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

ال ِنصاًبا، كان إن أصِلهما َحْول   َحْوَلهما فإن  :  تعالى اهلل رحمه المؤلف قال  .  َكماِله فِمن وا 

 هذه ؟ عليه كامل حول مضي من بد ال أو ؟ جنسه إلى ويضم الزكاة فيه تجب هل ، المستفاد المال مسألة هذه
 :  أقسام ثةثال إلى اهلل رحمهم الفقهاء يقسمها المسألة

 على ، أصله حول حوله فهذا ، السائمة ونتاج التجارة كربح ، لألصل نماء المستفاد المال يكون أن:  األول القسم
 .  عليهم اهلل رحمة العلم أهل عامة رأي

 ماماإل أخرجه" يديه على الراعي بها يروح بالسْخلة عليهم اعتد  " قال أنه ، عمر حديث فيه جاء قد :األول الدليل
 .  مالك

 . أيضا عنه اهلل رضي علي عن منقول أنه :الثاني الدليل

 أهل على ذلك شق ، مستقل حول منها واحدة لكل جعل فإذا ، والدتها وقت يختلف السائمة أن :الثالث الدليل
 ألف دهعن كان فإذا ، عليهم شق مستقال حوال السائمة من مولود لكل جعلنا لو ، ألصلها تبعا فجعلت ، األموال
 فيها يكون ، طفلين ولدت واحدة وكل ، وولدن ، إناثا خمسمائة فيها أن فرض لو ؟ نماء فيها سيكون كم ، أرس
 .  شديدة مشقة ذلك في أن شك ال ، مستقال حوال منها واحد لكل سنجعل كيف ، رأس ألف

 .  الحول في فتبعتها ، الِملك في لها تابعة وألنها :الرابع الدليل

 المستفاد عن يسألوا أن غير من العروض زكاة يأخذون كانوا فإنهم ، المسلمين فعل هو هذا وألن :لخامسا الدليل
 في يسألون كانوا ما ، وسلم عليه اهلل صلى والنبي الخلفاء يبعثهم كان الذين السعاة فإن ، حدوثه وقت متى

نما ، استفادته وقت متى ، المستفاد المال عن التجارة عروض  من زكاته ويأخذون ، جميعا المال يحصون كانوا وا 
 .  سؤال دون

 عروض في هذا ، مستفاد لكل الحول اعتبار فيعسر أسبابه كثرة بسبب وجوده يكثر المستفاد وألن :السادس الدليل
 شخص وغدا ، شخص منه يشتري اليوم ، كثيرة االستفادة أسباب ، مثال قماش فيه محل عنده التاجر ، التجارة
 .  يصعب حوله ضبط تجعل المستفاد أسباب فكثرة ، خمسين وبعده ، مائة وغدا عشرة ليوموا ، آخر

نما ، أصله حول حوله يعتبر ال ، السائمة نتاج أن إلى ذهب:  العلم أهل وبعض  إليه وذهب ، مستقال يكون وا 
 .  والنخعي الحسن

 :  األدلة

 يحول أن الزكاة وجوب في فاشترط [الحول عليه حولي حتى مال في زكاة ال] وسلم عليه اهلل صلى النبي قول -
 .  الحول عليه يحول حتى ، فيه زكاة فال الحول عليه يحل لم السائمة ونتاج ، المال على الحول
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 .  وغيرها ، عنهم اهلل رضي ، الصحابة عن ثابتة أدلة من تقدم لما مخالف القول وهذا

 :  الراجح

 .  أصله حول حوله فإن ، األصلي ماللل نماء كان إذا المستفاد المال أن

 يعتبر أم ؟ حوله في النصاب إلى يضاف فهل ، له نماء ليس لكن ، األصل جنس من المستفاد يكون أن:  الثاني
 عنده كان أو ، أخرى رأسا أربعين شخص له فوهب ، الغنم من رأس أربعون دهنع كان لو:  مثال ؟ مستقل حول له

 إلى األربعون وتضاف ؟ السابقة العشرة إلى الثانية العشرة تضاف فهل ، أخرى عشرة فاستفاد ، لاير آالف عشرة
 :  العلم أهل بين خالف فيها وقع المسألة هذه ؟ األربعين

 اهلل رحمة العلم أهل عامة إليه ذهب ، له نماء يكن لم إذا جنسه إلى يضم ال المستفاد المال أن:  األول القول
 .  والحنابلة الشافعية ومذهب ، وعلي وعثمان وعمر بكر أبي رأي وهو ، عليهم

 :  األدلة

 جاءت وقد ، الحول للنماء يشترط:  فقالوا ، الحول اشتراط أدلة وهي ، الثاني القول أصحاب أدلة :األول الدليل
 .  باشتراطه النصوص

  ، بهم وكفاك ، وعلي وعثمان ، عمر وعن ، بكر أبي عن منقول هذا أن :الثاني الدليل

 هذا ، عينا وأ ماشية كان إذا أصله بحول فيزكى ، الحول في جنسه إلى يضم المستفاد المال أن :الثاني القول
 .  الحنفية مذهب

 :  األدلة

 ، بحول تقييد غير من مطلقة جاءت الزكاة وجوب أدلة فإن ، الزكاة وجوب أدلة الضم على األدلة :األول الدليل
 .  أصلها إلى فتضم ، فيها الحول اشتراط يأت لم وهذه ، فيه الحول اشتراط جاء ما إال ، إطالقها على فتبقى

 بعبارة ، حوله في به فيلحق ، عليه وزيادة ، له تابع فهو ، األصل جنس من المستفاد المال أن :الثاني الدليل
 وربح السائمة نتاج على تجارة ربح وال سائمة نتاج وليس المال جنس من كان إذا المستفاد المال قياس:  أخرى
 .  التجارة

 السائمة نتاج ألن ؛ األموال من غيرها وبين ، التجارة وربح السائمة نتاج بين فرقا ثمة بأن:  االستدالل هذا ونوقش
 عندي ، عنه متولدا وليس جنسه إلى يضم الذي كالمال ليس ، كغيره ليس فهو ، األصل من متولد ، التجارة وربح
 ربح أو السائمة نتاج بخالف ، األولى العشرة عن متولدة ليست الجديدة العشرة فهذه ، عشرة وُوهبت ، آالف عشرة
 .  األصل من مستفاد الجديد المال فإن ، التجارة

 فإن ، المستفاد المال بخالف ، ضبطه عسر يكثر كان فإذا ، يكثر التجارة وربح السائمة نتاج أن:  آخر وفرق
 ميت له يموت متى ؟ اإلنسان يرث متى ؟ لاير آالف خمسة أو لاير آالف عشرة يهبك دأح يأتي متى ، قليلة أسبابه
 .  كثير فإنه ، التجارة وربح السائمة نتاج بخالف ، قليلة فأسبابه ؟ فيرثه
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 ، فقط السائمة نتاج إال ، إليه يضم ، له نماء وليس األصل جنس من كان إذا المستفاد المال أن:  الثالث القول
 .  اهلل رحمهم المالكية ليهإ وذهب

 عليهم يعتد بأن أمر فعمر"  يديه على الراعي بها يروح ، بالسخلة عليهم اعتد" عمر بأثر لهم يستدل وربما :الدليل
 ، األصل جنس من كان إذا المستفاد المال عليه فيقاس ، به ملحقا السائمة نتاج فيكون ، منهم تؤخذ وأن بالسخلة

 .  شاتان عليه فتجب ، 121 عنده يكون ، وأربعون واحد له ووهب ، شاة ثمانون اإلنسان عند كان فإذا

 :  الراجح

 ألدلة ؛ الحول في إليه يضم ال ، له نماء وليس النصاب جنس من كان إذا المستفاد المال وأن ، األول القول هو
 .  إطالقه على يبقىف ، مقيد غير مطلقا جاء وهذا ،[ الحول عليه يحول حتى مال في زكاة ال] الحول

 .  النصاب جنس غير من المستفاد المال يكون أن:  الثالث القسم

 ليست ، بها عالقة لها ما ؟ األربعين إلى العشرة تضم هل ، لاير آالف عشرة له فوهب ، شاة أربعون عنده رجل
 وذهب ، يضم ال ؟ هذا إلى هذا يضم هل ، ذهبا فاستفاد ، إبل أو غنم أو بقر ، ماشية عنده رجل ، جنسها من
 اهلل صلى النبي أصحاب وعامة ، وعلي وعثمان وعمر بكر أبي رأي وهو ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل عامة إليه
 أهل من أحد به قال وال ، العلماء من أحد عليه يعرج لم ، شذوذ فيه والخالف:  البر عبد ابن وقال ، وسلم عليه

 .  الفتوى

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

 على وجل عز اهلل نستعين لكن ، الصعوبة من نوع وفيها ، جدا المهمة المسائل من وهي ، الديون مسائل هذه
 .  منها ءاالنتها

 .  واالنقياد الذل من وأصله ، ديون وجمعه ، دينا يدين دان مصدر:  لغة الدين

 .  ثبوته كان وجه أي على الذمة في الثابت المال:  اصطالحا والدين

 هو هل ، والحنابلة الحنفية عند ، بدل غير أو بدل عن هو هل ، الخالف في ندخل ولم ثبوته كان وجه أي على
 .  البيوع في بحثها اهلل شاء إن سيأتي ، بحثها محل هذا ليس ، االم ليس أو مال

 ربا في وتأتي ، الربا في تأتي ، جدا وكثيرة متفرعة أحكام وهي ، بالبيوع تتعلق أحكام ، كثيرة أحكام له الدين
 زكاة الدين في هل ، زكاته في الفقهاء فيبحثه ، بالزكاة تتعلق أحكام وله ، الخ ،، والقرض ، السلم وفي ، الديون

 ؟ النصاب ينقص ال أو فينقصه النصاب على الدين يؤثر هل ،، غيره أو مليء على كان إذا ، زكاة فيه ليس أو
 .  سيأتي هذا وكل

 موجود والخالف ، فيه واقعا الخالف جعل الذي وهذا ، السنة من وال الكتاب من الدين زكاة في يأت لم أنه وليعلم
 عن مروية آثار فهي ، أدلة من الدين في وجد وما ، وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب عهد من
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 الفقهاء من جملة يأخذ اآلثار هذه على وبناء ، الثابت غيرو  الثابت منها ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أصحاب
 .  األحكام

 :  المسألة في الخالف سبب

 إنه أم ؟ زكاته يؤدي أن عليه فيجب ، صاحبه ملك في الذي ، هلصاحب المملوك المال معاملة يعامل الدين هل
 الخالف سبب هو هذا ؟ الزكاة فيه تجب فال ، فيه التصرف يستطيع وال ،  يده في ليس الذي المال معاملة يعامل

 .  وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى ، المعصوم عن فيه نص ثبوت عدم وهو ، المتقدم السبب مع ،

 :  إلى الدين عليه من باعتبار فيقسمونه ، متعددة باعتبارات الدين الفقهاء ويقسم

 .  مليء على دين -1

 .  مليء غير على دين -2

 :  وقته باعتبار ويقسمونه

 .  حال دين -1

 .  مؤجل دين -2

 :  آخر تقسيم وسيأتي

 .  معاوضة من -1

 .  معاوضة غير من -2

 .  األحكام نأخذ األقسام هذه على بناء

 . المليء معرفة نريد أوال

 . وقوله وبدنه بماله الوفاء على القادر:  الفقهاء عند المليء

 .  منه الوفاء يستطيع ماال عنده إن أي:  بماله

 أباه يحضر أن يستطع لم اإلنسان والد عند الدين كان فلو ، التحاكم عند الحكم مجلس إلى إحضاره يمكن:  ببدنه
 .  مليئا فليس ، والده يشتكي أن يستطيع ال ، التحاكم مجلس في

 بعد ،، شهرين بعد ،، شهور ستة بعد ،، غد بعد ،، غدا ،، اليوم ، مماطال كان فإن ، مماطل غير أي:  بقوله
 .  مليئا ليس هذا ، لاير خمسمائة أجل من تالحقه وأنت عمرك قضي ،، ثالثة

ما ، مؤجال أو حاال يكون أن إما الدين  المعاوضة ، مالية غير معاوضة أو ، مالية معاوضة عن يكون أن وا 
 ، ذمته في دين المبلغ ، المبلغ يعطه ولم ، بمبلغ سلعة شخص من شخص اشترى ، والشراء البيع مثل:  المالية
 ، األجرة يعطه لم لكنه ، كذا قدرها بأجرة ، منفعة أو عينا شخص من استأجر ، مالية معاوضة عن الدين هذا

 .  مالية معاوضة عن الدين ، ذمته يف دينا األجرة وأصبحت
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 معاوضة هذه ، ذمته في دينا المهر أصبح ، المهر يعطها ولم ، بمهر امرأة تزوج رجل:  المالية غير المعاوضة
 .  مالية غير

 ال:  قال ، تخلعني أن على ، كذا وقدره مبلغا لك أبذل:  فقالت ، زوجها من تتخلص أن أرادت امرأة ، الخلع بدل
 .  الخ ،، الدية ومثله ، مالية غير معاوضة هذا ،  ذمتها في دينا الخلع مال وأصبح ، بأس

 غير عن الحال الدين وأحكام ، مليء غير أو مليء وعلى ، مالية معاوضة عن كان إذا الحال الدين أحكام نأخذ
 .  مالية معاوضة

 .  مالية معاوضة عن ، مليء على حاال الدين يكون أن:  األول القسم

 ما ، باذل مليء والرجل ، حل والدين ، منه اشتريتها سلعة ثمن من لاير آالف عشرة فيصل أبا أطلب أنا:  مثال
 .  مالية معاوضة وعن ، باذل مليء وعلى ، حال فالدين ، حقي يعطيني أن في مشكلة عنده

 ذمته في حاال الدين وأصبح ، اإلجارة مدة وانتهت ، السنة في لاير آالف بعشرة شقة صالح أبا أجرت:  آخر مثال
 فيها اختلف ؟ تجب ال أو الدين هذا في الزكاة تجب فهل ، مالية معاوضة عن والدين ، باذل مليء رجل وهو ،

 :  أقوال على الفقهاء

 إليه ذهب ، مالية معاوضة من باذل مليء على كان إذا الحال الدين في تجب ال الزكاة أن:  األول القول
 رأي وهو ، وعائشة عمر ابن عن ومنقول ، الظاهرية مذهب وهو ، رواية في والحنابلة ، القديم ولالق في الشافعية
 .  مطلقا الدين في زكاة ال نأ يرون ، عكرمة

 :  األدلة

 يسل" أيضا عائشة وعن ،"  زكاة الدين في ليس" قال أنه ، عنهما اهلل رضي عمر ابن عن روي أثر :األول الدليل
 ، العمري عمر بن اهلل عبد فيه ألن ؛ ضعيف عائشة وأثر ، مصنفه في عبدالرزاق عند كالهما ،"  زكاة الدين في
  .  ضعيف وهو

 خالف غيرهم عن وروي ، المال في الزكاة بإيجاب ذلك خالف عنهم روي قد بأنهم ، صح إذا األثر عن وأجيب
 .  آخر صحابي قول أو صان يخالف لم إذا إال حجة ليس الصحابي قول أن المعلوم ومن ، قولهم

 .  الِقْنية كعروض ، فيه الزكاة تجب فلم ، نام   غير مال الدين أن :الثاني الدليل

 ؛ الزكاة فيها تجب ال هذه ، الطعام وأواني ، مالبسه مثل ، حياته في ويستخدمها ، اإلنسان يقتنيها التي األشياء
 .  الزكاة فيه تجب فلم ، نام غير الم فالدين ، مثلها والدين:  قالوا ، نامية غير ألنها

 ألنه ؛ كالنامي فهو ، صاحبه يد في المقبوض المال حكم في ، باذل مليء ذمة في الذي الحال الدين بأن ونوقش
 .  الزكاة فيه تجب ، النامي حكم فحكمه ، أراد ما متى يأخذه أن يستطيع

 .  مالب ليس والدين ، األموال في تجب الزكاة أن :الثالث الدليل
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 البيوع في وسيأتي ، بمال ليس أو مال الدين هل:  وهي ، أخرى مسألة على ينبني ألنه ؛ صحيح غير قول وهذا
ن ، مال الدين أن إلى ذهبوا العلم أهل جماهير ، اهلل شاء إن  ، حكمي مال هو:  وقالوا ، خالفوا قد الحنفية كان وا 

 .  حقيقي مال أنه الصحيح لكن ، حقيقيا ماال وليس
 يلزمه ال لكن ، مالية معاوضة عن ، باذل مليء على كان إذا ، الحال الدين في تجب الزكاة أن:  الثاني القول
 ثالث عن زكاه ، سنوات ثالث المدين عند تركه فلو ، كلها الماضية السنوات يزكي قبض إذا ، قبضه إذا إال أداؤه

 .  ثور وأبي ثوريال رأي وهو ، والحنابلة الحنفية مذهب وهذا ، سنوات

 :  األدلة

 .  عنهم اهلل رضي الصحابة عن الثابتة األدلة وهي ، الدين في الزكاة بإيجاب جاءت قد األدلة :األول الدليل

 ، اإلنسان يد في ونقد دين أو ، وعين دين بين تفريق غير من جاءت فإنها ، الزكاة في األدلة عموم :الثاني الدليل
 . عمومها في نالدي فيدخل ، عامة جاءت

 .  عنه اهلل رضي علي عن مروي فهو ، واحدة مرة إال يخرج أن يلزم ال:  قولهم وأما :الثالث الدليل

 . سنة لكل يؤديه أنه عنه روي فقد ، ذلك غير عنه اهلل رضي علي عن روي قد بأنه:  ونوقش

 .  به تنتفع ال مال زكاة تخرج أن المواساة من وليس ، المواساة سبيل على يجب الدين أن :الرابع الدليل

 بينه فليس ، لحظة أي في يقبضه أن اإلنسان يستطيع ، حل وقد باذل مليء على كان إذا الدين بأن:  ونوقش
 .  إياه أعطاه طلبه فإذا ، المدين من يطلبه أن إال قبضه وبين

 الدين قياس أي ، المعسر على نكالدي ، قبضه قبل اإلخراج يلزم فلم ، الذمة في ثابت دين أنه :الخامس الدليل
 .  المعسر على الدين على ، المليء على الحال

 على كان إذا لكن ، منه يأخذه أن اإلنسان يستطيع ال المعسر على كان إذا الدين ألن ؛ الفارق مع قياس وهذا
 .  منه يأخذه أن يستطيع فإنه باذل مليء

 ؟ يقبضه حتى اإلخراج يؤخر لماذا ؟ قبضه سنة في ؟ واحدة سنة إال يخرجه ال بأنه يقولون لماذا:  قائل قال فإن
 االحتمال هذا كان فلما ، ظلما أو نسيانا يجحد أو ، ُيعسر أو ، الدين عليه من يهلك أن احتماال فيه ألن:  قالوا
ن ، الدين يقبض أن إلى الزكاة دفع يؤخر أن في ُرخص ، قائما  وهو ، هل فذاك ذلك قبل الزكاة يدفع أن أراد وا 

ن ، فضيلة  نعطيه نحن:  يقولون لكن ، األمرين بين بالخيار هو ، رخصة فهو الدين يقبض حتى يؤخر أن أراد وا 
 ، الدين عليه من هالك:  وهو ، االحتمال هذا لوجود ، كله مالك تقبض حتى الزكاة تخرج ال:  له فنقول ، مجاال

 .  والدفع التأجيل بين ُخير قائمة االحتماالت هذه كانت فلما ، ظلما أو نسيانا جحده أو إعساره إمكانية أو

 ، ماله ويزيد فيربح ، ويقلبه المال في يتاجر الذي ، للمال المدير التاجر دين في تجب الزكاة أن:  الثالث القول
 ليهع يجب ال فإنه ، معسر على كان إذا أو ، المدير غير وأما ، يقبضه لم ولو عام كل في يزكيه أن عليه يجب
 .  اهلل رحمهم المالكية إليه وذهب ، واحدة لسنة قبضه عند إال
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 ولو ، سنة كل في ، مالية معاوضة عن ، باذل مليء على كان إذا الحال الدين في واجبة الزكاة أن:  الرابع القول
 ، عمر ابن وعن ، عثمان وعن عمر عن مروي فهو ، اهلل رحمهم السلف من طائفة إليه ذهب ، المال يقبض لم

 والحنابلة الشافعية ومذهب ، وقتادة ، والزهري ، والحسن ، زيد بن وجابر والنخعي طاوس رأي وهو ، جابر وعن
 .  رواية في

 :  األدلة

 حاضرا عينا يكون الذي المال وبين ، دينا يكون الذي المال بين تفرق لم فإنها ، العامة الزكاة أدلة :األول الدليل
 .  مقيد نص ثمة وليس ، بنص إال تقييدها يجز لم ، مطلقا األدلة تجاء فلما ، صاحبه بيد

 ، شخص عند ماال أودع قد كان إذا اإلنسان ، الوديعة أشبه ، فيه والتصرف ، أخذه على قادر أنه :الثاني الدليل
 .  شاء كيف بها ويتصرف منه الوديعة يأخذ أن يستطيع

 اهلل رسول أصحاب من طائفة ، جابر وعن ، عمر ابن وعن ، مانعث وعن ، عمر عن منقول وألنه :الثالث الدليل
 . وسلم عليه اهلل صلى
 .فالترك،  التهاون ثم،  إخراجها إستثقال إلى يؤدي قد الزكاة إخراج تأخير ألن: الرابع الدليل

 :  الراجح

 فيه الزكاة تجب فإنه ، ةمالي معاوضة عن باذل مليء على وهو حاال الدين كان إذا ، أعلم واهلل األخير القول هو
 .  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب عن الثابتة واآلثار األدلة لعموم ؛ سنة كل في

 وقع ، حول كل يزكيه أو عليه يجب فهل ، مليء غير على كان إذا الحال الدين وهو ، اآلخر الدين عندنا بقي
 :  عليهم اهلل رحمة العلم أهل بين الخالف فيها

 قبضه إذا ويزكيه ، الزكاة فيه تجب ، مالية معاوضة من مليء غير على كان إذا الحال الدين أن:  ألولا القول
 .  عبيد وأبي الثوري ورأي ، والحنابلة الشافعية إليه وذهب ، معسر على كان إن الحنفية إليه وذهب ، مضى لما

 الماضية سنوات للخمس يزكيه أن قبضه إذا عليه يجب فإنه ، سنوات خمس المعسر ذمة في كان أنه فرضنا لو
 . جميعا

 :  األدلة

 لما قبضه إذا فليزكه صادقا كان إن" قال ، المظنون الدين في عنه اهلل رضي علي عن روي أثر :األول الدليل
 وصححه ، الصحة غاية في إسناده:  حزم ابن عنه وقال ، والبيهقي شيبة أبي ابن أخرجه األثر وهذا ،" مضى
 كالم وظاهر ، والمماطل المعسر شأن في غالبا وهذا ، يقبض لن أنه ُيظن الذي هو المظنون والدين ، األلباني

 .  جميعا الماضية للسنوات يزكيه أنه علي

 .  جميعا الماضية السنوات عن يزكيه أن له واألحوط األورع ، التورع على محمول هذا علي قول بأن ونوقش

 .  المليء على الدين أشبه ، فيه التصرف يجوز مال وألنه :الثاني الدليل
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 على الدين على قياسه وأما ، المال هذا في يتصرف أن يستطيع ال الدين له من فإن ، صحيح غير قياس وهذا
 ، لحظة أي في تأخذه أن تستطيع مليء على كان إذا ، واألرض السماء بين كما ، الفارق مع قياس فهو المليء
 ، القادم األسبوع ، غد بعد ، غدا:  يقول ، أعطني ، منه أتعس ال والمماطل ، عيست مماطل على كان إذا لكن

 ، شهور خمسة بعد ، أريده ال ، كله الدين من باهلل أعوذ:  تقول المماطلين أحد عليك مر إذا ، بعده الذي األسبوع
 ال ، المماطلين هؤالء مع اإلنسان فيتعب ، أبي إلى اذهب ، ولدي إلى اذهب ، سيولة عندنا ما ، شهرين بعد

 قياس ؟ المليء غير على الدين على المليء على الدين يقاس أن يمكن فهل ، منهم وأكذب المماطلين من أتعس
 .  أبدا بينهم التقاء وال ، الفارق مع

 .  المال نسي لو ما مثل فهو ، تام فيه الدائن ملك وألن :الثالث الدليل

 .  ؟ بزكاته يلزم فكيف ، عليه يحصل أن يستطيع ال الدائن لكن ، امت فيه الدائن ملك ، صحيح:  يقال

 وهذا ، فقط قبضه لسنة الدائن يزكيه ، مالية معاوضة عن مليء غير على كان إذا الحال الدين أن:  الثاني القول
 الشيخ أير  وهو ، اهلل رحمهم المالكية مذهب وهو ، واألوزاعي ، والليث ، والحسن ، العزيز عبد بن عمر رأي

 .  جميعا عليهم اهلل رحمة عثيمين ابن شيخنا اختيار وهو ، أحفاده وبعض الوهاب عبد بن محمد

 :   األدلة

 . واحد حول عن الزكاة تسقط أال فوجب ، آخرا يده في حصل ثم ، الحول أول في يده في حصل أنه :األول الدليل

 بداية فكان ، آخر حول من جزء عليه مضى ثم ، لالحو  من جزء عليه مضى ، معه كان الحول أول في إنه أي
 .  الواحد كالحول فجعل ، حول ونهاية حول

 .  دينا يكون أن قبل الحول من شيء عليه مضى قد يكون الغالب في وألنه :الثاني الدليل

 ، اإياه فأعطيته ، إياها أعطني:  وقال ، شخص جاءني ، شهران عليها مضى ، لاير آالف عشرة عندي:  مثال
 .  تزكى أن ينبغي شيء عليها مضى فلما ؟ شهران الحول من عليها مضى قد أليس ، معسرا فأصبح

 قياسا اإلنسان قبضها إذا تزكى األجرة أن يرى ، اهلل رحمه اإلسالم شيخ فإن ، األجرة على قياسا :الثالث الدليل
ن ، الثمرة على  .  ذلك خالف على الجمهور كان وا 

 {حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَآتُوا} تعالى قال كما ، مباشرة زكاتها يؤدي لقطها إذا فالثمرة ، الثمرة على اساقي :الرابع الدليل
 .  الحصد بمجرد بل ، الحول حوالن والزروع الثمار في يشترط ال ، اهلل شاء إن سيأتينا كما

نما ، فيه زكاة ال مالية غير معاوضة من باذل غير مليء على كان إذا الحال الدين أن:  الثالث القول  يستقبل وا 
سحق ، قتادة رأي وهذا ، جديدا حوال به  ، المالكية عند وقول ، المجحود المال في الحنفية ومذهب ، ثور وأبي ، وا 

 .  جميعا عليهم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، الحنابلة عند وقول ، الشافعية عند وقول

 :  األدلة

 .  المكاتب على الدين أشبه ، به واالنتفاع فيه التصرف من ممنوع ، عليه قادر غير ألنه :األول الدليل
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 وال نام ال فهو معسر على كان إذا والدين ، بالنامي الشبيه أو ، النامي المال في إال زكاة ال أنه :الثاني الدليل
 .  فيه الزكاة توجب فكيف ، بالنامي شبيه

 أن يمكن ال الذي المال هذا مثل في الزكاة توجب فكيف ، المواساة سبيل على وجبت إنما لزكاةا أن :الثالث الدليل
 .  مواساة فيه تكون

 :  الراجح

ما ، ويرجح القول بهذا يقال أن فإما ، السابقة األقوال من أقرب األخير القول  فقط قبضه سنة يزكيه بأن يقال أن وا 
ما هذا إما ،  ال اإلنسان هذا وألن ؛ التكليف وعدم الذمة براءة األصل ألن ؛ قوي قول لوجوبا بعدم والقول ، هذا وا 

 به تحصل أن يمكن ال وألنه ، بالنامي شبيها وال ناميا ليس وألنه ، فيه التصرف يستطيع ال ، المال هذا يملك
 فالمعاوضة ، معاوضة عن نللدي بالنسبة هذا ، منه منع قد ألنه ؛ فيه يواسى أو يحتاج الدائن بل ، للغير المواساة

 :  مسألتان فيها

 .  مليء غير أو ، مليء على يكون أن إما وهذا ، مالية معاوضة في حاال الدين يكون أن -1

 .  الخ ،، والدية الخلع وبدل الصداق مثل ، مالية غير معاوضة عن حاال الدين يكون أن -2

 :  أقوال على العلماء فيها اختلف المسألة هذه

 والحنابلة والمالكية الحنفية إليه ذهب ، مالية غير معاوضة عن كان إذا الحال الدين في زكاة ال أنه:  األول القول
 .  الظاهرية رأي وهو ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها ، رواية في

 ملك تمام هفي ليس مالية معاوضة غير عن الثابت والدين ، الملك تمام الزكاة وجوب شروط من ألن :األول الدليل
نما ،  .  كالدية بالقبض ملكه يتم وا 

 ألنه ؛ بمال ليس عما واجب دين ، ونحوه كالصداق ، مالية غير معاوضة عن الثابت الدين أن :الثاني الدليل
 .  مال عن ثابتا ليس فهو ، خلع عن أو مهر عن أو ، قتل أو دية عن ثابت

 ثبت فيما ال ، هو فيه الزكاة فوجوب ، عنه ثبت عما نتكلم ال ، هو عنه نتكلم نحن ، مال ذاته هو بأنه:  ونوقش
 .  عنه

 الماضية السنوات ويزكي ، قبضه بعد لكن ، مالية غير معاوضة عن الحال الدين في الزكاة وجوب:  الثاني القول
 عيةالشاف عند قول وهناك ، والحنابلة الشافعية مذهب وهو ، الحنفية بن ومحمد ، يوسف أبو إليه وذهب ،
 .  مليء على كان إذا فيه الزكاة تجب أنه الحنابلةو 

 :  األدلة

 .  الزكاة فيه فوجبت ، به واالنتفاع قبضه يمكن مملوك مال أنه -

 .  فيه لهم يسلم فال مليء غير على كان إذا وأما ، مليء على كان إذا يسلم وهذا

 :  الراجح
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ما ، مطلقا الزكاة وجوب بعدم يقال أن إما  معسر على كان إذا أما ، مليء على كان إذا بوجوبها اليق أن وا 
ما ، مطلقا الوجوب عدم هو األقوى القول:  اهلل رحمه اإلسالم شيخ يقول كان ولهذا ؛ بعيد فاإليجاب  يقال أن وا 
:  وقال رجل تزوجها امرأة ، ناميا المال وليس ، مالية معاوضة عن ليس المال ألن ؛ فقط القبض لسنة بوجوبها

 كانت إذا بالوجوب يقال أن يمكن ، إياه يعطها لم لكنه ، حل الصداق ، وتأخر ، لاير ألف 03 صداقا عطيكسأ
 تزكيه كيف ؟ به تصنع ماذا ، فقير على الدين كان لو لكن ، قوة له بالوجوب فالقول ، مليء وهو قبضه تستطيع

 غير على أو مليء على كان إذا ما بين فيفرق ، مطلقا الزكاة بعدم قول وهناك ، واحدة لسنة تزكيه قول هناك ؟
ن ، الزكاة فيه وجبت مليء على كان فإن ، مليء  سنة فيه تجب أو ، الزكاة فيه تجب لم مليء غير على كان وا 
 المعاوضة ألن ؛ مالية غير معاوضة عن كان أو ، مالية معاوضة عن كان إذا ما بين فرقا ثمة أن مع ، قبضه
 يعرف أو ، تأخر إذا الوفاء أن والغالب ، سلعة مقابل ألنه ، ونماء ، وزيادة ، المال احبلص مكسب فيها المالية

 إذا ألنك ؛ حاال كان لو حتى ، المال على الحصول عدم مقابل السلعة ثمن في سيزيد أنه ، مال عنده ليس أنه
 .  أعلم اهللو  ، قليال السلعة ثمن في ستزيد فإنك ، شيء عنده ليس ولكن ، حل قد الدين رأيت

 . محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى


