفرض ، الزكاة تجب لم الحول بعض في النصاب نقص إذا
 ألن ؛ الحول تمام قبل النصاب نقص ألنه ؛ الزكاة عليه تجب لم ، األربعين الرأس هذا له فذبح ، الحول حوالن
 أن بد فال ، طرفيه أم الحول وسط في النقص كان وسواء ، يوجد لم وهو ، الحول جميع في النصاب تام يشترط
 .  عليه زكاة فال الحول أثناء في نقص فإن ، كامل وهو الحول يهعل ويتم النصاب يكتمل

جنِسه بغيرِ  أْبدَلهُ  أوْ  باَعهُ  َأوْ :  اهلل رحمه قال ثم  . 

 :  الحول فيها ينقطع صورا يبين المؤلف

 .  الحول أثناء في النصاب نقص إذا:  األول الصورة

 . جنسه بغير الحول أثناء في باعه اإذ:  الثانية الصورة

 .  جنسه بغير أبدله إذا:  الثالثة الصورة

 الخ ،، الذمة في ولو بمال مال مبادلة:  البيع تعريف في وسيأتينا ؟ إبداال البيع أليس" أبدله ،، باعه" بين الفرق ما
 تم بيع" أبدله"و ، والقبول بباإليجا تم بيع هذا" باعه" قوله:  وقال ، األصحاب بعض حمله ، مبادلة فهو ،

 أبدل كان إذا" أبدله"و ، بنقد كان إذا هذا" باعه" قوله أن على ، اهلل رحمه شيخنا وحمله ، بعيد وهذا ، بالمعاطاة
 . أخرى بعين عينا

 ، هبجنس أبدله أو بجنسه باعه إذا إال ، ينقطع الحول فإن ، أبدله أو ، الحول أثناء في النصاب باع إذا أنه المهم
 .  ؟ كيف

 :  مثال

 .  الحول ينقطع ال ، شاة بأربعين شاة أربعين باع لو

 ينقطع ال هنا ، جراما 05 بـ أبدلتها ، الذهب من جراما 05 مثال عندها ، تماما له مساو بذهب ذهبا باعت امرأة
 .  جنسه بغير باعه أو أبدله إذا الحول ينقطع إنما ، الحول

 :  مثال

حدى مائة أبدل أو ، بقرة الثينبث شاة أربعين بادل  جديد حول ويبدأ ، الحول ينقطع ، بقرة بأربعين شاة وعشرين وا 
 .  انتبه ، تجارة عروض وليست ، الحول ينقطع ، بذهب عنده غنما باع ،

 ثالث في إال ، الحول انقطع بجنسه أبدله أو بجنسه باعه فإن ، الحول انقطع جنسه بغير أبدله أو باعه إذا:  إذن
 :  صور

 ،، فضة أو ، ذهب أو ، بقر أو ، إبل أو ، غنم ، وتشترى تباع أشياء ، تجارة عروض كانت إذا:  األولى الصورة
 ينقطع ال ، واحد فالحكم ، بغيرها باعها أو بغيرها أبدلها فلو ، قيمتها المراد التجارة فعروض ، الخ ،، طعام أو

 .  هاقيم في فالزكاة ، القَيم المراد ألن ؛ الحول
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 فضة أو ، بفضة ذهبا أبدل أو ، بذهب فضة أو ، بفضة ذهبا باع إذا فإنه ، والفضة الذهب:  الثانية الصورة
 تكميل في الذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الذهب يضم هل:  مسألة على ينبني وهذا ، الحول ينقطع لم ، بذهب

 .  ينقطع ال الحول أن ، المذهب من الصحيح اهلل شاء إن سيأتي ؟ النصاب

 قصة وهي ، عظيمة بعقوبة الزكاة من الفارين عاقب تعالى اهلل ألن ؛ الزكاة من فارا كان إذا:  الثالثة الصورة
 من رواف ألنهم العقوبة فجاءت ، {مُصْبِحنِيَ لَيَصْرِمُنَّهَا أَقْسَمُوا إِذْ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ بَلَوْنَا كَمَا بَلَوْنَاهُمْ إِنَّا} الجنة أصحاب

 من وطائفة والحنابلة المالكية مذهب وهذا ، عليه أوجبت الزكاة من فر إذا ، قصده بنقيض له معاملة وأنه،  الزكاة
 .  اإلسالم شيخ واختيار ، العلم أهل

 بغير باعه أو ، جنسه بغير أبدله إذا أما ، فيه ويستمر الحول على يبني بل ، الحول فيها ينقطع ال الصور هذه
حدى مائة أبدل إذا ، جديدا حوال ويستأنف ينقطع الحول فإن ، جنسه  انقطع ، البقر من رأسا بثالثين وعشرين وا 
 اإلبل من وعشرين بخمس الغنم من رأس مائة أبدل ، نفسها الطريقة ولإلبل ، للبقر جديدا حوال ويبدأ ، الغنم حول

 .  لإلبل جديدا حوال يبدأ ،

 ، وأوالده هو وأكلها وذبحها ، غنمه إحدى أخذ ، الزكاة وجوب على يومان إال بقي لم رجل ، الزكاة من الفار لكن
ن ، عليه زكاة وال ، شيء عليهم فما ، وأوالده هو يأكل أن قصد قد كان فإن ، قصده إلى فننظر  يقصد كان وا 
 .  أعلم هللوا ، الحول نهاية إلى تاما كان النصاب وكأن ، شاة يخرج بأن ُيلزم فإنه الزكاة من الفرار

 . محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى


