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 تمهيد:

 معاني الزكاة في اللغة:

لفظــة مشــرتكة بــني النمــاء والتطهــري والثنــاء والصــالح، يقــال: زكــا الــزرع واألرض تزكــو  :الزكــاة يف اللغــة
 .)1(اب زكويةا. وقوهلم: زكاتية عامي، والصو زكوً 

ألن املــال املزكــى ينمــو بــاألجر الــذي يثــاب بــه  ؛ومســى اإلخــراج مــن املــال زكــاة مــع أنــه نقــص مــن املــال
فكــأن  ,طهرهـا مـن األدنـاس :أي )3()قَـْد َأفْـلَـَح َمـن زَكَّاَهــا(، ومـن التطهـري قولـه تعــاىل: )2(املزكـى، وبالربكـة

 :والـذي أقـول بـه«. قال ابـن رشـد: )4(فيه للمساكني اخلارج من املال يطهره من تبعة احلق الذي جعل اهللا
ُخـــْذ ِمـــْن َأْمـــَواِلِهْم َصـــَدَقًة (ويرتفـــع حالـــه بفعلهـــا. قـــال تعــاىل:  ,ألن فاعلهـــا يزكـــو عنــد اهللا ؛مسيــت بـــذلك

ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهم ِبَها م أمنـى حـاهل :، ومن معاين الثناء اجلميل والصالح. قوهلم: زكـى القاضـي الشـهود)5()ُتَطهِّ
وزكيتــه نســبته إىل الزكــاة وهــو  ,إذا صــلح :وزكــى الرجــل يزكــو .ورفعهــم مــن حــال الســخطة إىل حــال العدالــة

 .  )6(الصالح

لكــن لفــظ الزكــاة إذا أطلــق يف , )7(وتطلــق الزكــاة علــى الصــدقة الواجبــة واملندوبــة والنفقــة والعفــو واحلــق
قــال النــووي:  .الشــرع عربيــة معروفــة قبــل ورود . والزكــاة لفظــة)8(مــوارد الشــريعة ينصــرف إىل الزكــاة املفروضــة

وذلـــك أكثـــر مـــن أن  ,مســـتعملة يف أشـــعار العـــرب ,اعلـــم أن الزكـــاة لفظـــة عربيـــة معروفـــة قبـــل ورود الشـــرع
: وقـــال داود الظـــاهري: ال أصـــل هلـــذا االســـم يف اللغـــة، وإمنـــا عـــرف »احلـــاوي«قـــال صـــاحب  .يســـتدل لـــه

 .255، 254ص  1ملنري جـ ) املصباح ا1(
، املغـين والشـرح الكبـري جــ 343ص  1، تفسري القرطيب جــ 256ص  2، التاج واإلكليل جـ 254ص  1) املصباح املنري جـ 2(

 .433ص  2
 .9) سورة الشمس آية: 3(
 .343ص  1جـ، تفسري القرطيب 256ص  2) التاج واإلكليل جـ4(
 .103) الحظ املرجعني السابقني. واآلية من سورة التوبة رقم 5(
 ، والحظ املرجعني السابقني.255ص  1) املصباح املنري جـ 6(
 .98ص  2) سبل السالم للصنعاين جـ 7(
 .433ص  2) املغين والشرح الكبري جـ 8(
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ا يف أحكـــام إن كـــان فاســـًدا، فلـــيس اخلـــالف فيـــه مـــؤثرً : وهـــذا القـــول و »احلـــاوي«الشـــرع. قـــال صـــاحب ب
 .)1(الزكاة

 :الزكاة المفروضة على المسلمين

 والسنة النبوية املشرفة نوعان: ,إن الزكاة املفروضة على املسلمني مبقتضى الكتاب العزيز

 : زكاة املال؛ أل�ا جتب بسبب املال.النوع األول

 أل�ا جتب شكرًا لنعمة البدن. ؛أو الرأس ,سمى زكاة البدن: زكاة الفطر أو صدقته، وتالنوع الثاني

األمــوال  :وهـو زكـاة األمـوال احلوليـة، أي ,وموضـوع حبثنـا سـيكون يف النـوع األول يف قسـم خـاص منـه
هنــا أن نــذكر هنــا  , وهــذا يقتضــيمــدة حــول علــى ملــك النصــابالــيت يشــرتط لوجــوب الزكــاة فيهــا مضــي 

 سبب فرضيتها.و  ,التعريف الشرعي لزكاة املال

 تعريف زكاة المال وسبب فرضيتها:

 عرف الفقهاء زكاة املال بتعريفات متعددة.

وال  ,متليــك جــزء مــن املــال معــني شــرًعا مــن فقــري مســلم غــري هــامشي :الزكــاة« :فعرفهــا احلنفيــة بقــوهلم
 .)2(»نفعة عن امللك من كل وجه هللا تعاىلمع قطع امل ,مواله

اســـم جـــزء مـــن املـــال شـــرطه ملســـتحقه بلـــوغ املـــال  :الزكـــاة«ل ابـــن عرفـــة: لكيـــة بقـــوهلم: قـــااوعرفهـــا امل
 .)3(»انصابً 

 .)4(»الزكاة يف الشريعة حق جيب يف املال«وعرفها احلنابلة كما قال ابن قدامة: 

والزكـــاة اســـم ألخـــذ شـــيء « :وآخـــرون »احلـــاوي«وعرفهـــا الشـــافعية كمـــا قـــال النـــووي: قـــال صـــاحب 
 .)5(»ف خمصوصة لطائفة خمصوصةخمصوص من مال خمصوص على أوصا

 .276ص  5) اجملموع للنووي جـ 1(
، جممــع األ�ــر يف شــرح ملتقــى 891ص  2، بــدائع الصــنائع للكاســاين جـــ 31ص  1للبــابريت جـــ  ) شــرح العنايــة علــى اهلدايــة2(

 .192ص  1دي جـ ؟؟ أفناألحبر 
 .255ص  2) مواهب اجلليل للحطاب جـ 3(
 لمقدسي.، والحظ معه الشرح الكبري ل433ص  2) املغين البن قدامة جـ 4(
 .260ص  1قاسم الغزي هبامش حاشية الباجوري جـ ، والحظ شرح ابن 276ص  5) اجملموع للنووي جـ 5(
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إمنـا هـو مـن حيـث كـون املخـرج  ,ومناسبة هذا املعىن الشرعي لزكاة املـال للمعـىن اللغـوي السـابق الزكـاة
 .)1(ة ؟؟ من اإلمثسبًبا لنمو املال املخرج منه وطهر 

 الراجح من هذه التعريفات: 

ووجـه هـذا الرتجـيح أن  ,ة الشـافعيةوالراجح من هذه التعريفات الشـرعية لزكـاة املـال هـو تعريـف السـاد
وإمنـــا هـــو مـــال  ,لـــيس كـــل مـــال جتـــب فيـــه الزكـــاة , إذا خاصـــةاخلصـــومة املـــذكورة تشـــعر بـــأن للزكـــاة أحكاًمـــ

ا خمصوصـة. وكـذلك املسـتحق للزكـاة فلـيس أي إنسـان تـدفع ا وأوصـافً خمصوص، كما أن للمال املخرج قـدرً 
 .، وقد بينـت اآليـة القرآنيـة مـن يسـتحق الزكـاة وهـم مثانيـةوإمنا هي طائفة خمصوصة من املسلمني ,له الزكاة

َهـــا َواْلُمَؤلََّفـــِة قـُلُـــوبـُُهْم َوِفـــي الرِّقَـــاِب ( :قـــال تعـــاىل ِإنََّمـــا الصَّـــَدقَاُت لِْلُفَقـــَراِء َواْلَمَســـاِكيِن َواْلَعـــاِمِليَن َعَليـْ
. وكـل ذلـك جـاءت بـه )2()مِّـَن اللَّـِه َواللَّـُه َعِلـيٌم َحِكـيمٌ  َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللَّـِه َوابْـِن السَّـِبيِل َفرِيَضـةً 

 .املذاهب الفقهية مفصًال 

 سبب فرضية زكاة المال:

فوجوهبــا معلــوم مــن  ,وفرضــيتها ثابتــة بالكتــاب والســنة واإلمجــاع ,وزكــاة املــال ركــن مــن أركــان اإلســالم
ومـن , ال يعـرف فرضـيتها فيعـرف, مإال أن يكـون حـديث عهـد باإلسـال ,وجاحـدها كـافر ,الدين بالضـرورة

 .)3(ا، فإن امتنع قوم بقوم قاتلهم اإلمام عليهامنعها وهو معتقد لوجوهبا أخذت منه قهرً 

فيقـال:  ,أل�ـا وجبـت شـكرًا لنعمـة املـال، ولـذا تضـاف إىل املـال ؛هو امللـك للمـال :وسبب فرضيتها
 ,يقـال: صـالة الظهـر، وصـوم الشـهر، وحـج البيـتكمـا   ,زكاة املال، واإلضافة يف مثل هذا يراد هبا السـببية

 .)4(وحنو ذلك

علًمــا بــأن املقارنــات ســتدور  ,أقــول: إذا اتضــح ذلــك فإننــا ننتقــل إىل املقارنــات املقصــودة مــن البحــث
 حول شرط احلول.

 ونتناول هذه املقارنات يف ثالثة فصول.

 .255ص  2) مواهب اجلليل للحطاب جـ 1(
 .60) سورة التوبة آية 2(
، 277، 276ص  5، اجملمــــوع للنــــووي جـــــ 255ص  2، مواهــــب اجلليـــل جـــــ 811:  809ص  2) بـــدائع الصــــنائع جـــــ 3(

 .297، 296ص  5، احمللى البن حزم جـ 434 ص 2، املغين والشرح الكبري جـ149ص  2روضة الطالبني للنووي جـ 
ص  2، مواهــب اجلليــل جـــ 192ص  1، جممــع األ�ــر جـــ 812ص  2، بــدائع الصــنائع جـــ 481ص  1) شــرح العنايــة جـــ 4(

 .396ص  1، حاشية الدسوقي جـ 256
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 الفصل األول

 أموال الزكاة الحولية

 تصنيف أموال الزكاة:

بــاب الوقــت الـذي جتــب بــه الصـدقة، قــال الشــافعي: كـل مــال لرجــل «جـاء يف األم لإلمــام الشـافعي: 
فـإن الزكـاة  ,يه يف يد مالكـه حـول، إال مـا أنبـت األرضفإمنا جتب فيه عليه بأن حيول عل ,وجبت فيه الزكاة

خــرج مــن األرض مــن املعــادن، ومــا وجــد يف األرض  اجتــب فيــه حــني خيــرج مــن األرض ويصــلح، وكــذلك مــ
 .)1(»من الركاز

ب جتـفهـذا  -مـا هـو منـاء يف نفسـه كـاحلبوب والثمـار -أموال الزكـاة ضـربان: أحـدمها«وقال العبدري: 
 الزكاة فيه لوجوه.

 ,فهــذا يعتــرب فيــه احلــول ,كالــدراهم والــدنانري وعــروض التجــارة واملاشــية  لإلمنــاء؛الثــاين: مــا هــو مرصــد و 
 .)2(»وبه قال الفقهاء كافة ,فال زكاة يف نصابه حىت حيول عليه احلول

وهـي الـذهب والفضـة واألمثـان  سة: السائمة من هبيمة األنعـام,األموال الزكوية مخ«ويقول ابن قدامة: 
علـم فيـه خالفًـا. والرابـع: مـا يكـال نال  ,وهـذه الثالثـة احلـول شـرط يف وجـوب زكاهتـا ,روض التجـارةوقيم عـ

 .)3(»عترب هلما حوليوهذان ال  ,ويدخر من الزروع والثمار، واخلامس: املعدن

 .)4(»مث إن مرور احلول يف غري املعادن واملعشرات«وعند املالكية: 

علــى أشــياء، واختلفــوا يف  منهــا اتفقــوا فــإ�م ,األمــوال مــن زكــاةال فيــه جتــب مــا وأمــا :ويقــول ابــن رشــد
أشــياء. أمــا مــا اتفقــوا عليــه فصــنفان مــن املعــدن: الــذهب والفضــة اللتــني ليســتا حبلــي. وثالثــة أصــناف مــن 
احليـــــوان: اإلبـــــل والبقـــــر والغـــــنم، وصـــــنفان مـــــن احلبـــــوب: احلنطـــــة والشـــــعري، وصـــــنفان مـــــن الثمـــــر: التمـــــر 

 .)5(»والزبيب

 -من النصوص السابقة للفقهاء يتضح اآليت:أقول: 

 .14ص  2) األم جـ 1(
 .307ص  5) اجملموع للنووي جـ 2(
 .496، 495ص  2) املغين البن قدامة جـ 3(
م.  1936 -هــــ  1355، إعـــداد عبــد احلــق طنطـــاوي خمطــوط باليــد 15) رســالة يف الزكــاة علــى مـــذهب اإلمــام مالــك ص 4(

 مكتبة كلية الشريعة والقانون القاهرة.
 .251، 250ص  1) بداية اجملتهد جـ 5(

                                                      



 د. مصباح المتولي السید حماد: مقارنات في زكاة األموال الحولیة

 7  

 ,أوًال: أن الفقهــاء متفقــون علــى وجــوب الزكــاة يف مجلــة مــن األمــوال ذكرهــا ابــن رشــد يف نصــه الســابق
ـــيس حبلـــي ـــذي ل والغـــنم، ومـــن  ,اإلبـــل، والبقـــر :وهـــذا مـــن املعـــدن. ومـــن الـــنعم ,وهـــي الـــذهب والفضـــة ال

 .)1(الزبيب، وما عدا هذا خمتلف يف وجوب الزكاة فيهالتمر و  :مر: احلنطة والشعري، ومن الثاحلبوب

بـل جتـب الزكـاة فيهـا  ,ثانًيا: أن هناك مجلة من األموال جتب الزكاة فيها دون اشرتاط ملضي مدة حول
فــال حيتــاج بعــد  ,ألن الــزرع والثمــر ينمــو بنفســه ؛وهــو حمــل اتفــاق بــني الفقهــاء ,لوجودهــا، كــالزروع والثمــار

 وجوده ملدة مناء.

وهــى الــنعم (اإلبــل،  ,مــدة حــول مــوال يشــرتط لوجــوب الزكــاة فيهــا مضــيلثًــا: أن هنــاك مجلــة مــن األثا
ليـه ؟؟؟ وقيم عروض التجـارة. وهـذا القـدر متفـق ع, والفضة), والبقر، والغنم). واألمثان (النقدين: الذهب

ألنـه مظنـة  ؛حلـولفـاعترب ا ,ض لتجارة مرصدة للربح، وكـذا الـذهب والفضـةو عر ؟؟ ؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟ والنسل، و 
وألن الزكـاة تتكـرر يف  ,ليكون إخراج الزكاة مـن الـربح أسـهل وأيسـر؛ ألن الزكـاة إمنـا وجبـت مواسـاة ؛النماء

فينفـذ مـال  ,كيال يفضى إىل تعاقب الوجـوب يف الـزمن الواحـد مـرات  ؛فال بد هلا من ضابط ,هذه األموال
 .)2(املالك

الشـــتماله علـــى الفصـــول  ؛تمكن فيهـــا مـــن االســـتمناءوقـــدرت املـــدة بـــاحلول ألنـــه أقـــل مـــدة حيصـــل الـــ
فلـم يلتفـت  ,وعـدم ضـبطه ه,الفـنخا، واملعترب مظنة النماء ال حقيقتـه لكثـرة )3(فأدير احلكم عليه ,املختلفة

 .)4(إىل حقيقته كاحلكم مع األسباب

 زكاة النقود.

عدنيــة أو ورقيــة، أو غــري املقصــود بــالنقود هــي الوحــدات النقديــة الــيت يتعامــل هبــا اآلن، ســواء كانــت م
 ا للقيم، وواسطة للتبادل ؟؟؟ واالدخار.ذلك من كل ما يستعمل مقياسً 

، وفـتح القـدير البـن 881، 863، 840، 832ص  2) انظر يف أمـوال الزكـاة لـدى املـذاهب، للحنفيـة، بـدائع الصـنائع جــ 1(
، 251ص  1، بدايـــة اجملتهـــد جــــ255ص  2ومـــا بعـــدها، وللمالكيـــة: التـــاج واإلكليـــل للمـــواق جــــ 481ص  1اهلمـــام جــــ

، 266، 261، 260ص  1. حاشـــــية البــــاجوري وشــــرح ابـــــن قاســــم جــــــ36، 35، 31، 14ص  2وللشــــافعية األم جـــــ
، 640، مسـألة 308ص  5، وللظاهرية: احمللى جــ496، 495ص  2، وللحنابلة: املغين جـ37ص  6اجملموع للنووي جـ

641. 
 .496ص  2) املغين البن قدامة جـ2(
، اجملمـــوع 834ص  2، بـــدائع الصـــنائع جــــ 150ص  2، املبســـوط للسرخســـي جــــ 482ص  1) فـــتح القـــدير واهلدايـــة جــــ 3(

 .396ص  1، تقريرات الشيخ عليش هبامش حاشية الدسوقي جـ 3ص  3، جـ 307ص  5للنووي جـ 
 .482ص  1) شرح العناية على اهلداية جـ 4(
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وقــد  ,فإنـه يرجــع إليهمــا ملعرفــة زكـاة النقــود ونصــاهبا ,وملـا كــان الــذهب والفضــة مهـا أســاس هــذه النقــود
وقــد  ,ر الــوزنثبــت وجــوب الزكــاة يف الــذهب والفضــة بالكتــاب والســنة، ويكــون النصــاب يف النقــود باعتبــا

ويســــاوي الــــدرهم منهــــا  ,مــــن اجلرامــــات 4.25توصــــل بعــــض البــــاحثني إىل أن الــــدينار الشــــرعي يســــاوي 
 جراًما. 85= 20×  4.25وعلى هذا يكون نصاب الذهب الذي جتب فيه الزكاة 02.975

 جراًما. 595= 200×  2.975ونصاب الفضة 

 ضة مقدر شرًعا مبائيت درهم.ا، ونصاب الف أو دينارً ألن نصاب الذهب عشرون مثقاًال 

جراًمــا مــن  595أو  ,جراًمــا مــن الــذهب 85د املســلم نقــوًدا تتعــادل قيمتهــا مــع قيمــة نــفــإذا كــان ع
يف املائــة منهــا، ونــرتك تقــدير ذلــك باعتبــار ســعر  2.5فإنــه ميلــك النصــاب وجيــب عليــه  ,أو تزيــد ,الفضــة

ان للــذهب عيــارات خمتلفــة فــإن القيمــة ختتلــف مــن وقــت آلخــر. وإذا كــالــذهب ألن قيمــة  ؛الــذهب اآلن
اآلن . فـالنقود )1(مع مالحظـة إن الـذهب فقـط هـو األسـاس اآلن) 21(حتسب بالعيار الوسط وهو عيار 
 كما هو احلال يف الذهب والفضة.  ,مدة حول على ملك النصاب يشرتط لوجوب الزكاة فيها مضي

 موقف الفقهاء

 من شرط الحول في زكاة المعدن

قهـــاء متفقـــون علـــى أن مضـــي مـــدة حـــول علـــى ملـــك النصـــاب شـــرط لوجـــوب الزكـــاة، يف إذا كـــان الف
ارة، فــإ�م اختلفــوا يف والغــنم مــن املاشــية. والــذهب والفضــة والنقــود، وقــيم عــروض التجــ )2(اإلبــل، والبقــر
 لوجوب الزكاة فيه. ؛مدة احلول على ملك املعدن اشرتاط مضي

 معنى المعدن:

ومركـز ». جنـات عـدن«ومنـه  ه,مـة. ومنـه يقـال: عـدن باملكـان إذا أقـام بـوهو اإلقا من التعدناملعدن 
مث اشــتهر يف نفــس األجــزاء املســتقرة الــيت  ,فأصــل املعــدن املكــان بقيــد االســتقرار فيــه, )3(كــل شــيء معدنــه

 .)1(ليه ابتداء بال قرينةإحىت صار االنتقال من اللفظ  ,ركبها اهللا يف األرض يوم خلق األرض

ومـــا بعـــدها، للـــدكتور رفعـــت فـــوزي عبـــد املطلـــب كليـــة دار العلـــوم، جامعـــة القـــاهرة، دار  113) أركـــان اإلســـالم اخلمســـة ص 1(
 السالم للطباعة والنشر.

وعلى أن االسم يشمل االثنني يكمـل نصـاب  ,ألن اسم البقر يتناوهلما. وإن كان العرف يفرق بينهما ؛) اجلاموس والبقر سواء2(
انظــر: حبـث مقـارن يف الزكــاة ص  .وعنـد االخــتالط تؤخـذ الزكـاة مــن أغلبهـا إذا كـان بعضـها أكثــر مـن بعـض ,البقـر باجلـاموس

 م. 1988. أ. د/ حممود علي أمحد. كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 40
 .397ص  2) املصباح املنري جـ3(
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 ؛ومنــه مسيــت جنــة عــدن ,اشــتقاق املعــدن مــن عــدن يف املكــان يعــدن إذا أقــام بــه«امــة: ويقــول ابــن قد
. هـــذا عـــن معـــىن )2(وخلـــود. قـــال أمحـــد: املعـــادن هـــي الـــيت تســـتنبط لـــيس هـــو شـــيء دفـــن إقامـــةأل�ـــا دار 

 :فإن للفقهاء قوالن ,املعدن. أما عن شرط احلول فيه

بــــل هــــو كــــالزروع  ,مــــده احلــــول يمنــــه مضــــ : إن املعــــدن ال يشــــرتط لوجــــوب اإلخــــراجالقــــول األول 
وهـــو  )5(واحلنابلـــة, )4(واملالكيـــة, )3(احلنفيـــة -ر، فيجـــب اإلخـــراج منـــه لوجـــوده. وبـــه قـــال اجلمهـــور اوالثمـــ

إال أ�ـم ال يقولــون  ,مـدة احلـول ن احلنفيـة مـع أ�ــم ال يشـرتطون مضـيويالحـظ أ )6(املعتمـد عنـد الشـافعية
 باخلمس.بالزكاة يف املعدن، وإمنا يقولون 

وبــه قــال املــزين مــن الشــافعية، وهــو  ,مــدة حــول دن يشــرتط لوجوهبــا مضــي: إن زكــاة املعــالقــول الثــاني
 .)1(وإسحاق وابن املنذر, )8(وبه قال الظاهرية, )7(قول ضعيف للشافعي

، بـدائع فصــول (أحـدها) يف صـفة املعـدن الــذي يتعلـق بـه وجــوب 537ص  1، شــرح العنايـة جــ537ص  1) فـتح القـدير جــ1(
 .277، 276وهو كل ما خرج  ,الزكاة

كـل   , وهـووالكالم يف هذه املسألة يف (أحدها) يف صفة العديد الذي يتعلق به وجوب الزكاة«، وفيه: 617ص  2) املغين جـ 2(
 والـورق، والزئبـق والرصـاص، واحلديـد، واليـاقوت، والزبرجـد، ,ا من غريها مما له قيمة كالـذهبما خرج من األرض مما خيلق فيه

عـادن اجلاريـة كالقـار والـنفط والكربيـت وحنـو ذلـك وقـال امل وكـذلك واملغرة والزرنيخوالزاج  ,والكحل ,والسبج ,والعقيق والبلور,
وألنـه مـال يقـوم » ال زكـاة يف حجـر«النيب صلى اهللا عليه وسـلم:  قولل ؛مالك والشافعي: ال تتعلق الزكاة إال بالذهب والفضة

تتعلــق الزكــاة بكــل مــا  :لــروايتني عنــه، وقــال أبــو حنيفــة يف إحــدى ابالــذهب والفضــة مســتفاد مــن األرض أشــبه الطــني األمحــر
 والنحاس دون غريه. ,واحلديد ,كالرصاص  ؛ينطبع

وألنـه مـال لـو غنمــه  كاألمثـان. ,الزكـاة باخلـارج منـه فتعلقـت ,وألنـه معـدن ,)م مِّـَن اَألْرضِ َوِممـَّا َأْخَرْجنَـا َلُكـ(ولنـا عمـوم قولـه تعـاىل: 
دن مـا كـان يف واملعـ ,ألنـه تـراب ؛وأمـا الطـني فلـيس مبعـدن كالـذهب,  وجب عليه مخسه، فإذا أخرجه من معدن وجبـت الزكـاة

 .»األرض من غري جنسها
وهـي فائـدة ال  ,قال أبـو حممـد: وال شـيء يف املعـادن كلهـا« 700، مسألة 145، 144ص  6هري جـويف احمللى البن حزم الظا

 ».ا جتب فيه الزكاة زكاة وإال فالوكان ذلك مقدار مل ,اقمريًّ  ا. ... فإن بقي الذهب والفضة عند مستخرجها حوًال همخس في
نابلـة يف املعـدن الـذي جتـب فيـه الزكـاة. أقول: مالك والشافعي وابن حزم يوجبون الزكاة يف معدن الـذهب والفضـة فقـط. وتوسـع احل

 والنحاس دون غريه. ,واحلديد ,وقريب منهم اإلمام أبو حنيفة يف رواية حيث أوجبه يف كل ما ينطبع كالرصاص
 .538ص  1) اهلداية وشرح العناية جـ3(
، ورســالة 295ص  2جـــ التــاج واإلكليــل :وانظــر ,، وهبامشــه التــاج واإلكليــل للمــواق334، 333ص  2) مواهــب اجلليــل جـــ4(

 . إعداد عبد احلق طنطاوي. مكتبة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، خمطوطة.15يف الزكاة ص 
 .619، 496، 495ص  2) املغين البن قدامة جـ5(
 .37ص  6، اجملموع للنووي جـ14ص  2) األم للشافعي جـ6(
 .37ص  6) اجملموع للنووي جـ7(
 .700، مسألة 145، 144ص  6) احمللى البن حزم جـ8(
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 :األدلة

مـدة حـول لوجـوب الزكـاة يف املعـدن.  اسـتدل اجلمهـور علـى عـدم اشـرتاط مضـي: دليل القول األول
 فال يعترب يف وجوب حقه حول كالزرع والثمار والركاز. ,املعدن مال مستفاد من األرضبأن 

فـال يعتـرب لـه  ,وهـو يتكامـل منـاؤه دفعـة واحـدة ,وألن احلول إمنا اعترب يف هذا غري هذا التكميل النماء
 .)2(حول كالزروع والثمار

-ملعــدن بعمــوم قــول الرســول : اســتدل مــن قــال بشــرطية احلــول يف وجــوب زكــاة ادليــل القــول الثــاني
 .)3(»ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول« :-صلى اهللا عليه وسلم

فيخصـــص حمـــل النــــزاع بالقيـــاس  ,: هـــذا االســـتدالل بـــأن هـــذا اخلـــرب خمصـــوص بـــالزرع والثمـــرونـــوقش
 .)4(عليه

جـوب ومـال إىل القـول باشـرتاط احلـول لو  ,: وقد بني ابن رشد املالكي سبب اخلالفسبب الخالف
وهي املعدن، فإن الشـافعي راعـى فيـه  :املسألة األوىل«حيث قال:  ,زكاة املعدن خمالًفا بذلك فقهاء مذهبه

فيـه النصـاب دون احلـول، وسـبب اخـتالفهم تـردد شـبهه بـني مـا  مـع النصـاب، وأمـا مالـك فراعـى )5(احلول
بهه مبا خترجه األرض مل يعتـرب احلـول جتب فيه الزكاة، وبني الترب والفضة املقتنيني، فمن ش مماخترجه األرض 

. هـذه )6(»واهللا أعلـم ,وتشـبيهه بـالترب والفضـة أبـني ,فيه. ومن شـبهه بـالترب والفضـة املقتنيـني أوجـب احلـول
ويظهــر لــك ميلــه إىل اشــرتاط احلــول يف  ,وهــي وجهــة صــائبة ,هــي وجهــة نظــر ابــن رشــد يف ســبب اخلــالف

 زكاة املعدن.

أعـين مسـألة اشـرتاط مضـي مـدة حـول لزكـاة املعـدن أو عـدم  -ذه املسألة: أقول: الراجح يف هالراجح
مدة حول يف وجـوب زكـاة  , فال يشرتط مضيوالذي ذهب إليه اجلمهور ,هو القول األول -اشرتاط ذلك

فزكاتـه واجبـة بوجـوده، ومـا ذكـره ابـن رشـد املـالكي عـن اإلمـام الشـافعي يف  ,املستخرج من املعدن، ومن مث
 هو قول ضعيف. اشرتاط احلول

 .619ص  2) املغين البن قدامة جـ1(
 .482ص  1، فتح القدير جـ538ص  1، اهلداية جـ620ص  2) املغين جـ2(
 2، سـنن أيب داود جــ125ص  3، سـنن الرتمـذي جــ91، 90ص  2جــ الـدارقطين، سـنن 571ص  1جــ ه) سنن ابن ماجـ3(

 .101ص 
 .620ص  2) املغين البن قدامة جـ4(
 قد نبه النووي على ضعفه كما سبق.) و 5(
 .271، 270ص  1) بداية اجملتهد جـ6(
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عــة يف مــذاهب املســألة الراب«كمــا نبــه علــى ذلــك فقيــه املــذهب الشــافعي اإلمــام النــووي حيــث قــال: 
 .)1(»وهو قول ضعيف للشافعي -يعين احلول  -وقال داود واملزين يشرتط ..العلماء يف املعدن..

 ؛ وقــت وجــوب األداءحلاقــة بــه يفإفــاألوىل  ,ا بــالزرع والثمــروعلــة الرتجــيح هــي أن املعــدن أقــرب شــبهً 
 فتجب الزكاة فيه حينئذ. ,وألن املعدن مناء يف نفسه يتكامل عند وجوده ,ألن الكل مما خترجه األرض

ا. وجبـت فيـه الزكـاة عنـد كـل حـول مـا دام نصـابً  -ا وفضـةذهبًـ :أي–وإذا كان املسـتخرج مـن األمثـان 
أنــه إن كــان مــن  إال ,نـــزلة الــزرع والثمــراخلــارج مــن املعــدن مســتفاد خــارج مــن األرض مب«يقــول ابــن قدامــة: 

ورأس مـال  ,ألنـه مظنـة للنمـاء مـن حيـث أن األمثـان قـيم األمـوال ؛جنس األمثان ففيه الزكاة عنـد كـل حـول
فكانــت بأصــلها وخلقتهــا كمــال التجــارة  ,وهــي خملوقــة لــذلك ,وهبــذا حتصــل املضــاربة والشــركة ,التجــارات
 .)2(»املعد هلا

 .37ص  6) اجملموع للنووي جـ1(
 .496ص  2) املغين البن قدامة جـ2(
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 الفصل الثاني

 حول في المال المستفاد خالل الحولشرط ال

؟ أم احلول، فهل يشرتط لـه حـول علـى حـدةاملقصود هنا هو التعرض حلكم املال املستفاد من خالل 
 يضم إىل األصل فيزكى حبول األصل؟

 : للمال املستفاد يف أثناء احلول ثالث حاالت: أقول

ال بســـبب  ,أو حاصــًال بســببه ,ها منــ: أن يكــون املســـتفاد مــن جــنس األصــل ومتفرًعـــالحالــة األولــى
 النتاج، والربح. :مستقل، ومثاله

وال حاصــًال  ,ا مــن األصــلولكنــه لــيس متفرًعــ ,: أن يكــون املســتفاد مــن جــنس األصــلالحالــة الثانيــة
 بل حصل بسبب مستقل، كاملال املشرتى، واملوروث، واملوهوب، واملوصى به. ,بسببه

 ,الف جــنس األصــل، كاإلبــل مــع البقــر، والبقــر مــع الغــنم: أن يكــون املســتفاد مــن خــالحالــة الثالثــة
 .)1(وحنو ذلك

 ولكل حالة من هذه احلاالت حكمها عند الفقهاء، ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟ يف مبحث.

ص  1، اهلدايــة وشــروحها جـــ199ص  2ص ؟؟ ومــا بعــدها، الفــروق للقــرايف جـــ 1) انظــر هــذه احلــاالت، بــدائع الصــنائع جـــ1(
 ؟؟؟.
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 المبحث األول

أو حاصــًال بســببه، فــاملتفرع   ,ا منــهإذا كــان املــال املســتفاد يف خــالل احلــول مــن جــنس األصــل ومتفرًعــ
 ربح.كالنتاج، واحلاصل بسببه كال

 :وفيه مطلبين

 : حكم النتاج يف خالل احلول.المطلب األول

 : حكم الربح يف خالل احلول.المطلب الثاني

 المطلب األول

 حكم النتاج في خالل الحول

 البهـائم وضـع يشـمل اسـم بالكسـر»: املصـباح«النتاج هو ولد البهيمـة غنًمـا كـان أو غريهـا. جـاء يف 
يقــال: الولــد, ونتجــت الســخلة؛ أي: ولــدت وقــد  -لبنــاء للمفعــولبا-, فيقــال: نتجــت وغريهــا الغــنم مــن

نــتج بضــم النــون وكســر التــاء « :ويف اجملمــوع, )1(»علــى معــىن ولــدت -بالبنــاء للفاعــل-نتجــت الناقــة ولــًدا 
 .)2(»ومعناه ولد

 :وللفقهاء يف اشرتاط مضي مدة حول على النتاج قوالن

وال يشــرتط فيــه مضــي مــدة  ,يزكــى حبــول األصــل : أن النتــاج احلاصــل يف خــالل احلــولالقــول األول
لكــن احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة يف , )6(واحلنابلــة, )5(واملالكيــة, )4(والشــافعية, )3(احلــول، وبــه قــال احلنفيــة

فــإن كــان األصــل أقــل مــن النصــاب ال  ,اصــحيح مــذهبهم ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ البــد وأن يبلــغ األصــل نصــابً 
الف املالكية فقـالوا: يزكـي النتـاج حبـول األصـل حـىت ولـو كـان األصـل أقـل مـن يزكى النتاج حبول أصله، وخ

 .)7(نصاب ما دام يكمل بالنتاج، وهو رواية عن اإلمام أمحد

 .592ص  2جـ) املصباح املنري 1(
 .306ص  5) اجملموع للنووي جـ2(
 .511، 510ص  1، اهلداية وشروحها جـ835، 834ص  2) بدائع الصنائع جـ3(
، حاشـية 196ص  2. قواعد األحكام جـ185، 184ص  2، روضة الطالبني جـ319، 318، 313ص  5) اجملموع جـ4(

 .13ص  2قليويب وعمرية على شرح جالل احمللى جـ
 .108، الفرق 199ص  2، الفروق جـ396ص  1، حاشية الدسوقي جـ257ص  2جلليل جـ) مواهب ا5(
 .496، 477ص  2) املغين جـ6(
 ، الحظه هبامش الرتجيح بعد.477) املرجع السابق ص 7(
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فـال يزكـى حبـول األمهـات. وبـه قـال أهـل  ,: إن النتاج ال زكاة فيه حىت حيول عليـه احلـولالقول الثاني
 . وإليك األدلة.)3(يعن ؟؟؟ والنخع وحكي )2(والشعيب, )1(الظاهر

 يفحلاصـــل ان النتـــاج أعلـــى  -وهـــو للجمهـــور-: اســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول دليـــل القـــول األول
 باألثر، وإمجاع الصحابة، واملعىن. )4(وال يشرتط فيه مضى مدة حول ,خالل احلول يزكى حبول األصل

 (أ) األثر.

الــيت يــروح هبــا الراعــي  )5(ةلســخعلــيهم بال اعتــد«أنــه قــال لســاعيه:  -رضــي اهللا عنــه-روي عــن عمــر 
 بإســــــنادمها والشــــــافعي املوطــــــأ يف مالــــــك رواه :قــــــال اإلمــــــام النــــــووي )6(»علــــــى يديــــــه وال تأخــــــذها مــــــنهم

واألثـــر ظـــاهر يف الداللـــة علـــى أن النتـــاج يزكـــى حبـــول األمهـــات لألمـــر بعـــده معهـــا عنـــد متـــام , )7(الصـــحيح
إال أن احلكــــم يف فصــــالن اإلبــــل وعجــــول البقــــر   ,حوهلــــا، واألثــــر وإن كــــان وارًدا يف صــــغار الضــــأن واملعــــز

 .)8(كاحلكم يف السخال

حـدامها: مـن طريـق بشـر إألثر مل يرو عن عمـر مـن طريـق متصـلة إال مـن طـريقني. ا: بأن هذا ونوقش
وهـو ضـعيف.  ,وكالمهـا غـري معـروف، والثانيـة عـن طريـق عكرمـة بـن خالـد ,بن عاصم بن سفيان عـن أبيـه

 .)9(قاله ابن حزم الظاهري

وأمــا عكرمــة هــذا فهــو ابــن  ,وأجيـب: بــأن بشــر بــن عاصــم معــروف وثقــه ابــن معــني والنســائي وغريمهــا
خالد بن العاص بن هشام الثقة الثبـت، ويف الـرواة آخـر قريبـه امسـه عكرمـة بـن خالـد بـن سـلمة بـن العـاص 

يف التلخـيص بـن حجـر اولكنه ليس الراوي هلـذا األثـر، وقـد نـص  ,وهو ضعيف منكر احلديث ,بن هشاما

 .685مسألة  108ص  6، جـ672، مسألة 407ص  5) احمللى جـ1(
 .319ص  5) اجملموع جـ2(
 .477ص  2) املغين جـ3(
 حظة التفصيل يف هذا القول.) مع مال4(
 .269ص  1تطلق على الذكر واألنثى من أوالد الضأن واملعز ساعة تولد. املصباح املنري جـ :) السخلة: بفتح السني وكسرها5(
 .355ص  2، نصب الراية للزيلعي جـ102ص  4، السنن الكربى للبيهقي جـ212) موطأ مالك ص 6(
 .477ص  2ين جـ، والحظ املغ317ص  5) اجملموع جـ7(
 .477ص  2) املغىن جـ8(
 .672، مسألة 412، 411ص  5) احمللى جـ9(
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وقـد قـال النـووي عـن هـذا األثـر: ورواه , )1(واشتبه عليه األمـر ,والتهذيب على أن ابن حزم أخطاء يف هذا
 .)2(مالك يف املوطأ والشافعي بإسنادمها الصحيح

وهـــذا األثـــر كالـــذي قبلـــه , )3(»عـــد الصـــغار مـــع الكبــار«أنــه قـــال:  -رضـــي اهللا عنـــه-عــن علـــي  -2
 لعده معها. ؛تاج يزكى حبول األمهاتظاهر الداللة على أن الن

مـن اسـتفاد مـاًال فـال «خـالف ذلـك. فعنـه أنـه قـال:  -رضي اهللا عنه-عن علي  : بأن املرويونوقش
 .)4(قاله ابن حزم .»ول عليه احلولزكاة فيه حىت حي

 فيمــا رواه عــن اإلمــام علــي، عــام يف مجيــع : بــأن هــذا االعــرتاض الــذي ذكــره ابــن حــزم ممــثًال ويجــاب
ن صـحيحان عــن علــي  افــاألثر  ,»عــد الصـغار مــع الكبـار« :عنــه الـذي رويسـتفاد، وخــص النتـاج بــاألثر امل

 .)5(كرم اهللا وجهه، وال تعارض بينهما، مث إن ابن قدامة نقل أن مذهب علي يف ذلك كمذهب عمر

وال نعـــرف هلمــــا يف  -رضـــي اهللا عنهمــــا-عــــن عمـــر وهــــو مـــذهب علــــي  مـــا روي«قـــال ابـــن قدامــــة: 
 .)6(»افكان إمجاعً  ,الًفاعصرمها خم

 :إجماع الصحابة(ب) 

وال نعـــرف هلمــــا يف  -رضـــي اهللا عنهمــــا-عــــن عمـــر وهــــو مـــذهب علــــي  مـــا روي«قـــال ابـــن قدامــــة: 
 .)7(»افكان إمجاعً  ,عصرمها خمالًفا

: بـأن الـذي حكـي عـنهم سـفيان بـن عبـد اهللا أ�ـم أنكـروا أن يعـد علـيهم أوالد ونوقش من ابن حـزم
ألن  -صــلى اهللا عليــه وســلم-هتــا قــد كــان فــيهم بــال شــك مجاعــة مــن أصــحاب رســول اهللا املاشــية مــع أمها

 -اهللا عليـه وسـلم صـلى-ويل األمر بعـد مـوت النـيب  -رضي اهللا عنه-أن ذلك كان أيام عمر  رسفيان ذك
صـلى اهللا عليـه -وأهـل الطـائف أسـلموا قبـل مـوت رسـول اهللا  ,عشر سـنني بالطـائف سنتني ونصف وبقي

رضـــي اهللا -ورأوه عليـــه الســـالم. فقـــد صـــح اخلـــالف يف هـــذا مـــن الصـــحابة  ,نحـــو عـــام ونصـــفب -وســـلم

، وانظــر احملقــق أمحــد شــاكر هبــامش 260ص  7ن حجــر جـــبــ، التهــذيب ال175، 174) التلخــيص احلبــري البــن حجــر ص 1(
 .672، مسألة 412، 411ص  5احمللى البن حزم جـ

 .317ص  5) اجملموع جـ2(
 .317ص  5، اجملموع جـ355ض  2، نصب الراية للزيلعي جـ103، 102ص  4بيهقي جـ) السنن الكربى لل3(
 .672، مسألة 413، 410ص  5) احمللى جـ4(
 .477ص  2) املغين جـ5(
 .477ص  2) املغين جـ6(
 .477ص  2) املغين جـ7(
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والواجـب يف ذلـك مـا  ,فليس قـول بعضـهم أوىل مـن قـول بعـض ,بال شك. وإذا كان ذلك كذلك -عنهم
 .)1(افرتضه اهللا تعاىل

بة ومل يـــذكر واحـــًدا مـــن الصـــحا ,دعـــى اخلـــالف بـــني الصـــحابةا: بـــأن ابـــن حـــزم ويجـــاب علـــى ذلـــك
ده مـا نـتركـه إذ مـن عادتـه إذا ثبـت عمـا  , ولو ثبت عنـدهفاخلالف عنده مفرتض وليس واقع, )2(املخالفني

ومـن مث فزعمـه ال  ,يقوي وجهة نظره من قول صحايب أو فعله متسك بـه حبـرص وشـدة، وهـو هنـا مل يفعـل
 يقوى على خرق اإلمجاع املذكور.

 فهو اآليت: : وأما دليل هذا القول من املعىنالمعنى(جـ) 

 .)3(فلم ينفرد عنه باحلول ,أن النتاج مناء النصاب وفوائده -1

إذ النتــاج تبـع للنصــاب ومــن , )4(أنـه منــاء نصـاب فيجــب أن يضـم إليــه يف احلـول كــأموال التجـارة -2
 .)5(فأشبه النماء املتصل ,جنسه

 .)6(أن النتاج ملك مبلك األصل وتولد منه فيتبعه -3

بـل البـد  ,استدل أصحاب القول الذاهب إىل أن النتاج ال يزكى حبول األمهـات: دليل القول الثاني
 واللغة. ,بالسنة، واألثر :من مضي مدة حول

 (أ) السنة:

. )7(»ال زكـــــاة يف مــــال حـــــىت حيــــول عليـــــه احلـــــول« :-صــــلى اهللا عليـــــه وســــلم-روي عــــن رســـــول اهللا 
 هات.ال فرق بني نتاج وأم ,مدة احلول فاحلديث عام يف اشرتاط مضي

 .)8(فتقيس عليه النتاج ,: بأن هذا احلديث خمصوص مبال التجارةونوقش

 .672، مسألة 413، 410ص  5) احمللى جـ1(
وأجيــب عنــه بــأن مــذهب علــي يف ذلــك كمــذهب  ,ا خــالفبــأثر علــى أن عليًّــ) نعــم قــد ذكــر ابــن حــزم يف االســتدالل الســابق 2(

 كما ذكر ابن قدامة احلنبلي.  ,عمر
 .511، 510ص  1، اهلداية وشروحها جـ262ض  1، حاشية الباجوري جـ317ص  5) اجملموع جـ3(
 .477ص  2) املغين جـ4(
 .511، 510ص  1، اهلداية وشروحها جـ496ص  2) املرجع السابق جـ5(
 .511، 510اية وشروحها جـ ص ، اهلد313ص  5) اجملموع جـ6(
 .91، 90ص  2قطين جـ، سنن الدار 198، موطأ مالك ص 571ص  1جـ ه) سنن ابن ماج7(
 .477ص  2) املغين جـ8(

                                                      



 د. مصباح المتولي السید حماد: مقارنات في زكاة األموال الحولیة

 17  

 (ب) األثر.

قــال ابــن حـــزم: تعــين املـــال  .»ال يزكــى حـــىت حيــول عليــه احلـــول«عــن عائشــة أم املـــؤمنني قالــت:  -1
 .)1(املستفاد

ابـن حـزم، وعليـه  وتفسريه باملستفاد إمنا هو من قـول ,: بأنه عام يف املستفاد وغريهويناقش هذا األثر
ليل إذا تطــرق دفــإن األثــر عــام خمصــوص مبــا خــص بــه احلــديث الســابق. وأيًضــا فــإن األثــر فيــه احتمــال، والــ

 إليه االحتمال سقط به االستدالل.

 .)2(»من استفاد ماًال فال زكاة فيه حىت حيول عليه احلول«عن علي بن أيب طالب قال:  -2

فــاألول عـــام والثـــاين , )3(»عــد الصـــغار مــع الكبـــار«ه هـــجكــرم اهللا و -: بأنـــه روى عــن علـــي وينــاقش
 ن اخلاص قاض على العام.إحيث  ,به أوىل لفالعم ,خاص جاء يف حمل النـزاع

أن أبا بكر كان ال يأخـذ مـن مـال زكـاة حـىت حيـول «عن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق:  -3
 .)4(»عليه احلول

 .)5(»اة يف مال حىت حيول عليه احلولزك ال«: بأنه عام مبا خص به حديث ويناقش

 .)6(»من استفاد ماًال فال زكاة فيه حىت حيول عليه احلول«عن ابن عمر قال:  -4

فهــي فيهــا أيًضــا تــأيت  ,: بــأن الفائــدة يف اللغــة وإن كانــت تعــين الزيــادة الــيت حتصــل لإلنســانوينــاقش
. ومـن مث فـاألثر حيتمـل )7(ه مـاًال، أخـذتتقـول: أفدتـه مـاًال، أعطيتـه، وأخـذت منـ .مبعىن اإلعطاء واألخـذ

، 95ص  4، الســـنن الكـــربى جــــ105ص  2ســـبل الســـالم للصــنعاين جــــ - 672، مســـألة 412، 410ص  5) احمللــى جــــ1(
 .101ص  2، سنن أيب داود جـ125ص  3مذي جـسنن الرت  - 103

 ) انظر املراجع السابقة.2(
 .355ص  2، نصب الراية جـ103، 102ص  4، السنن الكربى جـ317ص  5) اجملموع جـ3(
سـنن , 103، 95ص  4، السنن الكـربى جــ105ص  2سبل السالم جـ - 672، مسألة 413، 410ص  5) احمللى جـ4(

 .101ص  2أيب داود جـ، سنن 125ص  3الرتمذي جـ
 ) سبق ذكره يف االستدالل بالسنة.5(
سـنن , 103، 95ص  4، السنن الكـربى جــ105ص  2سبل السالم جـ - 672، مسألة 413، 410ص  5) احمللى جـ6(

 .101ص  2، سنن أيب داود جـ125ص  3الرتمذي جـ
 .485ص  2) املصباح املنري جـ7(
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فإنه يشرتط لوجوب زكاتـه مضـي مـدة حـول.  ,أن يكون املعىن: من أعطى ماًال أو أخذه على سبيل امللك
 .)1(»ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول« :فاألثر بناء على هذا عام خمصوص مبا خص به احلديث

 (ج) اللغة.
املرجــوع إليــه عنــد التنــازع هــو القــرآن والســنة. فنظرنــا يف ذلــك فوجــدنا وأمــا اللغــة فقــد قــال ابــن حــزم: 

.ووجـدنا اخلرفـان واجلـديان .ا.إمنـا أوجـب الزكـاة يف أربعـني شـاة فصـاعدً  -صلى اهللا عليه وسـلم-رسول اهللا 
 علـى لسـان رسـول اهللا  أوجـب اهللا تعـاىل علينـا هبـا دينـهوال اسم شاء يف اللغة الـيت ,ال يقع عليها اسم شاة

فخرجــت اخلرفــان واجلــديان عــن أن جتــب فيهــا الزكــاة، وأيًضــا فــإن زكــاة ماشــية مل  -صــلى اهللا عليــه وســلم-
ا ســنة   أو فصــالنً ا أو عجــوُال فأمــا مــن ملــك خرفانًــ ,وال إمجــاع ,وال ســنة ,حيــل علهــا حــول مل يــأت بــه قــرآن

 .)2(ا وإبًال ا وبقرً ألن كل ذلك يسمى غنمً  ؛فالزكاة فيها واجبة عند متام العام ,كاملة
إال  ,: بأن الشاة أو البقر أو اإلبل وإن مل تكن تطلق على السـخال والفصـالن والعجـول لغـةويناقش

وهـذه االعتبـارات منهـا مـا هـو منقـول  ,أن هناك اعتبارات شرعية مسوغة لرتك التمسك بـاإلطالق اللغـوي
 كما سبق يف أدلة اجلمهور.  ,ومنها ما هو قياس ومعقول ,عن الصحابة
وهــو  ,: بعـد ذكــر مــا ســبق مــن األدلـة واملناقشــة يــرتجح لــدى الباحــث مـا ذهــب إليــه اجلمهــورالــراجح
إىل أن النتـاج يزكـى حبــول األصـل لقـوة دليلـه وضـعف املعــارض، وألنـه هـو الـذي يتفــق  الظـاهرالقـول األول 

 النتاج مناء. إذ ة؛وحكمة تشريع زكاة املال يف األموال النامي
ب إليــه احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة مــن اشــرتاط كمــال النصــاب يف األمهــات كمــا أنــه يــرتجح مــا ذهــ

إذا كانــت األمهــات أقــل مــن النصــاب مل « :ألنــه كمــا يقــول العالمــة الكاســاين ؛ليزكــى النتــاج حبــول األصــل
. ومــذهب اجلمهــور أنفــع )3(»فكيــف ينعقــد علــى املســتفاد مــن طريــق التبعيــة ,ينعقــد احلــول علــى األصــل

 للفقراء، فرجحنا األول ملا سبق.ا مذهب املالكية ورواية اإلمام أمحد املوافقة له أنفع للمالك أم

 المطلب الثاني

 ) سبق ذكره يف االستدالل بالسنة.1(
 .672مسألة  413ص  5) احمللى جـ2(
فقد استدلوا بالقيـاس علـى أن النتـاج يزكـى  ,، أما املخالف وهم املالكية، واإلمام أمحد يف رواية835ص  2) بدائع الصنائع جـ3(

فأمـا إن مل يكمـل النصـاب إال بالسـخال احتسـب «يقـول ابـن قدامـة:  .أم ال. وهـو ضـعيف احبول األصل، كان األصل نصابً 
وهو قـول الشـافعي وإسـحاق وأبـو ثـور وأصـحاب الـرأي، وعـن أمحـد  ,من حني كمل النصاب يف الصحيح من املذهب احلول

ألن االعتبــار حبــول األمهــات دون الســخال  ؛لــكاوهــو قــول م ,روايــة أخــرى أنــه يعتــرب حــول اجلميــع مــن حــني ملــك األمهــات
وا حالــة عــدد كمــال نصــاب األمهــات علــى حالــة  ســالفني قاأن املخــ :أي» اوكــذلك إذا مل تكــن نصــابً  ا,فيمــا إذا كانــت نصــابً 

فلـم جتـب الزكـاة  ,أنـه مل حيـل احلـول علـى نصـاب :ولنـا«جمهـور والصـحيح مـن مذهبـه بقولـه: كماله. مث استدل ابن قدامـة لل
ضـمت إىل فإنه ال ختتلـف الروايـة فيـه. وإن نتجـت السـخال بعـد احلـول  ,كما لو كملت بغري سخاهلا، أو كمال التجارة  ,فيها

 .477ص  2املغين جـ .», كاحلكم يف السخال...أمهاهتا يف احلول الثاين وحده، واحلكم يف فصالن اإلبل وعجول البقر
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 حكم الربح في خالل الحول

ربـــح يف جتارتـــه إذا أفضـــل فيهـــا، وأربـــح فيهـــا  :قـــال األزهـــري ربـــح، يعـــين الفضـــل والزيـــادة.الـــربح مـــن 
 .)1(ا ذات ربحصادق سوقً 

 أو نقوًدا., )2(أو فضة ,امن سلع التجار على مثنها األول ذهبً واملقصود به هنا: ما زاد 

, )6(والشـــــافعية )5(واملالكيــــة )4(وهــــم احلنفيــــة  )3(والفقهــــاء الــــذين أوجبــــوا الزكــــاة يف عـــــروض التجــــارة
 على أن ربح مال التجارة يزكى حبول أصله. اجلملةاتفقوا يف  )7(واحلنابلة

ا؛ صـلة البـد وأن يكـون األصـل نصـابً ألكـي يزكـى الـربح حبـول  لكن اشرتط احلنفية والشافعية واحلنابلـة
فكيــــف ينعقــــد علــــى املســــتفاد مــــن طريــــق  ,ألنــــه إذا كــــان األصــــل أقــــل مــــن نصــــاب مل ينعقــــد علــــه احلــــول

يزكـــى حبـــول األصـــل حـــىت ولـــو كـــان األصـــل أقـــل مـــن نصـــاب قياًســـا علـــى  . بينمـــا املالكيـــة قـــالوا:)8(التبعيـــة
والنصــوص  ,هــذا أنفــع للفقــراء، ومـذهب اجلمهــور يتفــق مــع القواعــد العامــة ومــذهب املالكيــة يف, )9(النتـاج

 وهو أنفع للمالك. ,النصاب يف املال احلويل علىاليت تقضي مبرور احلول 

رد الـربح حبـول يف فـوأيًضا فإن الشافعية اشرتطوا لكي يزكى الربح حبول األصل عدم النض، فإن نض أ
تتولـد   مل تامـة فائـدة وأل�ـا ؛)10(»احلـول عليـه حيـول حـىت مال يف اةزك ال« :-عليه السالم-األظهر لقوله 

 .215ص  1) املصباح املنري جـ1(
 .301ص  2) مواهب اجلليل جـ2(
 1، وفـتح القـدير جــ526 ص 1، وشـرح العنايـة جــ632ص  2) العروض ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ والعقار وسـائر األمـوال، انظـر املغـين جــ3(

، وشــرح 266ص  1، والتجـارة: هــي التغليــب يف املــال لغــرض الــربح. انظــر شـرح ابــن قاســم وحاشــية البــاجوري جـــ526ص 
. ومــال التجــارة: كــل مــا قصــد التجــار فيــه عنــد اكتســاب امللــك مبعاوضــة حمضــة. انظــر 27ص  2جــالل احللــى وحواشــيه جـــ
ب الزكاة يف قيمة عروض التجارة يف قول أكثر أهل العلـم. قـال ابـن املنـذر: أمجـع . وجت266ص  2روضة الطالبني للنووي جـ

وبـه  ,. روي ذلـك عـن عمـر وابنـه وابـن عبـاسلو عليهـا احلـأهل العلم على أن يف العروض اليت يراد هبا التجارة الزكـاة إذا حـال 
 ,وأبـو عبيـد ,والشـافعي ,والثـوري واألوزاعـي ,والنخغـي ,وسو وطـا ,وميمـون بـن مهـران ,قال الفقهاء السبعة ؟؟ وجـابر بـن زيـد

 .622ص 2وحكي عن داود أنه ال زكاة فيها. املغين والشرح الكبري جـ ,وإسحاق وأصاحب الرأي
 .528، 511، 510ص  1، واهلداية وشروحها جـ835، 834ص  2) بدائع الصنائع جـ4(
 .199ص  2، الفروق للقرايف جـ301ص  2) مواهب اجلليل جـ5(
 .29ص  2وحاشية القليويب جـ ، شرح جالل احمللي270، 269ص  2جـ ، روضة الطالبني113ص  5موع جـ) اجمل6(
 .632ص  2، والشرح الكبري للمقدسي جـ632، 496ص  2) املغين البن قدامة جـ7(
 .835ص  2) بدائع الصنائع جـ8(
 .199ص  2) الحظ الفروق للقرايف جـ9(
 ) سبق ختريج احلديث.10(
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بـل يزكـى  ,. ومقابـل األظهـر ال يشـرتط ذلـك)1(مما عنده فلم يبىن على حوله كما لو استفاد من غـري الـربح
 حبول األصل قياًسا على النتاج.

الـربح وهـو الزيـادة  وهـو أن الـربح يزكـى حبـول األصـل: بـأن ,وقد استدل الفقهـاء علـى موضـع االتفـاق
 ,وألن الــربح تــابع لألصــل يف امللــك, )2(أصــله ليف قيمــة عــروض التجــارة أشــبه بالنمــاء املتصــل فيزكــى حبــو 

ألن املســتفاد ممــا  ؛، وألنــه عنــد جمانســة الــربح األصــل يتعســر الضــبط)3(فتبعــه يف احلــول كالســخال والنتــاج
 .)4(شرط احلول إال للتيسريا تفاد، ومفيعسر اعتبار احلول لكل مس ,يكثر وجوده لكثرة أسبابه

ألنــه ال  ؛فقــال: إن مــا ذهبــت إليــه املــذاهب األربعــة فاســد ,: مــن ابـن حــزم الظــاهري بالفســادونــوقش
وال  ,وال مــن إمجــاع ,وال مــن روايـة ســقيمة ,وال سـنة صــحيحة ,ال مــن قــرآن ,دليـل علــى صــحة شـيء منهــا

 .)5(وال من رأي له وجه ,من قياس

 ,ع األصــل يف احلــول, فيتبــألن الــربح منــاء عظــيم ؛ب إليــه األئمــة األربعــة هــو الــراجح: ومــا ذهــالــراجح
كمـــا - األصــلألن  ؛ا كمــا ذهـــب إليــه احلنفيــة، والشــافعية، واحلنابلــةلكــن بشــرط أن يكــون األصــل نصــابً 

فكيـف ينعقـد علـى املسـتفاد مـن طريـق  ,إذا كـان أقـل مـن النصـاب مل ينعقـد احلـول عليـه -يقول الكاسـاين
 .)7(أنه ال يوجب الزكاة يف عروض التجارةإذ ؟؟؟ ؟؟ ؟؟ فيه ؟؟  )6(لتبعيةا

 .632ص  2والشرح الكبري جـ ) املغين1(
 .496ص  2) املغين جـ2(
 .632) املرجع السابق ص 3(
 .511ص  1) اهلداية وشروحها جـ4(
 .685مسألة  107، 106ص  6) احمللى جـ5(
 .835ص  2) بدائع الصنائع جـ6(
 مسألة ؟؟؟. 308ص  5) احمللى جـ7(
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 المبحث الثاني

 ا من األصل وال حاصًال بسببهحكم المستفاد من جنس األصل ولكنه ليس متفرعً 

هــذه هــي احلالــة الثانيــة مــن حــاالت املــال املســتفاد يف خــالل احلــول، واملقصــود هبــا أن يكــون املســتفاد قــد 
أو  ,رثإأو  ,كمـا لـو حصـل بشـراء  ,الـوالدة أو الـربح، بـل حصـل بسـبب مسـتقل عـن األصـل حصل بغـري

 , أم حيسـب لـه حـوًال مسـتقالًّ أو صدقة، فـإذا حـدث هـذا يف خـالل احلـول، فهـل يزكـى حبـول األصـل ,هبة
 من يوم أن أفاده؟

 وللفقهاء يف هذه احلالة قوالن يف اشرتاط مضي مدة حول لوجوب الزكاة فيه.

ـــة يزكـــى حبـــول األصـــلاألول القـــول وهـــو قـــول حممـــد وأيب يوســـف مـــن  ,: أن املســـتفاد يف هـــذه احلال
ــــو حنيفــــة إذا مل يكــــن املســــتفاد عوًضــــا عــــن مــــال مزكــــى ــــال أب ــــه ق ــــة يف , )1(احلنفيــــة، وب وهــــو قــــول املالكي

 .)2(املاشية

على حـدة مـن وال يستأنف له حول  ,: أن املستفاد يف هذه احلالة ال يزكي حبول األصلالقول الثاني
, )6(وبـه قـال املالكيـة يف غـري املاشـية, )5(والظاهريـة, )4(واحلنابلـة , )3(يوم أفاده. وهو قول السادة الشافعية

 .)8(وقول اإلمام أيب حنيفة يف املستفاد إذا كان عوًضا عن مال مزكى, )7(وهو قوهلم

 :وإليك األدلة

حبـول  لـة يزكـى أن املسـتفاد يف هـذه احلا: استدل أصحاب هـذا القـول الـذاهب إىلدليل القول األول
 -األصل باآليت:

 .511، 510ص  1جـ ، اهلداية وشروحها836، 835، 834ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
 2، التاج واإلكليـل جــ199ص  2، الفروق للقرايف جـ271ص  1، بداية اجملتهد جـ303، 257ص  2) مواهب اجلليل جـ2(

 .265، 264، 257ص 
 .313، 311ص  5) اجملموع للنووي جـ3(
 .497ص  2) املغين البن قدامة جـ4(
 .685مسألة  108ص  6) احمللى جـ5(
ص  2، التــاج واإلكليــل جـــ199ص  2، الفــروق جـــ271ص  1، بدايــة اجملتهــد جـــ303، 257ص  2) مواهــب اجلليــل جـــ6(

257 ،264 ،265. 
 ) املراجع السابقة.7(
، وقد ذكـر ابـن قدامـة مـذهب أيب 511، 510ص  1، اهلداية وشروحها جـ836، 835، 834ص  2) بدائع الصنائع جـ8(

 .498ص  2انظر املغين البن قدامة جـ .نا يف كتبهمحنيفة ومالك يف هذه احلالة على النحو الذي وجد
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أن عمومــات الزكــاة تقتضــي الوجــوب مطلًقــا عــن شــرط احلــول كــالزروع والثمــار واملســتخرج مــن  -1
 .)1(فال يفرد حبول ,إال ما خص بدليل واملستفاد من مسألتنا مل خيص بدليل ,األرض

 ,مـل مناؤهـا دفعـة واحـدةاألن األخـري يتك ؛وحنومهـا : بأن هذه األموال ال تشـبه الـزروع والثمـارونوقش
 .)2(فاحتاجت إىل احلول ,وهلذا ال تتكرر الزكاة فيها، وما معناه مناؤها بنقلها

فالزيـادة تبـع  ,إذ األصـل يـزداد بـه ويتكثـر ,ألنه زيادة عليه ؛أن املستفاد من جنس األصل تبع له -2
فتجــب الزكــاة فيهــا  ,لــئال ينقلــب التبــع أصــًال  ؛يفــرد بالســبب كمــا ال  ,والتبــع ال يفــرد بالشــرط ,للمزيــد عليــه

بـــل هـــو أصـــل  ,ألنـــه لـــيس بتـــابع ؛خبـــالف املســـتفاد مـــن خـــالل اجلـــنس ,كـــاألوالد واألربـــاح  ,حبـــول األصـــل
 ؟)3(أال ترى أن األصل ال يزداد به وال يتكثر ,بنفسه

وال يوجـــد ذلـــك يف  ,منـــه ومتولـــد ,أل�ـــا تبـــع لـــه ؛منـــا ضـــمت ألصـــلهاإ: بـــأن األربـــاح والنتـــاج ونـــوقش
 .)4(مسألتنا

واخـتالف أوقـات الواجـب،  ,أن إفراد املسـتفاد بـاحلول يفضـي إىل تشـقيص الواجـب يف السـائمة -3
ووجـوب القـدر اليسـري الـذي  ,ومعرفة قدر الواجب يف كل جـزء ملكـه ,واحلاجة إىل ضبط مواقيت التملك

وهــو مــدفوع  ,كــل ذلــك يــؤدي إىل احلــرج ,مث يتكــرر ذلــك يف كــل حــول ووقــت ,ال يــتمكن مــن إخراجــه
ــْن َحــَرجٍ (بقولــه تعــاىل:  يِن ِم ــي الــدِّ ــْيُكْم ِف ــَل َعَل ــا َجَع بإجيــاب غــري  جوقــد اعتــرب الشــارع دفــع احلــر , )5()َوَم

وجعـل األوقـاص يف السـائمة، وضـم األربـاح والنتـاج إىل حـول  ,اجلنس فيما دون مخس وعشـرين مـن اإلبـل
يــة احلكــم إىل دفيـدل علــى أنــه علــة لــذلك فيجيــب تع ,دفع هــذه املفســدةبــا كــل ذلــك اعتــرب مقرونًــ  ,أصـلها

 .)6(حمل النـزاع

فإنــه ال يوجــد يف  ,: بأنــه لــو ســلم أن علــة الضــم يف األربــاح والنتــاج هــو مــا ذكــروه مــن احلــرجونــوقش
 وكــذلك النتــاج وقــد يوجــد وال ,ويعســر ضــبطها ,ألن األربــاح تكثــر وتتكــرر يف األيــام والســاعات ؛مســألتنا
فـإن املـرياث ومثلـه االهتـاب وحنـو  ,خبـالف هـذه األسـباب املسـتقلة ,فاملشقة فيـه أمت لكثـرة تكـرره ,يشعر به

فيمتنــع قياســه  ,فــإن شــق فهــو دون املشــقة يف األربــاح والنتــاج ,شــق ذلــك فيــهيفــال  ,ذلــك ينــدر وال يتكــرر

 .835ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
 .498ص  2) املغين جـ2(
 .511، 510ص  1، اهلداية وشروحها جـ835ص  2) بدائع الصنائع جـ3(
 .498ص  2) املغين جـ4(
 .78) سورة احلج آية 5(
 .498، 497ص  2، املغين جـ511ص  1) اهلداية وشروحها جـ6(
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ألن اإلنســـان  ؛يف مســألتنا أكثــر لر يف االســتقالل بــاحلو ســي, فــإن العليــه. وإذا كــان املقصــود هــو التيســري
وال شــك أن  ,فإنــه يتعــني عليــه التعجيــل ,أمــا علــى القــول بالضــم يف احلــول ,يتخــري بــني التــأخري والتعجيــل

وأحبهمــا إليــه، ومــع  ,ألنــه مــع التخيــري خيتــار أيســرمها عليــه ؛ر مــن تعيــني أحــدمهاالتخيــري بــني شــيئني أيســ
 .)1(التعيني يفوته ذلك

 فكذلك يف الوقت. ,هذه احلالة اليت معنا يضم إىل األصل يف النصابأن املستفاد يف  -4

وقــد حصــل الغــىن بالنصــاب  ,فــألن النصــاب معتــرب حلصــول الغــىن ,: بــأن الضــم يف النصــابونــوقش
علــى مبــرور احلــول  األول، أمــا احلــول فهــو معتــرب ليحصــل أداء الزكــاة مــن النمــاء، وال حيصــل منــاء املســتفاد

 .)2(احلول للمستفاد يف هذه احلالة فوجب أن يعترب ,أصله

وال  ,: اســتدل مــن قــال بــأن املســتفاد حيســب لــه حــول علــى حــدة مــن يــوم أفــادهدليــل القــول الثــاني
 األصل يف هذه املسألة باآليت: يزكي حبول

واملسـتفاد , )3(»ال زكاة يف مال حـىت حيـول عليـه احلـول« :-رضي اهللا عنها-ما روي عن عائشة  -1
 .)5(وألنه على تقدير الضم فإن الزكاة جتب بال حول, )4(مل حيل عليه احلول فال زكاة فيه يف هذه احلالة

 : ونوقش

 .)6(فيخص املتنازع فيه مبا ذكرنا  ,؟؟؟؟؟ وهو الولد والربحذلك   وخص (أ) بأن احلديث عام

صــــح فــــال ي ,خبــــالف املســــتفاد يف مســــألتنا ,: بــــأن النتــــاج والــــربح تبــــع لألصــــل ومتولــــد منــــهوأجيــــب
 .)7(القياس

، وأنــه علــى »ال زكــاة يف مــال حــىت حيــول عليــه احلــول« :-صــلى اهللا عليــه وســلم-(ب) أن قــول النــيب 
وإمنــا جعلنــا حــوالن احلــول علــى  ,فــإن الزكــاة جتــب بــال حــول، مــردود بأنــا مــا أســقطنا احلــول ,تقــدير الضــم
 .)1(اا على املستفاد تيسريً األصل حوالنً 

 .498، 497ص  2) املغين جـ1(
 .498ص  2، املغين جـ313ص  5) اجملموع جـ2(
ص  2، ســنن الرتمـــذي جــــ91، 90ص  2قطين جــــ، ســـنن الــدار 198، موطــأ مالـــك ص 571ص  1جــــ ه) ســنن ابـــن ماجــ3(

 .103، 95ص  4، السنن الكربى للبيهقي جـ101ص  2، سنن أيب داود جـ125
 .685مسألة  107ص  6، احمللى جـ498ص  2) املغين جـ4(
 .511ص  1) شرح العناية جـ5(
 .511ص  1، فتح القدير جـ825ص  2) بدائع الصنائع جـ6(
 .498ص  2) املغين جـ7(
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, »مـن اســتفاد مـاًال فـال زكــاة فيـه حـىت حيــول عليـه احلــول«أنـه قــال:  روى الرتمـذي عـن ابــن عمـر -2
وإمنـــا رفعـــه عبـــد  ,إال أن الرتمـــذي قـــال: املوقـــوف أصـــح -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-وروي مرفوًعـــا عـــن النـــيب 
 .)2(وهو ضعيف ,الرمحن بن يزيد بن أسلم

عزيــــز وســــامل روي عــــن أيب بكــــر الصــــديق وعلــــي وابــــن عمــــر وعائشــــة وعطــــاء وعمــــر بــــن عبــــد ال -3
 .)3(ال زكاة يف املستفاد حىت حيول عليه احلول هوالنخعي أن

 األثرين يرد عليهما ما ورد على ما روته عائشة سابًقا من املناقشات واألجوبة. ين: بأن هذويناقش

فلــم يضــم إليـــه يف  ,وال تفــرع عنـــه ,ا مبـــا ملــك بــه مـــا عنــدهأن املســتفاد مبلــك جديـــد لــيس مملوًكــ -4
 .)5(يعترب احلول شرطًا كاملستفاد من غري اجلنسف, )4(احلول

إال أن األصــل يــزداد بــه  ,: بــأن املســتفاد يف هــذه احلالــة وإن كــان أصــًال يف امللــك ولــيس تبًعــاونــوقش
فتـــرتجح جهـــة التبعيـــة يف حـــق احلـــول احتياطًـــا لوجـــوب  ,عـــا مـــن وجـــهفكـــان أصـــًال مـــن وجـــه وتبً  ,ويتكثـــر

 .)6(الزكاة

فكــذا يف وظيفتــه خبــالف األوالد  ,ألنــه أصــل يف حــق امللــك ؛حلــول األصــلأن املســتفاد ال يضــم  -5
فـاحلكم يف األوالد واألربـاح  ,ودصـأل�ا تابعة يف امللك حىت ملكت مبلـك األصـل دون سـبب مق ؛واألرباح

 .)7(فال يثبت احلكم يف حمل النـزاع ,بطريق السراية

فــإن مــن كانــت لــه مائــة  ,ات بــاألوالدفــإن هــذا احلكــم قــد ثبــت يف األمهــ ,: بــأن هــذا ممنــوعونــوقش
فكـان الوجـوب علـى األم وغريهـا  ,وجب عليه شـاتان ,وعشرون شاة فولدت واحدة قبل احلول فتم احلول

 .)8(فتبني أنه مل يكن بطريق السراية ,بسبب الولد

 .511ص  1) شرح العناية جـ1(
ص  3، ســــنن الرتمـــذي جـــــ685، مســـألة 107ص  6، احمللـــى جـــــ498ص  2، املغـــين جـــــ105ص  2) ســـبل الســـالم جـــــ2(

125. 
 .95ص  4، السنن الكربى جـ685مسألة  107ص  6) احمللى جـ3(
 .313ص  5) اجملموع جـ4(
 .498ص  1) املغين جـ5(
 .835ص  2) بدائع الصنائع جـ6(
 .511، 510ص  1، والحظ اهلداية وفتح القدير جـ511ص  1) شرح العناية جـ7(
 .511ص  1، والحظ فتح القدير جـ511ص  1) شرح العناية جـ8(
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احــتج أبــو حنيفــة واملالكيــة علــى أن املســتفاد الــذي هــو عــوض عــن مــال مزكــى حيســب لــه حــول  -6
. )2(ال تؤخـــذ الصـــدقة مـــرتني :أي )1(»يف الصـــدقة ال ثـــىن: «-صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-بقولـــه  علـــى حـــدة.

 .)3(إىل الثين دىفلو ضم أل ,وألنه بدل مال الزكاة وللبدل حكم املبدل

 .)4(فيجب الضم ,وهي اجملانسة ,: بأن علة الضم موجودةونوقش

شــية حيســب لــه حــول علــى حــدة مــن يــوم وحجــة املالكيــة يف أن املســتفاد يف مســألتنا مــن غــري املا -7
واخـتالف  السـائمة,فاحلمل يؤدي إىل تشخيص الواجـب يف  ,أفاده، هي أن استقالل املستفاد من املاشية

وتكــرار ذلــك يف كــل  ,أوقــات الواجــب، وضــبط مواقيــت التملــك ومعرفــة قــدر الواجــب يف كــل جــزء ملكــه
فـاعترب حبـول األصـل دفًعـا للحـرج. أمـا  ,وهـو مـدفوع يف الشـرع ,كل ذلك ينطوي على حـرج  ,حول ووقت

 .)5(فال حرج يف استقالل املستفاد باحلول ,يف غري املاشية فيسهل هذا كله

 ويناقش هذا الدليل مبا نوقش به الدليل الثالث عند أصحاب القول األول.

تأنف ولكـن يسـ ,حبول األصـل ل أن املستفاد يف مسألتنا ال يزكىالراجح ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ قول من قا
وهــو  ,وهــم الشــافعية، واحلنابلــة، والظاهريــة ,لــه حــول علــى حــدة مــن يــوم أفــاده دون تفرقــة بــني مــال ومــال

ألن قــول غــريهم وإن   ؛نــا قــول هــؤالء, ولكننــا رجحفاألدلــة كلهــا للفــريقني مل تســلم مــن النقاشــات ,الــراجح
ومـــن مث فاألخـــذ بـــه  ,زكــاةن أحـــوط يف وجـــوب الزكــاة، إال أن قـــول مـــا رجحنـــاه أرفــق مبـــن جتـــب عليـــه الاكــ

 ,وإخـراج الزكــاة مـن النمــاء ,ألن هنــاك فرصـة للتنميــة ؛يـؤدي إىل وجــود الباعـث علــى متلـك األمــوال الزكويـة
فتحصـــل املوازنـــة بـــني مصـــاحل  ,بـــل تكـــون باعثـــة علـــى زيادهتـــا وتنميتهـــا ,فـــال تكـــون الزكـــاة آكلـــة لألمـــوال

 األغنياء والفقراء.

 ».كل عام، قال زهري: أحسبه قال مرةالصدقة يف  «  100ص  2أيب داود جـ) معناه يف سنن 1(
 .836ص  2) بدائع الصنائع جـ2(
 .511ص  1) فتح القدير جـ3(
 ) املرجع السابق.4(
 .511ص  1ص ؟؟؟ والحظ شرح العناية وفتح القدير جـ 2) املغين جـ5(

                                                      



 مجلة الشریعة والقانون

 26 

 المبحث الثالث

 من خالف الجنسحكم المستفاد 

هــذه هــي احلالــة الثالثــة مــن حــاالت املــال املســتفاد يف خــالل احلــول، وهــو مــا لــو اســتفاد رب املــال يف 
 كاإلبل مع البقر، والبقر مع الغنم، واإلبل مع الغنم.  , من خالف جنس األصلًال ل ماخالل احلو 

 :وللفقهاء في هذه المسألة قوالن

ولكــن حيســب لــه حــول علــى حــدة  ,الــة ال يزكــى حبــول األصــل: أن املســتفاد يف هــذه احلالقــول األول
, )5(والظاهريـة, )4(واحلنابلـة, )3(والشـافعية, )2(واملالكيـة, )1(من يوم أفـاده، وبـه قـال مجهـور العلمـاء احلنفيـة

 وغريهم.

قالـه اإلمـام أمحـد عـن غـري واحـد، وهـو املـروي عـن  .: ؟؟؟ ؟؟ جتـب فيـه حـني االسـتفادةالقول الثاني
 .)6(وبه قال األوزاعي ,اس، وابن مسعود ومعاويةابن عب

 :األدلة

, ولكــن : اســتدل اجلمهـور علـى أن املســتفاد يف هـذه احلالـة ال يزكــى حبـول األصـلدليـل القـول األول
 يستأنف له احلول باآليت:

ـــه  -1 ـــه احلـــول: «-صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-عمـــوم قول ، ووجـــه )7(»ال زكـــاة يف مـــال حـــىت حيـــول علي
كــالزروع والثمــار والنتــاج والــربح، ومل يــأت   ؛احلــديث عــام يف اشــرتاط احلــول إال مــا خــص بــدليلالداللــة أن 

دليل صحيح على ختصيص املستفاد يف خالل احلول إذا كان من خالل جـنس األصـل بضـمه إىل األصـل 
 .)8(فبقي على عمومه ,يف احلول

 .510؟ ص ، شرح العناية وفتح القدير ؟؟834ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
 .257ص  2) التاج واإلكليل جـ2(
 .313ص  5) اجملموع للنووي جـ3(
 .497، 496ص  2) املغين البن قدامة جـ4(
 .685مسألة  108ص  6) احمللى جـ5(
 .385، مسألة 106ص  6احمللى جـ يف، وانظر قول ابن عباس 497) ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ 6(
ص  3، ســنن الرتمـــذي جــــ198، موطــأ مالـــك ص 91، 90ص  2جــــقطين ، ســنن الـــدار 571ص  1ه جــــ) ســنن ابـــن ماجــ7(

 .101ص  2، أيب داود جـ125
 .477، املغين جـ؟ ص 685، مسألة 107، 106ص  6) احمللى جـ8(
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بـــل هـــو أصـــل  ,ًعـــا لألصـــلفإنـــه ال يكـــون تاب ,أنـــه إذا كـــان املســـتفاد مـــن خـــالف جـــنس األصـــل -2
 .)1(وال يتكثر ,به ادن األصل ال يزدإحيث  ,بنفسه

: اســـتدل مـــن قـــال بـــأن املســـتفاد يف هـــذه احلالـــة يزكـــى وقـــت اســـتفادته مبـــا روي دليـــل القـــول الثـــاني
وابــن  ,ومعاويــة ,وألنــه قــول ابــن عبــاس ,»كــان عبــد اهللا يعطينــا ويزكيــه«قــال:  ,بإســناده عــن ابــن مســعود

 .)2(مسعود

واخلـالف يف ذلـك شـذوذ ال يعـول  ,بت عن اخللفاء األربعة هو قول مجهـور الفقهـاءا: بأن الثوقشون
وروي عن ابـن مسـعود وابـن عبـاس ومعاويـة «. يقول ابن قدامة: )3(ومل يقل به أحد من أئمة الفتوى ,عليه

ن ابـن مسـعود يزكيـه حـني يسـتفيده، وروي عـ :قـال أمحـد عـن غـري واحـد .أن الزكاة جتب فيه حني اسـتفاده
قــال أمحــد عــن غــري واحــد: يزكيــه يســتفيده، وروي  .الزكــاة جتــب فيــه حــني اســتفاده أن وابــن عبــاس ومعاويــة

مـنهم  ,ويزكيه، ومجهور العلماء على خالف هذا القـول يعطينابإسناده عن ابن مسعود قال: كان عبد اهللا 
واخلـالف  ,على هـذا مجهـور العلمـاء : قال ابن عبد الرب:-رضي اهللا عنهم-أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

 .)4(»ومل يعرج عليه أحد من العلماء، وال قال به أحد من أئمة الفتوى ,يف ذلك شذوذ

والـــذاهب إىل أن  ,وهـــو للجمهـــور ,: وممـــا تقـــدم يـــرتجح لــدى الباحـــث رجحـــان القــول األولالــراجح
 ضم إىل األصل يف احلول.وال ي ,املستفاد يف هذه احلالة اليت معنا حيسب له حول من يوم أفاده

خـالل احلـول هـل يضـرب لـه حـول أم وإىل هنا نصل إىل �اية أقوال الفقهاء يف املسـتفاد مـن املـال يف 
 ؟ال

ال يضـم إىل األصـل يف حـق احلـول املاضـي بـال خـالف، وإمنـا  , فإنـهأما عن املال املسـتفاد بعـد احلـول
ا حكًمـا ؟؟ متجـددً  هبعـد مضـي احلـول عليـه جيعلـألن النصاب  ؛ول الذي استفيد فيهيضم إليه يف حق احل

 .511، 510، اهلداية وشروحها ص 835ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
 .497، 496ص  2) املغين البن قدامة جـ2(
 ) املرجع السابق.3(
ا الوهم بقوله بعـد ذلـك مث دفع هذ ,، وقد ذكر ابن قدامة عن أمحد ما يوهم موافقته للمخالف497، 496ص  2ـ) املغين ج4(

 ذلـك:  قـال أمحـد أن نـرىيزكيـه قـبض املـال إذا وقد روي عن أمحد فيمن بـاع داره بعشـرة آالف درهـم إىل سـنة إىل «مباشرة: 
 كســائر ملكــه يف عليــه مــر الــذي للحــول زكــاه قبضــه ذاإفــ ,املشــرتي علــى لــه اديًنــ وصــارت ,احلــول أول يف الــدراهم ملــك ألنــه

 لــه فحصــلت بــألف ســنة يف اعبــدً  أو ادارً  كــرى ذاإ: فقــال ,أبيــه عــن حممــد بــن بكــر روايــة يف املعــىن هبــذا صــرح وقــد ,الــديون
 مبنزلـة الزكـاة فيهـا لـه وجبـت يـوم فمـن املكـرتي علـى كانت وان ,قبضها حني من احلول عليها حال ذاإ زكاها وقبضها الدراهم
 .497املرجع السابق ص  ».له وجب يوم من زكاة صاحبه على له وجب ذاإ الدين
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فيصـري النصـاب كاملتجـدد،  ,يتجدد بتجـدد احلـول -وهو النمو-ألن شرط الوجوب  ؛؟؟ ؟؟ اآلخراألول 
 .)1(ال للمعدوم ,صري كالعدم واملستفاد إمنا جيعل تبًعا لألصل املوجوديواملوجود يف احلول األول 

 .677ص  2ص ؟؟؟ املغين جـ 1، والحظ بداية اجملتهد جـ835ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
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 الفصل الثالث

 في انقطاع حول الزكاة

 :معنى االنقطاع، والفرق بينه وبين االنتهاء

جـف  :وانقطـع النهـر ,احتـبس :ع الغيـثانقط: «االحتباس والبطالن. جاء يف املصباح :االنقطاع لغة
ن إحيــث  ,. وهــذا املعــىن اللغــوي لالنقطــاع هــو املقصــود هنــا)1(»وقطــع احلــدث الصــالة أبطلهــا ,أو حــبس

مـه تـؤدي يف نظـر الفقهـاء إىل احتبـاس احلـول وبطالنـه بالنسـبة هناك أمور حتدث يف خـالل احلـول وقبـل متا
 ومن مث ال يرتتب على مضيه أثره الذي هو وجوب أداء الزكاة. ,للمال املشروط فيه للتزكية

وهـي أقصـى مـا ميكـن أن يبلغـه.  ,ن االنتهـاء لغـة: بلـوغ األمـر النهايـةأواالنقطاع خالف االنتهـاء، إذ 
وهـي أقاصـيها وأواخرهـا، وانتهـى  ,أقصـاه وآخـره، و�ايـات الـدار حـدودها شـيءالو�اية «جاء يف املصباح 

فيـؤدي إىل  ,. فاالنقطاع عارض يطرأ عنـد وجـود سـببه)2(»األمر بلغ النهاية وهي أقصى ما ميكن أن يبلغه
عدم متام احلول للمال الزكوي املشـروط فيـه، ومـن مث حيـبس أو يبطـل حكـم احلـول. أمـا االنتهـاء فهـو بلـوغ 

 ,ومن مث فإن حكم احلول يرتتـب مبضـيه علـى مـا شـرط فيـه ,احلول أقصى غايته للمال الزكوي املشروط فيه
 فالفرق بينهما جد كبري.

واالنقطــاع حيــدث عنــدما يتخلــف شــرط مــن شــروط زكــاة املــال احلــويل الــيت يشــرتط الفقهــاء اســتمرارها 
 .)3(حوًال كوجوب النصاب

سـالمه، وبعـض الفقهـاء يشـرتط السـوم يف املاشـية، كـل هـذه األمـور له، ومتلكه، وحياة املالك، وإوكما
ـــان مـــدى تأثريهـــا علـــى  ـــد الفقهـــاء لبي ـــه، وســـيكون ذلـــك يف ســـبعة انعرضـــها عن حلـــول أو حـــدثت يف خالل

 مباحث.

 .509، 508ص  2) املصباح املنري جـ1(
 .629ص  2) املرجع السابق جـ2(
ص  2لقــدر املعتــرب لوجوهبــا. املصــباح املنــري جـــا :وأنصــبة، نصــاب الزكــاة , واجلمــع نصــباألصــل ) النصــاب بكســر النــون لغــة:3(

ص  2ما يف اصطالح الفقهاء: فهو القدر الذي إذا بلغه املال وجبت فيه الزكاة كذا فسره مالك. املواهـب والتـاج جــأ، 607
، وعرفه احلنفيـة: بأنـه مـا 263ص  1ية الباجوري جـ، وعرفه النووي: بأنه قدر معلوم مما جتب فيه الزكاة. حاش256، 255

ا دو�ــا زكــاة، والعلــم مــألنــه الغايــة الــيت لــيس في ا، ومســي نصــابً 192ص  1ال جتــب فيمــا دونــه زكــاة مــن مــال، جممــع األ�ــر جـــ
نصـــوب هلـــم إىل غايـــة أو علـــم م :أي )ِإَىل ُنُصـــٍب يُوِفُضـــونَ (املنصـــوب بوجـــوب الزكـــاة واحلـــد احملـــدود لـــذلك. قـــال ســـبحانه: 

 2دون ذلــك. املواهــب والتــاج جـــفيمــا ا ألن املســاكني ال يســتحقون يف املــال نصــيبً  ؛مــن النصــيب ايســرعون، أو يكــون مــأخوذً 
 .606ص  2، املصباح املنري جـ256، 255ص 
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 المبحث األول

 الهالك التام للنصاب

كــم احلــول ومبطــل لــه، فــإذا الفقهــاء متفقــون علــى أن اهلــالك التــام للنصــاب يف خــالل احلــول قــاطع حل
 .)1(ا آخر استأنف له احلول من يوم أفادهاحلول نصابً ذلك استفاد من هلك ماله يف 

 وحجتهم يف هذا ما يلي:

 فال جتب على وجه ظهر معه فقر من جتب عليه. ,أن الزكاة جتب على سبيل املواساة -1

 ,مـرور احلـول يعتـرب غرامـة حمضـة إن بقاء الواجب بدون النصاب الذي يشرتط لوجوب الزكاة فيه -2
 وهلذا تسقط الزكاة. ,فيتبدل الواجب

َوَمـا (أن تكليف من هلـك مالـه أداء الزكـاة عنـه مـن احلـرج الـذي قـد أسـقطه اهللا تعـاىل إذ يقـول:  -3
يِن ِمْن َحَرجٍ   .)2()َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

ال زكــاة يف مــال حــىت حيــول عليــه « -صــلى اهللا عليــه وســلم-كــل ذلــك يتأيــد بقــول الرســول اهللا   -4
  .)4(واهلالك ما حال عليه احلول, )3(»احلول

، 256ص  1، تبيــني احلقــائق جـــ490، 489ص  1، اهلدايــة وشــروحها جـــ827ص  2) انظــر للحنفيــة، بــدائع الصــنائع جـــ1(
، قواعــد األحكــام للعــز بــن 465، 306ص  5وللشــافعية اجملمــوع جـــ, 362 ،271ص  2للمالكيــة: التــاج واإلكليــل جـــو 

 .690مسألة  121ص  6، وللظاهرية احمللى جـ499، 479ص  2، وللحنابلة املغين جـ169ص  2عبد السالم جـ
 .78) سورة احلج آية 2(
 .91, 90ص  2سنن الدارقطين جـ  ،198، موطأ مالك ص 571ص  1جـ ه) سنن ابن ماج3(
 .690مسألة  121ص  6، احمللى جـ837ص  2) انظر هذه األدلة يف بدائع الصنائع جـ4(
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 المبحث الثاني

 ضياع النصاب بالغصب أو السرقة ونحوهما

 صب أو السرقة وحنومها يف خالل احلول قوالن.غالفقهاء يف انقطاع احلول بضياع النصاب بال 

وهـو , )1(وبـه قـال مجهـور احلنفيـة ,هلذا النصـاب وال جتب الزكاة ,: إن احلول ينقطع هبذاالقول األول
ـــة, )2(قـــول املالكيـــة وهـــو قـــول قتـــادة , )5(وروايـــة عـــن اإلمـــام أمحـــد, )4(وقـــول قـــدمي للشـــافعي, )3(والظاهري

وذكر ابن اهلمام أنه قول احلسن البصـري وعمـر بـن , )7(وأيب سليمان, )6(وإسحاق وأىب ثور، وأهل العراق
 .)8(عبد العزيز

يف  الشــافعيةوجتــب الزكــاة، وبــه قــال  ,ول ال ينقطــع بالغصــب أو الســرقة وحنومهــااحلــن أ: نيالقــول الثــا
 .  )12(. وبه قال الثوري)11(وهو رواية عن اإلمام أمحد, )10(وزفر من احلنفية, )9(اجلديد

 األدلة:

 :دليل القول األول

ــــبطالن امللــــك -1 ــــه املــــال  ومــــن الباطــــل أن يعــــد عليــــه وقــــت كــــان ,أن احلــــول األول قــــد بطــــل ب في
 .)13(هلغري 

، واجلــوهر النقــي 256ص  1، تبيــني احلقــائق جـــ837ص  2، بــدائع الصــنائع جـــ490، 489ص  1) اهلــداي وشــروحها جـــ1(
طــاع ابــن حــزم الظــاهري أن احلنفيــة يقولــون بانق اد ذكــر أيًضــ، وقــ150ص  4البــن الرتكمــان مــع الســنن الكــربى للبيهقــي جـــ

، مسـألة 119، 118ص  6ب أو السـرقة وحنومهـا بـأي وجـه مـن وجـوه الضـياع، احمللـى جــاحلول بضـياع النصـاب كلـه بالغصـ
 ، أقول: هو جلمهورهم.689

 .362ص  2) التاج واإلكليل جـ2(
 .689، مسألة 119، 118ص  6) احمللى جـ3(
 .294ص  5وع للنووي جـ) اجملم4(
 .446، 443ص  2) الشرح الكبري للمقدسي جـ5(
 .446) املرجع السابق ص 6(
 .689مسألة  119ص  6) احمللى جـ7(
 .490ص  1) فتح القدير جـ8(
 .294ص  5) اجملموع للنووي جـ9(
 .256ص  1ي جـ، تبيني احلقائق للزيلع490، 489ص  1ـ، اهلداية وشروحها ج837ص  2) بدائع الصنائع جـ10(
 .446، 443ص  2) الشرح الكبري للمقدسي جـ11(
 ) املرجع السابق.12(
 .689مسألة  118ص  6) احمللى جـ13(
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؛ ألن الســبب هــو املــال )1(فــال جتــب عليــه زكاتــه ,أنــه مــال ممنــوع منــه غــري قــادر علــى االنتفــاع بــه -2
ومــــن مث ال  ,فانعــــدم الــــتمكن مــــن االســــتنماء ,منــــاء إال بالقــــدرة علــــى التصــــرف وال قــــدرة عليــــهالنــــامي وال 

 .)2(زكاة

ن الزكـــاة أو  ,ذكـــر مبــالــى عـــدم انقطــاع احلـــول : اســتدل أصـــحاب القــول الثـــاين عدليــل القـــول الثـــاني
 .)3(ل ابن السبيلاكم  ,اليد غري حمل بالوجوب امللك قد حتقق, وفواتجبه حينئذ. بأن السبب وهو او 

وال قـدرة عليـه، وابـن  ,منـاء إال بالقـدرة علـى التصـرفال : بأن السبب هو ملك املـال النـامي و ونوقش
 فال يصح. ,على ابن السبيل قياس مع الفارق أن القياس :أي, )4(هالسبيل يقدر بنائب

: والباحـــــث يــــرى رجحـــــان القـــــول األول الــــذاهب إىل انقطـــــاع احلــــول باإلضـــــالل والغصـــــب الــــراجح
ـــه وســـلمصـــلى -لقـــول الرســـول  ؛وحنومهـــا ـــه احلـــول ال زكـــاة يف مـــال« -اهللا علي فهـــذا , )5(»حـــىت حيـــول علي

ا هـو حـدوث ذلـك  حبوالن احلـول معـىن خاصًّـقد عىن -مصلى اهللا عليه وسل-احلديث يشعر بأن الرسول 
والزكـــاة  ,در علـــى منائـــهايف يـــد املالـــك ال يف يـــد غـــريه، وكيـــف نوجـــب الزكـــاة وهـــو ممنـــوع مـــن املـــال غـــري قـــ

 ,تكليــف، والتكــاليف شــرعت مقرونــة بــدفع احلــرج. ويشــرتط لالنقطــاع أن يكــون غــري قــادر علــى اســرتداده
 .)7(كما يشرتط عدم التفريط كما صرح به املالكية, )6(لفإن كان قادرًا ومل يفعل مل ينقطع احلو 

 .443ص  2) الشرح الكبري للمقدسي جـ1(
 .256ص  1، تبيني احلقائق جـ490، 498ص  2) اهلداية وشروحها جـ2(
 ) املراجع السابقة.3(
 ) املراجع السابقة.4(
 ج احلديث.) سبق ختري5(
 .93ص  6، احمللى جـ275ص  2، مواهب اجلليل جـ239ص  5، اجملموع جـ409ص  1) مغين احملتاج جـ6(
 .362ص  2) التاج واإلكليل جـ7(
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 المبحث الثالث

 نقصان النصاب

 :وانـتقص ونقصـانًا انقـص نقًصـ« :النقص يف اللغة: ذهاب بعض الشيء بعد متامه، جـاء يف املصـباح
ب بعضــه بعــد اهــو ذهــ :. فنقصــان النصــاب)1(»ذهـب منــه شــيء بعــد متامــه، ودرهــم نــاقص غــري تـام الــوزن

. والفقهاء خمتلفون يف أثر هذا النقص إذا حدث يف خالل احلول، وذلـك نظـرًا الخـتالف نظـرهتم إىل متامه
 مدى ارتباط النصاب بشرط احلول.

وللفقهـاء يف أثـر نقـص النصــاب يف خـالل احلـول علــى حكـم احلـول قـوالن مــع تفصـيل يف حـول مــال 
 التجارة.

ه وخاللــه. ســواء  , ال يف وســطول ويف آخــرة: أن شــرط كمــال النصــاب معتــرب يف أول احلــالقــول األول
وهـو حمكـي عـن أيب العبـاس , )2(أو نقًدا، أو عروض جتارة. وبه قال احلنفية عدا زفـر ,كان النصاب ماشية

ــــن ســــريح مــــن الشــــافعية يف عــــروض التجــــارة فقــــط  ,واملــــاوردي ,واحملــــاملي ,حكــــاه الشــــيخ أبــــو حامــــد .ب
 .)3(والشاشي

ال  :نقص النصاب يف خالل احلول مث كمـل يف آخـره جتـب الزكـاة. أيويرتتب على هذا القول أنه لو 
كمـال   , ومن مث فإنه يكفيلكن اتصاله بالنسبة لكمال النصاب ليس بشرط ,ينقطع احلول. فاحلول شرط

 وال يضر نقصه يف خالله. ,النصاب يف أول احلول ويف آخره

أوله ووسطه، وآخره، فاتصـال احلـول  : أن شرط كمال النصاب معترب يف مجيع احلول يفالقول الثاني
 ,وممــن قــال هبــذا الثــوري, )6(وزفــر مــن احلنفيــة, )5(والظاهريــة, )4(وبــه قــال احلنابلــة ,شــرط يف وجــوب الزكــاة

واحلسـن البصـري  ,وعمـر بـن اخلطـاب ,وعلـى بـن أىب طالـب ,وابـن املنـذر ,وأبو ثور ,وأبو عبيد ,وإسحاق
وهـــو قـــول الشـــافعية يف املاشـــية , )7(عـــروض التجـــارة أو النقـــدين أو ,وســـواء يف املاشـــية .؟؟ وأبـــو ســـليمان

 .621ص  2) املصباح املنري جـ1(
 .839، 837ص  2) بدائع الصنائع جـ2(
 .169ص  2جـ ، قواعد األحكام267ص  2، روضة الطالبني جـ12، 11ص  6) اجملموع جـ3(
 يف عروض التجارة. 636، 624، يف املاشية والنقدين، ص 499، 446ص  2) املغين جـ4(
ويالحــظ أن ابـن حــزم ال يوجــب الزكــاة يف عــروض  ,79، 78، 69، 68ص  6، جـــ966ألة ، مســ397ص  5) احمللـى جـــ5(

 ومن مث مل يتعرض هلا إال بالنفي. ا,التجارة مطلقً 
 .839ص  2) بدائع الصنائع جـ6(
 .69، 68ص  6، احمللى جـ624ص  2) املغين جـ7(
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وابــــن  ,ووافــــق عليـــه الشـــريازي ,ل التجـــارة قــــال بـــه ابـــن ســـريحمـــاويف  ,ووجـــه عنـــد الشــــافعية, )1(والنقديـــة
ويرتتــب علـــى هـــذا , )3(وهـــو قــول املالكيـــة يف املاشــية والنقـــدين, )2(وغــريه ,والقاضـــي أبــو الطيـــب ,الصــباغ

بعــد  لفــإن كمــ ,ملــدة يســرية انقطــع احلــول وخــال احلــول مــن كمــال النصــاب بــأن نقــص ولــاملســلك أنــه إذا 
 ذلك استأنف احلول من وقت الكمال.

وال  ,وقــال املالكيــة يف عــروض التجــارة واملعتــرب يف وجــوب زكاهتــا كمــال النصــاب يف آخــر احلــول فقــط
ـــة يف عـــروض التجـــارة قـــالبو  )4(يعتـــرب يف أولـــه وال يف وســـطه  ,بـــه الشـــافعية فيهـــا يف الصـــحيح قـــول املالكي

ويرتتــب علــى هــذا املســلك يف عــروض التجــارة عنــد مــن ذكــر أنــه لــو اشــرتى عرًضــا , )5(واملشــهور عنــدهم
وال يضــر  ,ا آخـر احلــولووجبـت فيــه الزكـاة إذا بلغــت قيمتـه نصــابً  ,للتجـارة بشــيء يسـري انعقــد احلـول عليــه

 .)6(النقص يف أوله أو يف أثنائه

 األدلة:

: استدل من قال باعتبـار كمـال النصـاب يف أول احلـول وآخـره فقـط دون وسـطه. قول األولدليل ال
نقــص النصــاب يف خــالل احلــول ال يــؤدى إىل انقطــاع احلــول، بــأن كمــال النصــاب وإن كــان فــإن ومــن مث 

قـاد ألن أول احلول هو وقـت انع ؛إال أنه يعترب وجوده يف أول احلول وآخره ال غري ,يف وجوب الزكاة اشرطً 
وآخــره هــو وقــت ثبــوت احلكــم فأمــا وســط احلــول فلــيس بوقــت انعقــاد الســبب وال وقــت ثبــوت  ,الســبب
 ؛نعقـد عليـه احلـولاوالبد من بقاء شيء من النصاب الـذي  ,فال معىن العتبار كمال النصاب فيه ,احلكم

 .)7(فيستأنف له احلول ,مل يتصور الضم, فإذا هلك كله ليضم املستفاد إليه

 .169ص  2، قواعد األحكام جـ186ص  2، روضة الطالبني جـ465، 306ص  5) اجملموع جـ1(
 .169ص  2، قواعد األحكام جـ267ص  2، روضة الطالبني جـ12، 11ص  6) اجملموع جـ2(
ص  2، حاشــية الدســـوقي علــى الشــرح الكبــري جــــ320ص  2، مواهـــب اجلليــل جـــ362، 295ص  2) التــاج واإلكليــل جـــ3(

396. 
يعتـرب احلـول «ابن قدامة احلنبلي إىل مذهب املالكية يف زكاة التجـارة، فقـال:  ا، وقد أشار أيضً 320ص  2) مواهب اجلليل جـ4(

املغــين » ا زكــاةوقــال مالــك: ينعقــد احلــول علــى مــا دون النصــاب فــإذا كــان يف آخــره نصــابً ..يف وجــوب الزكــاة يف مــال التجــارة.
قال مالك يف املدونة: وإذا نض للمدير يف السـنة درهـم واحـد يف وسـط السـنة أو « ، وقال احلطاب املالكي: 624ص  2جـ

 ، انظر املواهب السابقة.», قوم عروضه لتمام السنةيف طرفيها
 .196ص  3، قواعد األحكام جـ267ص  2، روضة الطالبني جـ12، 11ص  6) اجملموع جـ5(
، فيتحصـــل للشـــافعية ثالثـــة أوجـــه يف مـــال التجـــارة ذكرهـــا 320ص  2، مواهـــب اجلليـــل جــــ267ص  2) روضـــة الطـــالبني جــــ6(

 ، على النحو الذي بينته.12، 11ص  6النووي يف اجملموع جـ
 .839ص  2) بدائع الصنائع جـ7(
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 ل الثاني:دليل القو 

ن النصــاب يف خــالل عــومــن مث فــالنقص  ,اســتبدل مــن قــال باعتبــار كمــال النصــاب يف مجيــع احلــول
 اآليت:باحلول يؤدى إىل انقطاع احلول 

 .)1(»ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول« -صلى اهللا عليه وسلم-قول الرسول  -1

 .)2(فاحلديث يقتضى مرور احلول على مجيع النصاب

 ,وال نصـاب يف وسـط احلـول إذا نقـص ,الن احلول على النصاب شرط وجـوب الزكـاة فيـهأن حو  -2
وكــذا لــو   ,و هلــك النصــاب يف خــالل احلــول ينقطــع حكــم احلــوللــوهلــذا  ,فــال يتصــور حــوالن احلــول عليــه

 .)3(يف وسط احلول بطل احلول , فجعلها علوفةكان النصب سائمة

 ونوقش:

فيســتأنف لــه  ,عقـد عليــه احلـولنلنصـاب الــذي اليتصــور الضــم  بأنـه يف حالــة هـالك مجيــع النصـاب ال
 ,فالضــم فيــه متصــور لوجــود مــا يضــم إليــه ,احلــول خبــالف الــنقص مــن النصــاب الــذي انعقــد عليــه احلــول

ألنـــه ملـــا جعلهـــا علوفـــة فقـــد  ؛وأيًضـــا فـــإن مـــا معنـــا خـــالف مـــا إذا جعـــل الســـائمة علوفـــة يف خـــالل احلـــول
 .)4(فصار كما لو هلكت ,أخرجها من أن تكون مال الزكاة

 .)5(أن ما اعترب يف طريف احلول اعترب يف وسطه كامللك واإلسالم -3

 ونوقش:

فالبــد مــن  ,بــأن االعتبــار يف طــريف احلــول حلكمــة ال توجــد يف وســطه فــأول احلــول هــو وقــت االنعقــاد
 .)6(وهو الكمال ,فالبد من وجود سببه ,وأخر احلول هو وقت ثبوت احلكم ,وجود السبب

وهــو دليــل خــاص بعــروض التجــارة عنــد مــن مل يفــرق بينهــا وبــني غريهــا مــن األمــوال احلوليــة يف  -4
فوجـب اعتبـار كمـال  ,احلكم الذي معنا. ومفاد هذا الدليل أن مال التجارة مال يعترب له احلـول والنصـاب

 ) سبق ختريج احلديث.1(
 .499ص  2) املغين جـ2(
 .839ص  2) بدائع الصنائع جـ3(
 .840، 839) املرجع السابق ص 4(
 .499ص  2) املغين جـ5(
 .839ص  2) بدائع الصنائع جـ6(
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قياًسـا علـى زكـاة  كمـا قـال ابـن سـريج  :أي, )1(النصاب يف مجيع احلول كسـائر األمـوال الـيت يعتـرب هلـا ذلـك
 .)2(املاشية والنقدين

 ونوقش:

وهذا ينطوي علـى مشـقة  ,بأن معرفة النصاب يف كل وقت من احلول حيتاج إىل تقومي عروض التجارة
 ومها مدفوعان شرًعا. ,وحرج

 وأجيب:

وبيان ذلـك أن غـري املقـارب للنصـاب ال حيتـاج إىل تقـومي لظهـور  ,بأن القول أن التقومي يشق ال يصح
باالحتيــاط كاملســتفاد يف أخــًذا رفتــه. أمــا املقــارب للنصــاب فــإن ســهل عليــه التقــومي قــوم وإال فلــه األداء مع

فإن مل يسهل عليه ضبط مواقيت التمليـك فلـه تعجيـل  ,ن سهل عليه ضبط مواقيت التمليكإأثناء احلول 
 .)3(زكاته مع األصل

 واستدل من قال:

ومــن مث ال ينقطــع احلــول بنقصــانه يف  , آخــر احلــول فقــطإن مــال التجــارة يعتــرب لــه كمــال النصــاب يف
خاللــه. وهــم املالكيــة، وأيًضــا الشــافعية يف الصــحيح املشــهور عنــدهم، بالضــرورة، وهــى أن نصــاب التجــارة 

وعــزة الســلعة  ,والقيمــة تــزداد وتــنقص يف كــل ســاعة لتغــري الســعر لكثــرة رغبــة النــاس وقلتهــا ,يتعلــق بالقيمــة
ـــه  ,وكثرهتـــا ـــومفيشـــق علي ـــه يف كـــل ي وهـــو آخـــر احلـــول هلـــذه  ,فـــاعترب الكمـــال كحـــال الوجـــوب ,تقـــومي مال

بـــل باعتبـــار  ,ألن نصـــاهبا ال يكمـــل باعتبـــار القيمـــة ؛الضـــرورة. وهـــذه الضـــرورة ال توجـــد يف ســـائر الزكـــوات
 .)4(فال يشق اعتبار احلول يف مجيع احلول فيها ,أن نصاهبا من عينها :أي ,العني

 ونوقش:

 ؛اعتبار املشقة إمنا يصلح إلسقاط اعتبار كمـال النصـاب يف خـالل احلـول ال يف أولـه بأن ما ذكر من
عقـاد احلـول، كمـا ال يشـق عليـه ذلـك يف آخـر نألنه ال يشق عليه تقومي مال عنـد ابتـداء احلـول ليعـرف بـه ا

 .)5(احلول ليعرف به وجوب الزكاة يف ماله

 .625ص  2) املغين جـ1(
 .12ص  6) اجملموع جـ2(
 .625ص  2) املغين جـ3(
 .839ص  2، بدائع الصنائع جـ12، 11ص  6) اجملموع جـ4(
 .39ص  1) املصباح املنري جـ5(
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 الراجح:

هـــو القـــول األول الـــذاهب إىل اعتبـــار النصـــاب يف أول الـــراجح يف غـــري زكـــاة عـــروض التجـــارة  :أقـــول
ألن يف هذا القـول حيطـة حلفـظ  ؛وقت انعقاد السبب ووقت ثبوت احلكم :أي ,احلول وآخره دون وسطه

ورمبـــا يفعلـــه املالـــك حيلـــة  ,فـــال يســـقط حقهـــم يف حـــول جملـــرد نقـــص النصـــاب يف وســـطه ,حــق املســـتحقني
ن احلـول أوكـذلك الظاهريـة وهـم مـن املخـالفني ملـا رجحنـاه يـرون  خصوًصـا وأن الشـافعية ,للفرار مـن الزكـاة

 وهو بال شك قول بعيد عن احليطة. ,ينقطع حىت ولو قصد املالك الفرار

ألن فيـه حيطـة حلـق  ؛أما مال التجارة فالقول باعتبار كمال النصاب يف آخر احلـول فقـط هـو الـراجح
ولكنــه ســيملكه إن شــاء اهللا يف  ,امــل يف أول احلــولاملســتحقني أيًضــا. فالتــاجر قــد ال ميلــك النصــاب الك

خبــالف بــاقي األمــوال  ,وســرعة الــربح فيهــا ,آخــر احلــول نتيجــة للتقليــب يف العــروض بالتجــارة مــدة احلــول
النصاب يف أول احلول ضاع حـق املسـتحقني مـع أن النصـاب كامـل يف  لالزكوية احلولية. فإذا اشرتطنا كما

 ,ودفـــع مشـــقة التقـــومي مـــرتني ,ا بالتجـــارفًقـــر وأيًضـــا فـــإن يف هـــذا القـــول وهـــو وقـــت الوجـــوب  ,آخـــر احلـــول
 ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟خصوًصا يف عصرنا حيث 

 .  )3(وهو قول مجهور احلنفية يف املاشية, )2(والظاهرية, )1(قال الشافعية

 األدلة:

 دليل القول األول:

   ل ما دام اجلنس متحدا بااليت:حلو ن االستبدال يف خالل احلول ال يقطع حكم اإ :استدل من قال

فبـين حـول بدلـه مـن جنسـه علـى حولـه   ,أن النصاب عند احتاد اجلـنس يضـم إليـه منـاؤه يف احلـول -1
 قياًسا على عروض التجارة. :أي, )4(كالعروض

 :أي, )5(كمـا إذا بـاع الـدراهم بالـدراهم  ,فال ينقطـع احلـول ,اأن اجلنس واحد فكان املعىن متحدً  -2
 ين).قدى اإلمثان (النقياًسا عل

 .170ص  2، قواعد األحكام جـ187، 186ص  2طالبني جـ، روضة ال307ص  5) اجملموع جـ1(
 .689، مسألة 119، 118ص  6) احمللى جـ2(
 .838، 837ص  2) بدائع الصنائع جـ3(
 .533ص  2) املغين جـ4(
 .838ص  2) بدائع الصنائع جـ5(
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ن الزكــاة إمنــا إقــالوا:  .عطــاء اإلمثــان هــذا احلكــم دون املاشــيةإدليل جلمهــور احلنفيــة علــى الــوهــذا  -3
ــ ؛وجبــت يف األمثــان . يعــىن أن الوجــوب يف الــدراهم أو )1(وهــذا املعــىن يشــملها خبــالف غريهــا ,الكو�ــا مثًن

 ,فال يبطل حكم احلـول فيهـا خبـالف املاشـية ,بعد االستبدالواملعىن قائم  ,املعىن ال بالعنيبالدنانري متعلق 
 .)2(فيبطل حكم احلول فيها باالستبدال ,فإن الوجوب فيها متعلق بالعني

 ونوقشت هذه األدلة:

, )3(»ال زكــــاة يف مــــال حــــىت حيــــول عليــــه احلـــــول«قـــــال:  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-بــــأن رســــول اهللا 
 .)4(ومضى عليه وهو يف ملكه ,إال إذا استؤنف به حول واملستبدل مل حيل عليه احلول فال زكاة

 :  وأجيب

 .)5(فنقيس عليه حمل النـزاع ,بأن احلديث خمصوص بالنماء والربح والعروض

 دليل القول الثاني:

 الصورة قاطع حلكم احلول باأليت: استدل من قال أن االستدالل يف هذه

فهـذا العمـوم , )6(»ال حـىت حيـول عليـه احلـولال زكـاة يف مـ« -صلى اهللا عليه وسلم-عموم قوله  -1
 .)7(يقتضى عدم بناء حول نصاب على حول غريه حبال

 .)8(فنقيس عليه حمل النـزاع ,: بأن العموم خمصوص بالنماء والربح والعروضونوقش

 .)9(كما لو اختلف اجلنسان  ,على حول غريه , فلم يننبإن النصاب الثاين أصل بنفسه -2

 .533ص  2) املغين جـ1(
 .838ص  2) بدائع الصنائع جـ2(
 ) سبق ختريج احلديث.3(
 .533ص  2ـ) املغين ج4(
 ) املرجع السابق.5(
 ) سبق ختريج احلديث.6(
 .533ص  2) املغين جـ7(
 ) املرجع السابق.8(
 .532ص  2، املغين جـ837ص  2) بدائع الصنائع جـ9(
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ومن الباطل أن يعد عليه وقت كان فيه املال لغـريه. قـال  ,قد بطل ببطالن امللكأن ذلك احلول  -3
ومــن احملــال الــذي مل يــأمر بــه اهللا تعــاىل يزكــى اإلنســان مــاًال هــو يف يــد غــريه مل  :ابــن حــزم: فقــال أبــو حممــد

َها َوَال َتِزُر (حيل حوله عنده. قال تعاىل:   .)1()...َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرىَوالَ َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ

أن الوجــوب يف «وهــو دليــل جلمهــور احلنفيــة علــى انقطــاع احلــول يف املاشــية دون األمثــان. ونصــه  -4
أال تــرى أن مــن كــان لــه مخــس مــن اإلبــل عجــاف هــزال ال تســاوي مــائيت  ,الســوائم يتعلــق بــالعني ال بــاملعىن

كمـا   ,ق بـالعني، والعـني قـد اختلفـت فيختلـف لـه احلـولفدل أن الوجـوب فيهـا تعلـ ,درهم جتب فيها الزكاة
أنــــه يبطــــل حكــــم احلــــول األول -أو بعــــروض ينــــوى هبــــا التجــــارة  ,لــــو بــــاع الســــائمة بالــــدراهم أو بالــــدنانري

 .)2(»ويف اآلخر املعىن ,ألنه متعلق الوجوب يف املالني قد اختلف إذ املتعلق يف أحدمها العني ؛باالتفاق

 وأدلة األقوال فيها، وننتقل إىل الصورة الثانية. هذه هي الصورة األوىل

: أما الصورة الثانية لالسـتبدال يف املاشـية والنقـدين فهـي مـا إذا أبـدل النصـاب خبـالف الصورة الثانية
لحـول يف املاشـية. لفإن الفقهاء متفقون على أن االستبدال يف هذه الصورة قـاطع  ,جنسه يف خالل احلول

ن : إ)7(واحلنابلــــة )6(واملالكيــــة )5(يف الــــذهب والفضــــة، وقــــال احلنفيــــة )4(والظاهريــــة, )3(وبــــه قــــال الشــــافعية
 استبدال الذهب بالفضة أو العكس يف خالل احلول ال يقطع حكم احلول.

 :األدلة

 .)8(فال يزكى أحدمها حبول اآلخر ,ننا يف هذه الصورة الثانية بصدد صنفني من األموالإ -1

فــــأوىل أن ال يبــــين حــــول أحــــدمها علــــى  ,ا إىل اآلخــــر مــــع وجودمهـــاأن اجلنســـني ال يضــــم أحــــدمه -2
 .)1(اآلخر

 .164، واآلية من سورة األنعام رقم 689، مسألة 119، 118ص  6) احمللى جـ1(
 .837ص  2) بدائع الصنائع جـ2(
 .170ص  2، قواعد األحكام جـ187، 186ص  2، روضة الطالبني جـ307ص  5) اجملموع جـ3(
 .689، مسألة 119، 118ص  6) احمللى جـ4(
 .838، 837ص  2) بدائع الصنائع جـ5(

ومـــع ذلـــك اســـتبدال أحـــدمها بـــاآلخر ال يقطـــع احلـــول للمعـــىن املـــذكور يف  ,ويالحـــظ أن احلنفيـــة يعتـــربون الـــذهب والفضـــة جنســـني
 ,الدراهم والدنانري إذا باعهـا جبنسـها أو خبـالف جنسـها بـأن بـاع الـدراهم بالـدراهم« 837ص  2لبدائع جـأدلتهم، جاء يف ا

 ».انري بالدراهم ال يبطل حكم احلولأو الدن بالدنانري,أو الدراهم  ,أو الدنانري بالدنانري
 .265ص  2، التاج واإلكليل جـ266، 265) مواهب اجلليل جـ ص 6(
 .535، 534، 533ص  3) املغين جـ7(
 .533ص  3) املغين جـ8(
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عطاء استبدال الـذهب بالفضـة أو العكـس حكـم املاشـية يف إوهو دليل الشافعية والظاهرية على  -3
فينقطــع احلــول املنعقــد علــى  ,حــدامها مقــام األخــرىإفــال تقــوم  ,�مــا عينــان خمتلفــانإ« :هـذه الصــورة. قــالوا

 .»قياًسا على املاشية :أي )2(أو خبالف جنسها ,كما إذا باع السائمة بالسائمة جبنسها  ,حدامهاإ

: هــذا الــدليل مــن اجلمهــور الــذاهب إىل أن االســتبدال يف الــذهب مــع الفضــة أو العكــس ال ونــوقش
 يقطع حكم احلول باآليت:

 ,عقـــــد علـــــى األولملناوقـــــد تبـــــدلت العـــــني فبطـــــل احلـــــول  ,أن احلكـــــم يف املاشـــــية متعلـــــق بـــــالعني -1
فــاحلكم فيهــا متعلــق بــاملعىن ال بــالعني، واملعــىن قــائم بعــد  ,فيســتأنف للثــاين حــوًال. خبــالف الــذهب والفضــة

 .)3(فال يبطل حكم احلول ,االستبدال

ويضـم أحـدمها إىل  ,وقـيم املتلفـات ,اجلنايات )4(إذ مها أروش ,أن الذهب والفضة كاملال الواحد -2
 .)5(اآلخر يف الزكاة

خبـــالف  ,أن الـــذهب والفضـــة كـــالغنم واملـــاعز صـــنف واحـــد يضـــم بعضـــه إىل بعـــض يف الصـــدقة -3
 .)6(بل وبقر وغنمإ :املاشية فإ�ا ثالثة أصناف

 :الرأي في مسألة االستبدال في الماشية واألثمان

 ,أقـول: إذا كانـت املبادلـة يف املاشـية مـن خـالف اجلـنس فالفقهـاء جممعـون علـى انقطـاع حكـم احلــول
 ن مث ال كالم ألحد فيه.وم

 ,أنــــــــــــــــه ال ينقطــــــــــــــــع احلــــــــــــــــول :فــــــــــــــــالراجح ,أمــــــــــــــــا إذا كانــــــــــــــــت املبادلــــــــــــــــة يف املاشــــــــــــــــية بــــــــــــــــاجلنس
 ,يف وجـــوب الزكـــاة أكثـــر حيطـــةألن هـــذا القـــول  ؛وبـــه قـــال زفـــر مــن احلنفيـــة ,وهــو قـــول املالكيـــة واحلنابلـــة 

  عن قوة دليله.وملراعاة مصلحة املستحقني فضًال 

ســـواء كـــان االســـتبدال  ,أن االســـتبدال يف خـــالل احلـــول ال يقطـــع احلـــول أمـــا األمثـــان: فـــالراجح فيهـــا
لقـــوة حجـــتهم  ؛وهـــو قـــول احلنفيـــة واملالكيـــة واحلنابلـــة ,كالـــذهب بالفضـــة  ,بـــاجلنس أم مـــن خـــالف اجلـــنس

 ) املرجع السابق.1(
 .837ص  2) بدائع الصنائع جـ2(
 .838) املرجع السابق ص 3(
 .12ص  1مجع أرش، ومعناه: دية اجلراحة، املصباح املنري جـ :) األروش4(
 .534ص  2) املغين جـ5(
 .265ص  2) التاج واإلكليل جـ6(
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وهـم الشـافعية -وقـوة االعـرتاض واملناقشـة ممـا يضـعف حجـة اخلصـوم  ,املمثلة يف االعرتاض على خصومهم
املعارضـــة والنقـــاش. كمـــا أن مـــا رجحنـــاه مينـــع التحايـــل للهـــروب مـــن الزكـــاة خصوًصـــا يف أمـــام  -والظاهريـــة

وكثــــر اســــتبداهلا. فهنــــاك دراهــــم، ودنــــانري،  ,وتعــــددت العمــــالت ,عصــــرنا حيــــث كثــــرت املعــــامالت املاليــــة
ن املعـــىن املقصـــود مـــن هـــذه العمـــالت هـــو املعـــىن إوغـــري ذلـــك مـــن العمـــالت. حيـــث  ,وجنيهـــات، ودوالر

 من النقدين (الذهب والفضة).املقصود 

 ؛ويالحظ أن املبادلة القاطعة للحول هي املبادلة الصحيحة. أما الفاسدة فإ�ـا ال تقطـع حكـم احلـول
. هـذا كلـه يف «..يف اجملمـوع فينقطـع حكـم احلـول حينئـذ. جـاء  ,ألن امللك ال ينتقل هبا إال إذا تعذر الـرد

. )1(»ألن امللــك بــاق ؛ســواء اتصــل بــالقبض أم ال ,ا احلــولأمــا الفاســدة فــال ينقطــع هبــ ,املبادلــة الصــحيحة
ألن امللـك  ؛وبـين علـى حـول األول , ينقطـع حـول الزكـاة يف النصـابملفـإن كـان البيـع فاسـًدا « :ويف املغىن

 .)2(»ما انتقل فيه إال أن يتعذر رده

 أثر االستبدال على حول مال التجارة.

وهنـا  ,واليت مل يقصد هبا مـال التجـارة ,يف املاشية واألمثانما سبق كان من أثر االستبدال على احلول 
  :فنقول وباهللا التوفيق ,ل التجارةانتعرض ألثر االستبدال على حول م

وبــه  ,ن االســتبدال يف مــال التجــارة يف خــالل احلــول ال يقطــع حكــم احلــول عنــد الفقهــاء كمبــدأ عــامإ
إال أن لكــل مــن الشــافعية واملالكيــة خمالفــة.  )6(واملالكيــة )5(. وقــال بــه الشــافعية)4(واحلنابلــة )3(قطــع احلنفيــة

نـه إفقـالوا:  ,املخالفة عنـد الشـافعية ترتكـز يف الصـيارفة الـذين يقصـدون التجـارة يف الـدراهم والـدنانري هوهذ
مــال الصــيارفة عنــد الشــافعية يف  ومــن مث فإنــه ال زكــاة يف ,ينقطــع حكــم احلــول حينئــذ يف األظهــر عنــدهم

فقــالوا: إذا  ,وجــود االســتبدال مــنهم ســاعة فســاعة. وأمــا خمالفــة املالكيــة فإ�ــا ترتكــز يف املاشــيةل ؛األظهــر
 وال يبين على حول األول. ,استبدل املاشية للتجارة خبالف جنسها انقطع احلول

ــــراجح ــــة واحلنابلــــة يف عــــدم انقطــــا ال ــــرى رجحــــان مــــذهب احلنفي ع حــــول مــــال التجــــارة : والباحــــث ي
فكــان  ,وهــو املاليــة والقيمــة ,ألن وجــوب الزكــاة يف أمــوال التجــارة يتعلــق مبعــىن املــال ؛كــان  اباالســتبدال أيًّــ

 .308، 307ص  5) اجملموع للنووي جـ1(
 .536ص  2) املغين البن قدامة جـ2(
 .837ص  1) بدائع الصنائع جـ3(
 .534ص  2) املغين جـ4(
 .12ص  6، جـ307ص  5، اجملموع جـ170ص  2، قواعد األحكام جـ269، 268، 186ص  2) روضة الطالبني جـ5(
 .265، 264ص  2، التاج واإلكليل جـ266ص  2) مواهب اجلليل جـ6(
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نظــر إىل قــول العــز بــن عبــد الســالم يف ا. و )1(فــاحلول قــائم مل يفــت باالســتبدال ,ا علــى املعــىناحلــول منعقــدً 
إذا بــدل املالــك النصــاب الزكــوي يف أثنــاء احلــول جبنســه أو بغــري جنســه انقطــع احلــول « :ذلــك حيــث يقــول
ا وال ينقطـع احلـول بـذلك تقـديرً  ,فإن قيمة العروض فيهـا تبـدل بالقيمـة القائمـة بأمثا�ـا ,إال يف زكاة التجارة

كمــا يف نــص   ,راءفــالقول الــذي رجحنـاه يرفــع الضـرر عــن الفقـ, )2(»السـتمرارها كــيال يتضـرر الفقــراء بـذلك
 ابن عبد السالم. 

 المبحث الخامس

 علف السائمة

ا ب النابـت رطبًـشـالـيت ترعـي الع :هـي املاشـية الراعيـة. أي :مباح. والسائمة : هو الرعي يف كألالسوم
 .)3(وال حتتاج إىل أن تعلف ,وميو�ا ذلك ,ا. وتكتفي بالرعي عن العلفأو يابسً 

م لوجوب الزكاة يف املاشية، وسـنذكر هـذا اخلـالف قبـل ذكـر أثـر وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط السو 
 العلف يف خالل احلول على حكم احلول.

 موقف الفقهاء من شرط السوم:

 :للفقهاء يف اشرتاط السوم لوجوب الزكاة يف النعم اجتاهان

لعمولــة. فتزكـى السـائمة، والعلوفـة، وا ,: أن السـوم لـيس بشـرط يف وجـوب زكـاة املاشـيةاالتجـاه األول
واختـاره ابـن حـزم الظـاهري  ,وهـو قـول الظاهريـة بإمجـاع يف اإلبـل, )5(والليث بن سعد, )4(وبه قال املالكية
 .)6(يف البقر والغنم

 )8(والشــافعية )7(وبــه قــال احلنفيــة ,: أن السـوم يف احلــول شــرط يف وجــوب زكــاة املاشـيةاالتجــاه الثــاني
 .)3(وبه قال بعض أهل الظاهر يف الغنم والبقر, )2(وهو قول أكثر أهل العلم, )1(واحلنابلة

 .534ص  2، املغين جـ837ص  2نائع جـ) بدائع الص1(
 .170ص  2) قواعد األحكام جـ2(
، الشــرح الكبــري للحنابلــة 397ص  1، حاشــية الدســوقي جـــ872ص  2، بــدائع الصــنائع جـــ297ص  1) املصــباح املنــري جـــ3(

 .263ص  1، حاشية الباجوري وشرح ابن قاسم جـ467ص  2جـ
 .256ص  2) التاج واإلكليل جـ4(
 .678، مسألة 53، 52، 46ص  6، احمللى جـ467ص  2، الشرح الكبري للمقدسي جـ303ص  5ع جـ) اجملمو 5(
 .678، مسألة 53، 52، 46ص  6) احمللى جـ6(
 .872ص  2) بدائع الصنائع جـ7(
 .263، 261ص  1، حاشية الباجوري وشرح ابن قاسم جـ303ص  5) اجملموع جـ8(
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 :األدلة

 ,: استدل من قال بعدم اشرتاط السوم. بعمـوم النصـوص الـواردة يف زكـاة املاشـيةدليل االتجاه األول
ُخــــْذ ِمـــْن َأْمــــَواِلِهْم (وقـــال: , )4()َوآتُـــوا الزََّكــــاةَ (فالنصـــوص مل تفـــرق بــــني الســـائمة والعلوفـــة. قــــال تعـــاىل 

ــَواِلِهْم َحــقٌّ مَّْعُلــومٌ (وقــال: , )5()َصــَدَقةً  ــي َأْم ال زكــاه يف « -صــلى اهللا عليــه وســلم-وقــال , )6()َوالَّــِذيَن ِف
فاآليــات أفــادت وجــوب الزكــاة بــإطالق، واحلــديث قيــد هــذا اإلطــالق , )7(»مــال حــىت حيــول عليــه احلــول

 تشــرتط الســوم. وقــد قــال كــالزروع والثمــار. وهــذه النصــوص مل  ؛بــاحلول الشــرتاطه فيــه إال مــا خــص بــدليل
 وهذا إطالق، فال يشرتط السوم. )8(»يف كل مخس شاة« -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 

متعلــق  األ�ــ ؛ومعــىن النعمــة يف هـذه األمــوال أمت وأقــرب ,وأيًضـا: فــإن الزكــاة وجبــت شـكرًا لنعمــة املــال
ن احلاجــب االتفــاق علــى ذلــك وقــد نقــل ابــ ,ت أم مل تســممنــت أدعــى إىل الشــكر مطلًقــا أســيافك ,البقــاء

 .)9(عند املالكية

ـــــد عـــــدم الســـــوم لعـــــدم النمـــــاءونـــــوقش ـــــيت ذكروهـــــا ترجـــــع إىل ؟؟ ؟؟؟ عن ـــــأن النعمـــــة ال ومـــــن مث  ,: ب
وذلـك مـن املـال النـامي، والنمـاء  ,فالزكـاة هـي النمـاء ,فالعمومات يف أدلة الزكاة مقصود هبا األموال النامية

 .)10(يف املاشية ال يتحقق إال بالسوم

 : استدل أصحاب هذا القول على اشرتاط السوم بالسنة، واألثر عن الصحابة.دليل االتجاه الثاني

 :ما روي عن أنس من حديث طويل أن أبا بكـر الصـديق كتـب لـه ملـا وجهـه إىل البحـرين عـامًال  -1
 صـدقة ويف« :وفيـه» علـى املسـلمني -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ها رسـول اهللا ضهذه فريضة الصدقة اليت فر «

 .)1(»ها إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة، شاةتالغنم يف سائم

 .467ص  2) الشرح الكبري جـ1(
 السابق. ) املرجع2(
 .678، مسألة 53، 52، 46ص  6) احمللى جـ3(
 .56، سورة النور آية 77، سورة النساء آية 110) سورة البقرة آية 4(
 .103) سورة التوبة آية 5(
 .24) سورة املعارج آية 6(
 ) سبق خترجيه.7(
 .116، 85ص  4، السنن الكربى للبيهقي جـ97ص  2، سنن أيب داود جـ113ص  2) سنن الدارقطين جـ8(
 .467ص  2، الشرح الكبري للمقدسي جـ678، مسألة 53، 52ص  6، احمللى جـ292ص  2) مواهب اجلليل جـ9(
 .263ص  1، حاشية الباجوري جـ256، 255ص  1، تبيني احلقائق جـ872، 829ص  2) بدائع الصنائع جـ10(
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يف كـل « -صـلى اهللا عليـه وسـلم-قال: قال رسـول اهللا  ,عن جده ,عن أبيه ,عن هبز بن حكيم -2
. ووجه الداللة منهما أ�ما أفـادا مبنطوقهمـا وجـوب الزكـاة يف السـائمة )2(»سائمة إبل يف أربعني بنت لبون

. نعم البقـر مل يـأت فيهـا ذكـر )3(نفي الوجوب يف العلوفة والعمولة مبفهومهاوأفاد  ,ترعى يف كأل مباحاليت 
 .)4(اإلبل والغنم علىالسوم، وإمنا قاسوها 

إسـناد صـحيح إذا كـان مـن  :فقال حيىي بـن معـني يف هـذه الرتمجـة ,وقد تكلم الناس يف هبز بن حكيم
يكتــب حديثــه وال حيــتج بــه، وقــال الشــافعي: لــيس حبجــة، وقــال  هــو شــيخ :دون هبــز ثقــة، وقــال أبــو حــامت

 .)5(وا يف االحتجاج بهفالذهيب: ما تركه عامل قط إمنا توق

 .)6(أن السوم يف احلول هو املنقول عن مجهور السلف من الصحابة رضي اهللا عنهم -3

لفــت املاشــية يف : وتظهــر مثــرة اخلــالف يف اشــرتاط الســوم أو عــدم اشــرتاطه فيمــا لــو عثمــرة الخــالف
إذا  -الظاهريـــة ضوهـــم املالكيـــة والليـــث بـــن ســـعد وبعـــ-خـــالل احلـــول، فعنـــد مـــن مل يعتـــرب الســـوم شـــرطًا 

وهـو اجلمهـور -ن السـوم شـرط إ :علفت السائمة يف خـالل احلـول ال ينقطـع حكـم احلـول، وعنـد مـن قـال
 نقطع حكم احلول.ا؟؟؟ السائمة يف خالل احلول 

لكثــرة مــن اإذ هــو قــول  ,ن االجتــاه الثــاين الــذاهب إىل اشــرتاط الســوم: والباحــث يــرى رجحــاالــراجح
ا، وألنـــه الـــذي يتفـــق ومـــنهج الشـــرع يف حصـــره الزكـــاة يف عـــدد معـــني مـــن األمـــوال ا وخلًفـــأهـــل العلـــم ســـلفً 

وقـد قـال اإلمـام أمحـد: لـيس يف العوامـل « ,والنماء يف املاشية طريقه السوم ,املالحظ فيها أ�ا معدة للنماء
 .  )7(»وليس عندهم يف هذا أصل ,، وأهل املدينة يرون فيها الصدقةزكاة

هــذا عــن اشــرتاط الســوم أو عــدم اشــرتاطه، أمــا عــن ماهيــة العلــف القــاطع للحــول ففيــه خــالف عنــد 
 القائلني بأنه قاطع حلكم احلول.

، 85ص  4، السـنن الكـربى جــ97ص  2جــ، سـنن أيب داود 112ص  2قطين جــ، سـنن الـدار 99ص  2سبل السـالم جــ )1(
116. 

، ســــنن 116، 105ص  4، الســــنن الكــــربى جـــــ101ص  2، ســــنن أيب داود جـــــ103، 102ص  2) ســــبل الســــالم جـــــ2(
 .113ص  2جـ الدارقطين

 ، للشيخ حممد أبو النور زهري.46، 45، املبادئ األصولية ص 119) أصول الفقه أليب زهرة ص 3(
 .99ص  2جـ ) سبل السالم للصنعاين4(
 .103، 102) املرجع السابق ص 5(
 .303ص  5، اجملموع للنووي جـ467ص  2) الشرح الكبري للمقدسي جـ6(
 ) الشرح السابق.7(
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 أوًال: منهج الحنفية والحنابلة:

ىن أ�ــا إذا كانــت ســائمة أكثــر الســنة كانــت مبعــ ,أن لألكثــر حكــم الكــل )2(واحلنابلــة )1(يــرى احلنفيــة
ثـــر الســـنة انقطـــع الســـوم أكوال ينقطـــع حكـــم احلـــول فتجـــب الزكـــاة وال أثـــر للعلـــف، وإن علفـــت  ,ســـائمة
 سامة حوًال.واستأنف لإل ,واحلول

 ثانًيا: منهج الشافعية

 ول. و�ارا انقطع حكم احلاتفق الشافعية على أنه إذا علفت املاشية يف معظم السنة ليًال 

ا تعـيش بدونـه ال ينقطـع احلـول ن علفت قدرً إأصحها أ�ا  ,واختلفوا فيما عدا ذلك على مخسة أوجه
 اليـومني وال ع حكـم احلـول. قـالوا: واملاشـية تصـربوإن كـان قـدرا ال يبقـى احليـوان دونـه انقطـ ,فتجب الزكـاة

ي والصـيدالين وكثـريون مـن تصرب الثالثة هكذا ضبطه صاحب الشامل وآخرون، وقطع هبـذا الوجـه الشـرياز 
أمـا الثالثـة فمـا فوقهـا فقاطعـة  ,األصحاب. وهذا منهم يعين أن العلف ملدة يومني ال يقطـع السـوم واحلـول

 حلكم السوم واحلول. 

ا يعد مؤنة باإلضافة إىل رفق املاشية فال زكاة وإن كـان حقـريًا بالنسـبة إليـه الوجه الثاين: إن علفت قدرً 
قال الرافعـي: فسـر  .الوجه رجع إليه أبو إسحاق املروزي بعد أن كان يعترب األغلب وقيل: إن هذا ,وجبت

 تها.مساإقال: وجيوز أن يقال: املراد رفق  .الرفق بدرها ونسلها وصوفها وأوبارها

عــن  , وهــو حمكــيوالوجــه الثالــث: ال يــؤثر العلــف وال تســقط بــه الزكــاة إال إذا زاد علــى نصــف الســنة
والظـاهر  ,وقـال إمـام احلـرمني: علـى هـذا لـو اسـتويا ففيـه تـردد ,يـرة، وهـذا مـذهب أمحـدأيب علي بـن أيب هر 

 واملشهور اجلزم بالسقوط على هذا الوجه إذا تساويا. ,السقوط

 فإن أسيمت بعده استأنف احلول. ,والوجه الرابع: كل متمول من العلف وإن قل يسقط الزكاة

ـــدنيجي وصـــاحب الشـــا ـــو والوجـــه اخلـــامس: حكـــاه البن ـــأن ين ـــه يثبـــت حكـــم العلـــف ب علفهـــا  يمل أن
األقـرب ختصـيص هـذا الوجـه مبـا إذا مل يقصـد بعلفـه شـيًئا فـإن  :لو مرة واحدة. قال الرافعي: قيـلو ويعلفها 

وال أثـر جملـرد نيـة  ,قصد بـه قطـع السـوم انقطـع احلـول ال حمالـة. كـذا ذكـره صـاحب العـدة أبـو املكـارم وغـريه
العلـــف والســـوم؟ فيـــه وجهـــان مشـــهوران عنـــدهم يتفـــرع عليهمـــا مســـائل.  وهـــل يعتـــرب القصـــد يف )3(العلـــف

ـــه قطـــع  ـــو اعتلفـــت الســـائمة بنفســـها القـــدر املـــؤثر ففـــي انقطـــاع احلـــول وجهـــان أصـــحهما وب منهـــا: أ�ـــا ل

 .872ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
 .442ص  1جـ غين) امل2(
 .263ص  1، حاشية الباجوري جـ191، 190ص  2، روضة الطالبني جـ304، 303ص  5) اجملموع جـ3(
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فإنـه ال فـرق بـني فوهتـا قصـًدا أو  ,فأشبه فوات سائر شـروط الزكـاة ,األكثرون االنقطاع لفوات شرط السوم
 اتفاقًا.

وقيـــل: ال جتـــب هنـــا قطًعـــا. ولـــو علـــف ماشـــيته  ,فـــي وجـــوب الزكـــاة الوجهـــانفمت بنفســـها ولـــو ســـا
 .)1(األصح لفوات الشرط علىسامة عند اإلمكان انقطع احلول المتناع الرعي بالثلج وقصد ردها إىل اإل

فـــاحلول ينقطـــع  ,ا يف اشـــرتاط الســـوم يف احلـــولهكـــذا نـــرى أن مـــنهج الشـــافعية يف مجلتـــه أكثـــر تشـــددً 
 قطاع السوم ولو كان العلف يسريًا على الوجه الذي سبق حتديده.بان

 األدلة:

 :لف القاطع لحكم السوم والحولعأوًال: دليل الحنفية والحنابلة على منهجهم في ال

فـإذا كـان  ,أن أهل اللغة ال مينعون من إطالق اسم السائمة على ما تعلف زمانًا قليًال مـن السـنة -1
 .)2(ألن لألكثر حكم الكل ؛حلكم لهالسوم هو الغالب كان ا

ألن عنــــد ذلـــك يتيســــر األداء  ؛إن وجـــوب الزكـــاة يف الســــائمة حلصـــول معـــىن النمــــاء وقلـــة املؤنـــة -2
 .)3(وهذا املعىن حيصل إذا أسيمت يف أكثر السنة ,فيحصل األداء عن طيب نفس

ل ذلــك ال يــزول إن عمــوم النصــوص الدالــة علــى وجــوب الزكــاة يف نصــب املاشــية واســم الســوم كــ -3
 فال مينع دخلوها يف اخلرب. ,بالعلف اليسري

 فأشبهت السائمة يف مجيع احلول. ,أن العلف اليسري ال مينع حق السوم لوجود مؤنته -4

 .)4(فاعترب فيه األكثر كالسقي مبا ال كلفة فيه يف الزروع والثمار ,أن السوم معترب يف رفع الكلفة -5

 :منهجهم في العلف القاطع لحكم السوم والحولثانًيا: دليل الشافعية على 

 فاعترب يف مجيع احلول كامللك وكمال النصاب. ,أن السوم شرط يف زكاة املاشية -1

ـــو ملـــكأن العلـــف يســـقط والســـوم يوجـــب، وإذا اجتمعـــا غلـــب  -2 ا بعضـــه نصـــابً  اإلســـقاط كمـــا ل
 .)5(سائمة وبعضه معلوفة

 .191ص  2، روضة الطالبني جـ305، 304ص  5) اجملموع جـ1(
 .872ص  3) بدائع الصنائع جـ2(
 ) املرجع السابق.3(
 .443، 442ص  2) املغين جـ4(
 .442ص  2، املغين جـ305، 304ص  5) اجملموع جـ5(
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بالكليـة سـيما  منـه فاعتبـاره يف مجيـع احلـول يسـقط الزكـاة: بأن العلف اليسري ال ميكن التحـرز ونوقش
 فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة علفها يوًما فأسقطها. ,رار من الزكاةعند من يسوغ له الف

وأمــا القــول بـــأن الســوم شـــرط فــالعلف مينـــع. فــاجلواب أن العلـــف إذا وجــد يف نصـــف احلــول فمـــا زاد 
  .اوال يكــون مانًعــا حــىت يوجــد يف النصــف فصــاعدً  ,لعشــرمــانع، كمــا أن الســقي بكلفــة مــانع مــن وجــوب ا

كــذا يف مســألتنا، وإن ســلم كونــه شــرطًا فيجــوز أن يكــون الشــرط وجــوده يف أكثــر احلــول كالســقي مبـــا ال  
ه يف األكثــر، ويفــارق مــا إذا كــان يف بعــض النصـــاب دبوجـــو  , ويكتفــىكلفــة فيــه شــرط يف وجــوب العشــر

وأمـــا احلـــول فإنـــه شـــرط  ,بـــد مـــن وجـــود الشـــرط يف مجيعـــه فـــال ,ألن النصـــاب ســـبب للوجـــوب ؛معلـــوف
 .)1(فجاز أن يعترب الشرط يف أكثره ,الوجوب

وهـم احلنفيـة واحلنابلـة مـن أن  ,: والباحث يرى رجحـان مـا ذهـب إليـه أصـحاب املـنهج األولالراجح
ب املسـتحقني،  العلف القاطع حلكم السوم واحلول هو العلف يف أكثر احلول، فهذا القول فيـه مراعـاة جلانـ

ا مـن خصوًصـا وأن الشـافعية ال يفرقـون بـني مـا إذا فعـل هـذا فـرارً  ,ه يقلل من فرص الفرار من الزكـاةنكما أ
وهـــو انقطـــاع حكـــم احلـــول. هـــذا إىل جانـــب قـــوة أدلـــة  ,الزكـــاة أم ال؟ فـــاحلكم يف احلـــالتني عنـــدهم واحـــد

 أمام املعارضة. وسالمتها عن املعارض، وضعف حجة الشافعية ,احلنفية واحلنابلة

 
 

 .443ص  2) املغين جـ1(
                                                      



 د. مصباح المتولي السید حماد: مقارنات في زكاة األموال الحولیة

 49  

 المبحث الخامس

 موت صاحب المال

فـإن للفقهـاء يف انقطـاع  ,ذا مات صاحب املال الذي وجبت فيه الزكـاة يف خـالل حـول املـال احلـويلإ
 ل قولني:حكم احلو 

وعلـى الـوارث أن يسـتأنف حـوًال  ,: أن موت املالك يف خالل احلول يقطع حكم احلولالقول األول
 ,وهـو قـول الشـافعي يف اجلديـد, )3(واحلنابلـة )2(واملالكية )1(يف ملكه. وبه قال احلنفيةمن يوم دخول املال 

 .)4(واملذهب عند أصحابه

ويبــين الــوارث علــى حـــول  يقطــع حكــم احلــول,: أن مــوت املالــك يف خــالل احلــول ال القــول الثــاني
 .)5(فإذا أمت احلول أدى الزكاة، وبه قال الشافعي يف القدمي ,امليت

 ة:األدل

ل يقطــع و : اســتدل أصــحاب هــذا القــول علــى أن مــوت رب املــال يف خــالل احلــدليــل القــول األول
   -حكم احلول باآليت: 

 .)6(فينقطع احلول ,وقد زال ملكه مبوته ,فيعترب فيها جانب املؤدي وهو املالك ,أن الزكاة عبادة -1

والصــالت تســقط بــاملوت  ,يلأن الزكــاة وجبــت بطريــق الصــلة، أال تــرى أنــه ال يقابلهــا عــوض مــا -2
 .)7(قبل التسليم

 .)8(وال يبين الوارث على حول املوروث ,وملك الوارث حادث ,أن سبب الزكاة ملك النصاب -3

 .924ص  2) بدائع الصنائع جـ1(
 .270ص  2) مواهب اجلليل جـ2(
 .503ص  2املغين جـ )3(
 .309ص  5، اجملموع جـ189ص  2) روضة الطالبني جـ4(
 ) املرجعني السابقني للشافعية.5(
 .309ص  5، اجملموع جـ925، 924ص  2) بدائع الصنائع جـ6(
 ) املرجعني السابقني.7(
 .503ص  2) املغين جـ8(
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 ,: واســتدل الشــافعي يف القــدمي علــى أن مــوت رب املــال ال يقطــع حكــم احلــولدليــل القــول الثــاني
إذ الـوارث خيلـف  ,فيعترب قيام نفس امللك وأنـه قـائم ,ويبين الوارث على حول مورثه، بأن الزكاة مؤنة امللك

 .)1(فال ينقطع احلول مبوته ,املورث يف عني ما كان للمورث

: والباحث يرى أن الراجح هو القول األول الـذاهب إىل أن مـوت رب املـال يف خـالل احلـول الراجح
اه يكــاد يكــون هــو وعلــى الــوارث اســتئناف حــول جديــد. وهــذا القــول الــذي رجحنــ ,يقطــع حكــم احلــول
ســـواء أقلنـــا بالقـــدمي يف مذهبـــه أم ال. ومـــن مث  ,ألن اإلمـــام النـــووي قطـــع بـــه يف مذهبـــه ؛الوحيـــد يف املســـألة

ا للفائــدة، وإن شــئت فــاقرأ فهــذا القــول متفــق عليــه بــني املــذاهب األربعــة، وإمنــا ذكــرت القــول الثــاين إمتاًمــ
ثنـاء احلـول وانتقـل املـال إىل وارثـه هـل يبـين علـى إذا مـات يف أ :فـرع« :نصوص اإلمـام النـووي حيـث يقـول

مث » حــول امليــت؟ قــوالن. القــدمي: نعــم، واجلديــد: ال بــل يبتــدئ حــوًال. وقيــل: يبتــدئ قطًعــا وأنكــر القــدمي
 .)2(»قلت: املذهب أنه يبتدئ حوًال سواء أثبتنا اخلالف أم ال«قال النووي: 

، فالشـافعية مل يســتدلوا لـه لعــدم 925ص  2دائع الصــنائع جــ) هـذه احلجـة أوردهــا الكاسـاين احلنفــي لقـول الشـافعي القــدمي، بـ1(
 اعتباره عندهم كما سيأيت يف الرتجيح.

 .309ص  5، والحظ اجملموع جـ189ص  2) روضة الطالبني جـ2(
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 المبحث السادس

 الردة من صاحب المال

 ,الرجـوع :االرتـداد، واالرتـداد مـنالرجـوع مطلًقـا وهـي اسـم  :لغة -نعوذ باهللا منها-الراء  الردة بكسر
 .)1(هو الراجع مطلًقا :هي الرجوع مطلًقا، واملرتد :ومنه املرتد وهو الراجع، فالردة

وملــا كانــت الــردة  , )2(»الرجــوع عــن اإلســالم مــن مســلم تقــرر إســالمه«أمــا يف اصــطالح الفقهــاء فهــي 
ويعنينا منها هنا أثر الردة على حول الزكاة إذا ارتد صاحب املـال احلـويل  ,ن هلا أثرها على األعمالكفر فإ

 الذي وجبت فيه الزكاة يف خالل احلول.

والكــالم يف هــذه املســألة متصــل مبســألة أخــرى هــي: هــل الزكــاة واجبــة علــى املرتــد؟ وهــل املرتــد مالــك 
 ملاله؟ ذلك فيه خالف بني الفقهاء.

 :ل الفقهاء في وجوب الزكاة على المرتدا: أقو أوًال 

 على املرتد فللفقهاء فيه قوالن: أما عن وجوب الزكاة

وروايـة , )4(ليسـقطهاارتد إذا واملالكية ال  )3(وبه قال احلنفية ,: ال حتب الزكاة على املرتدالقول األول
, )5(دمه يف الفروع يف كتـاب الصـالةم هبا يف املذهب واختارها القاضي وغريه، وظاهر ما قجز عند احلنابلة 

وهــؤالء قــالوا بعــدم الوجــوب ســواء قلنــا ببقــاء ملــك املرتــد أو زوالــه، وبعــدم الوجــوب قــال الشــافعية يف قــول 

املفـــردات يف , 224ص  1، املصـــباح املنـــري جــــ301ص  2، ترتيـــب القـــاموس احملـــيط جــــ239) انظـــر: خمتـــار الصـــحاح ص 1(
 وما بعدها. 1621ص  18. لسان العرب جـ193، 192 غريب القرآن ص

. 129ص  5، البحـر الرائـق جــ385ص  4) هذا الرجوع قد يكون بقول، أو فعل، أو اعتقاد، انظر للحنفية: فتح القدير جـ2(
. الشــرح 62ص  8لخرشــي جـــالكيــة: الشــرح ل، وللم291ص  3، حاشــية ابــن عابــدين جـــ134ص  7بــدائع الصــنائع جـــ

وللشـافعية: شـرح . 279ص  6، مواهب اجلليـل والتـاج واإلكليـل جــ277ص  2، جواهر اإلكليل جـ301ص  4الكبري جـ
 10، وللحنابلـة: املغـين جــ134، 133ص  4مغـين احملتـاج جــ, 393ص  7, �اية احملتـاج جــ174ص  4جالل احمللي جـ

 188ص  11لظاهريـة: احمللـى جــ. ول167ص  6. كشـاف القنـاع جــ170ص  9، ومعه الشرح الكبري. املبدع جــ72ص 
 .21950مسألة 

ص  1اهلدايـــة وشـــروحها جــــ, 218ص  2، البحـــر الرائـــق جــــ4ص  2جــــ، حاشـــية ابـــن عابـــدين 4ص  2) بـــدائع الصـــنائع جــــ3(
481. 

 .162ص  2. شرح اخلرشي وحاشية العدوي جـ116،  115ص  1) الشرح الصغري وبلغة السالك جـ4(
ص  1، املغـين جــ449،  437ص  2، جــ413ص  1. الشرح الكبـري جــ5ص  3ـ، ج393 ,390ص  1) اإلنصاف جـ5(

445. 
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وعدم الوجوب عند اجلميـع ثابـت حـىت ولـو كانـت , )1(عندهم يف زمن الردة على القول بزوال ملكه بالردة
 .)2(سالم قبل مضي احلول استأنف حوًال فإن رجع إىل اإل ,الردة يف أثناء احلول

ــاني وبــه قــال الشــافعية  ,: أن الزكــاة إذا وجبــت علــى املرتــد قبــل ردتــه ال تســقط عنــه بــالردةالقــول الث
أل�ــا ال  ؛واحلنابلــة يف روايــة نصــرها أبــو املعــايل وصــححها األزجــي يف النهايــة وقالــه ابــن عقيــل, )3(باتفــاق

أمـا يف زمـن الـردة فإنـا جتـب علـى القـول ببقـاء . )4(ابـن شـاقال روايـةوحكاهـا  ,بـل هـو موقـوف ,تزيل ملكـه
, )6(واحلنابلـــة يف روايـــة )5(وبـــه قـــال الشـــافعية ,ملكـــه، وعلـــى القـــول بوقفـــه وعـــاد إىل اإلســـالم وتبينـــا بقـــاءه

 .)7(وبالوجوب قالت املالكية إذا قصد بردته إسقاطها

واملمتنـع مـن  ,احلقـوق لتعذر، وإن مل تكن قربة كسـائرلوقالوا: بأ�ا إذا ألزمته أخذها اإلمام ونوى هبا 
 .)8(الزكاة كاملمتنع من أداء احلقوق

 األدلة: 

 اآليت:ب: استدل من قال بعدم وجوب الزكاة على املرتد دليل القول األول

فــال  ,والكــافر لــيس مــن أهــل العبــادة لعــدم شــرط األهليــة وهــو اإلســالم ,واملرتــد كــافر ,أن الزكــاة عبــادة
فعــدم اإلســالم ولــو يف بعــض احلــول يســقط الزكــاة عــن املرتــد  , )9(مــن أهــل وجوهبــا كالكــافر األصــلي يكــون

 كانعــــدام امللــــك يف بعــــض احلــــول، وإن رجــــع إىل اإلســــالم قبــــل مضــــي احلــــول اســــتأنف حــــوًال نــــص عليــــه

 وما بعدها. 293ص  5) املهذب وشرحه اجملموع جـ1(
 .449ص  2) الشرح الكبري للمقدسي جـ2(
 وما بعدها. 295ص  5) اجملموع شرح املهذب جـ3(
 ) انظر اإلنصاف واملغين والشرح السابقني.4(
 بق.) انظر اجملموع السا5(
 نظر اإلنصاف واملغين والشرح السابقني.) ا6(
 .162ص  2، وشرح اخلرشي وحاشية العدوي جـ116، 115ص  1) الشرح الصغري وبلغة السالك جـ7(
 .393ص  1) اإلنصاف جـ8(
 .295ص  5. اجملموع جـ4ص  2) بدائع الصنائع جـ9(
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نـــه وأل, )3(فســـقطت بـــالردة كالصـــالة ,وألن مـــن شـــرطها النيـــة, )2(ا علـــى مـــوت رب املـــالوقياًســـ, )1(أمحـــد
 .)4(ممنوع من ملكه عند من قال أن عدم الوجوب خاص بالقول بزوال ملكه

 لنحو املذكور يف القول الثاين:: استدل من قال بوجوهبا على ادليل القول الثاني

ومــا  ,أل�ــا وجبــت يف حــال اإلســالم ؛أن الزكــاة ملــا وجبــت علــى املرتــد قبــل ردتــه مل تســقط عنــه -1
 ,وألنـه أهـل الوجـوب لقدرتـه علـى األداء بواسـطة اإلميـان, )5(رامـة املتلفـاتثبت وجوبه مل يسقط بـالردة كغ

ـــاألداء بعـــد اإلســـالم ـــه األداء رمحـــة عليـــه ,فكـــان ينبغـــي أن خياطـــب الكـــافر األصـــلي ب ـــه أســـقط عن  ,إال أن
فـال  ,فكـان كفـره أغلـظ ,ألنه رجع بعد ما عرف حماسـن اإلسـالم ؛ا له. واملرتد ال يستحق التخفيفوختفيفً 

 .)6(ق بهيلح

فاســد؛ ألن اإلميــان أصــل  -وهــو اإلميــان-: بــأن القــول بأنــه قــادر علــى األداء بتقــدمي شــرطه ونــوقش
وهلـذا ال  ,ةيـوهـذه آيـة التبع ,بدليل أنـه ال يتحقـق الفعـل بدونـه، واإلميـان عبـادة بنفسـه ,والعبادات توابع له

 ,اآلخــرة مــع ارتفــاع غــريه مــن العبــاداتجيــوز أن يرتفــع اإلميــان عــن اخلالئــق حبــال مــن األحــوال يف الــدنيا و 
فــالقول بوجــوب الزكــاة وغريهــا مــن العبــادات بنــاء  ,دة بــه فكــان تبًعــا لــهافكــان هــو عبــادة بنفســه وغــريه عبــ

وهــذا قلــب احلقيقــة وتغيــري الشــريعة، خبــالف الصــالة  ,ا واملتبــوع تابًعــاعلــى تقــدمي اإلميــان جعــل التبــع متبوًعــ
 .)7(وهو الفرق ,ا للتبعفكان إجياب األصل إجيابً  ,والطهارة تابعة هلا ,ة أصلألن الصال ؛مع الطهارة

واستدل لوجوهبا يف حالـة مـا لـو قلنـا بـأن الـردة ال تزيـل امللـك، ومـن مث فهـي واجبـة عليـه يف زمـن  -2
 .)8(فلم يسقط بالردة كحقوق اآلدميني ,وألنه حق التزمه باإلسالم ,الردة ببقاء امللك

ا من الزكاة وجبت عليـه معاملـة لـه على حالة الوجوب عندهم. بأنه إذا ارتد فرارً واستدل املالكية  -3
 .)9(بنقيض مقصوده

 .449ص  2) الشرح الكبري للمقدسي جـ1(
 .ا. والردة موت حكمً 218ص  2. البحر الرائق جـ4ص  2ـ) حاشية ابن عابدين ج2(
 .449ص  2) الشرح الكبري للمقدسي جـ3(
 .5ص  3. اإلنصاف جـ437ص  2وما بعدها. الشرح الكبري للمقدسي جـ 295ص  5) اجملموع جـ4(
 .437ص  2وما بعدها. الشرح الكبري للمقدسي جـ 295ص  5) املهذب واجملموع جـ5(
 .4ص  2ئع جـ) بدائع الصنا6(
 .4ص  2) بدائع الصنائع جـ7(
 .5ص  3للمرداوي جـ -. اإلنصاف 437ص  2. الشرح الكبري للمقدسي جـ296،  295ص  5) اجملموع جـ8(
 .162ص  2. شرح اخلرشي وحاشية العدوي جـ116، 115ص  1) الشرح الصغري وبلغة السالك جـ9(
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: والذي يرتجح لدى الباحث هو ما ذهب إليه املالكيـة مـن أن الزكـاة ال جتـب علـى املرتـد إال الراجح
نــه هــو الــذي فعلــه ، وألكــاة، وذلــك معاملــة لــه بنقــيض مقصــودهإذا كانــت ردتــه مــن أجــل الفــرار مــن أداء الز 

 الصديق رضي اهللا عنه مع من ارتد كي ال يدفع الزكاة. فحارهبم عليها وأخذها منهم.

 :ثانًيا: أقوال الفقهاء في ملك المرتد

 للفقهاء يف ملك املرتد ثالثة أقوال.

 أو ,وإمنـــا يـــزول بـــاملوت أو القتـــل علـــى الـــردة ,املرتـــد عـــن مالـــه ك: أن الـــردة ال تزيـــل ملـــالقـــول األول
وبه قال ابن حـزم , )2(وقول عند الشافعية, )1(اللحاق بدار احلرب، وبه قال أبو يوسف وحممد من احلنفية

 .)3(الظاهري

ا. وبـه مسـتأنفً  ه: أن الردة تزيل ملك املرتـد عـن مالـه. فـإن راجـع اإلسـالم عـاد إليـه متليكـالقول الثاني
 .)5(وأبو بكر من احلنابلة, )4(قال الشافعية يف قول

وإن  ,فــإن أســلم تبينــا بقــاء ملكــه ,: أن ملــك املرتــد موقــوف علــى مــا يظهــر مــن حالــهلــثل الثاالقــو 
قـال  .ومجهـور احلنابلـة )7(واملالكيـة )6(وبه قال أبـو حنيفـة ,مات أو قتل على ردته تبينا زواله من حني ردته

 .)9(شافعيةوأصح األقوال عند ال, )8(وهو املذهب عندهم ,الشريف أبو جعفر هو ظاهر كالم أمحد

. 103ص  10ومـــا بعـــدها. املبســـوط للسرخســـي جــــ 580ص  3. فتـــاوى قاضـــيخان جــــ136ص  7) بـــدائع الصـــنائع جــــ1(
ص  3. تبيــني احلقــائق جـــ140ص  5، البحــر الرائــق جـــ390ص  4. اهلدايــة وشــروحها جـــ254ص  2الفتــاوى اهلنديــة جـــ

 يف باب الردة. ا. مجيعً 309ص  3. حاشية ابن عابدين جـ285
ــــاج جـــــ 151ص  6. األم جـــــ60. األحكــــام الســــلطانية ص 296،  295ص  5) املهــــذب واجملمــــوع جـــــ2( ص  4مغــــين احملت

ص  2. حاشـــية الشـــرقاوي جــــ258ص  4، اإلقنـــاع جــــ178ص  4جــــ . شـــرح احمللـــي400ص  7يـــة احملتـــاج جــــ. �ا142
 . باب الردة.389

 .2197مسألة  198ص  11) احمللى جـ3(
 ) انظر املراجع السابقة للشافعية.4(
 .99، 98ص  10. الشرح الكبري جـ80، 79ص  10) املغين جـ5(
 ) انظر مراجع احلنفية السابقة.6(
ــــدواين جـــــ7( ــــاج واإلكليــــل جـــــ93، 90ص  3) الفواكــــه ال شــــرح اخلرشــــي  279ص  2. جــــواهر اإلكليــــل جـــــ281ص  6. الت

 . باب الردة.304ص  4. حاشية الدسوقي جـ66ص  8وحاشية العدوي جـ
، 79ص  10، املغــــين جـــــ184ص  9ع جـــــ، املبــــد 339ص  10. اإلنصــــاف جـــــ182، 181ص  6) كشــــاف القنــــاع جـــــ8(

 . باب الردة.99، 98ص  10، الشرح الكبري جـ80
 ) انظر املراجع السابقة للشافعية.9(
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 األدلة:

ل امللـك. بـأن امللـك كـان ثابتًـا لـه حالـة اإلسـالم يـ: استدل من قال بأن الـردة ال تز دليل القول األول
 .)1(لوجود سبب امللك وأهليته وهي احلرية، والردة ال تؤثر يف شيء من ذلك

نفسـه ومالــه  : اسـتدل مــن قـال بــأن الـردة تزيـل ملــك املرتـد عــن مالـه. بـأن عصــمةدليـل القــول الثـاني
كمــا لــو حلــق بــدار احلــرب. وألن املســلمني ملكــوا إراقــة   ,فــزوال إســالمه يزيــل عصــمتها ,إمنــا تثبــت بإســالمه

 .)2(فوجب أن ميلكوا ماله هبا ,دمه بردته

احملصـن، وبـأن زوال العصـمة  كزنـا ,فلـم يـزل ملكـه هبـا ,: بأن الردة سبب يبيح دمه دون مالـهونوقش
 .)3(كالقاتل يف احلاربة وأهل احلرب  ؛ال يلزم منه زوال امللك

 ؛وال امللــك وهــو الــردةز : اســتدل مــن قــال بــأن ملكــه موقــوف. بأنــه وجــد ســبب دليــل القــول الثالــث
فكــان زوال امللـك عنـد املــوت مضـافًا إىل الــزمن  ,والقتـل ســبب حلصـول املـوت ,أل�ـا سـبب لوجــوب القتـل

فيبقـى مالـه  ,ألنه ال ميكن من ذلـك بـل يقتـل ؛أموالهوال ميكنه اللحاق بدار احلرب ب -وهو الردة-السابق 
إال أنـــا توقفنـــا فيـــه الحتمـــال العـــود إىل  ,فكـــان ينبغـــي أن حيكـــم بـــزوال ملكـــه للحـــال ,فاضـــال عـــن حاجتـــه

ـــردة مـــن األصـــل وجيعـــل كـــأن مل يكـــن ؛اإلســـالم فكـــان التوقـــف يف الـــزوال للحـــال  ,ألنـــه إذا عـــاد ترتفـــع ال
 أن الــردة مل تكــن ســبًبا لــزوال امللــك الرتفاعهــا مــن األصــل، وإن قتــل أو فــإن أســلم تبــني ,الشــتباه العاقبــة

 مــن تبــني أن امللــك كــان زائــًال لمــات أو حلــق بــدار احلــرب تبــني أ�ــا وقعــت ســبًبا للــزوال مــن حــني وجودهــا 
فلـم يـزل ملكـه كزنــا  ,وألن الــردة سـبب يبـيح الـدم, )4(ألن احلكـم ال يتخلـف عـن سـببه ؛الـردة دحـني وجـو 

ن والقتــل ملــن تكلفــه عمــًدا، وزوال العصــمة ال يلــزم منــه زوال امللــك بــدليل الــزاين احملصــن والقاتــل يف احملصــ
 .)5(فإن ملكهم ثابت يف عصمتهم ,احملاربة وأهل احلرب

: والذي يـرتجح لـدى الباحـث هـو القـول الثالـث الـذاهب إىل أن ملـك املرتـد ألموالـه موقـوف الراجح
وال حيكـم بـزوال ملـك «ول األكثر من أهل العلـم. جـاء يف املغـين والشـرح: ألنه ق ؛على ما يظهر من حاله

 .136ص  7) بدائع الصنائع جـ1(
 .99، 98ص  10، الشرح الكبري جـ80، 79ص  10) املغين جـ2(
 .339ص  10، واإلنصاف جـ185، 184 ص 9، واملبدع جـ182، 181ص  6) املرجعني السابقني وكشاف القناع جـ3(
 ، والحظ مراجع احلنفية السابقة باهلامش.136ص  7) بدائع الصنائع جـ4(
ص  9، املبـدع جــ182، 181ص  6. كشاف القنـاع جــ99، 98ص  10. الشرح الكبري جـ80، 79ص  10) املغين جـ5(

لكـن  ,بـدار احلـرب مل يـزل ملكـه املرتـدحلـق لـو « الشرح السابقني: و ، ويف املغين 339ص  10، اإلنصاف جـ185، 184
 ».ا حكمه حكم أهل احلربألنه صار حربيًّ  ؛ماله ملن قدر عليه أخذو  ,يباح قتله لكل أحد من غري استتابة
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فــظ عنــه مــن أهــل حيكــل مــن هــذا  قــال ابــن املنــذر: أمجــع علــى  .املرتــد مبجــرد ردتــه يف قــول أكثــر أهــل العلــم
العلــم. فعلــى هــذا إن قتــل أو مــات علــى ردتــه زال ملكــه مبوتــه، وإن راجــع اإلســالم فملكــه بــاق لــه. وعلــى 

ــاهــذا فمل اإلســالم املرتــد فــإن راجــع  ,، وألن يف هــذا القــول حيطــة للمســلمني واملرتــد)1(»كــه يكــون موقوًف
ويف ذلـك ترغيـب لـه علـى العــودة إىل اإلسـالم، وإن مل يراجـع اإلسـالم حـىت قتـل أو مـات كــان  ,وجـد مالـه

 املال للمسلمني.

 :ثالثًا: أثر الردة على حول الزكاة على ضوء ما سبق

ا يتضـح أن القـائلني بعـدم وجـوب الزكـاة علـى املرتـد يقولـون بانقطـاع قـدم يف أوًال وثانيًـوبناء علـى مـا ت
ملالكيـــة إذا  وهـــو للحنفيـــة، وروايـــة عنـــد احلنابلـــة. وقـــال بـــه ا ,حـــول الزكـــاة إذا حـــدثت الـــردة يف أثنـــاء احلـــول

ء امللـك أو وقفـه أو سـواء قلنـا ببقـا ,لفرار من الزكاة. وهذا احلكم ثابت عند هـؤالءا كانت ردته بغري قصد
ألن عـــدم الوجـــوب ملعـــان أخـــرى عنـــدهم غـــري ثبـــوت امللـــك أو زوالـــه. وقـــد بيناهـــا يف أقـــوال  ؛زوالـــه بـــالردة

 الفقهاء يف وجوب الزكاة على املرتد وقد سبق.

أمـا مـن قـال بـأن الزكـاة جتــب علـى املرتـد. فقـد ربـط انقطـاع احلــول ببقـاء امللـك أو زوالـه. فعلـى القــول 
احلنابلــة لشــافعية. وروايـة عنـد لوهـو قـول  ,ارتـد يف أثنـاء احلـول ال ينقطــع احلـولإذا ملرتـد. فإنــه ببقـاء ملـك ا

وإن ارتـد قبـل مضـي احلـول «أن املقدسي يف الشرح الكبـري مـع أنـه مـن القـائلني بعـدم زوال ملكـه قـال:  إال
 بعـض احلـول يسـقط ألن اإلسـالم شـرط لوجـوب الزكـاة فعدمـه يف ؛فـال زكـاة عليـه ,وحال احلـول وهـو مرتـد

, )2(»نــص عليــه أمحــد .ملــا ذكرنــا ؛حــوًال  ىل اإلســالم قبــل مضــي احلــول اســتأنفوإن رجــع إ ,الزكــاة كامللــك
 فهذه رواية عن اإلمام أمحد تفيد انقطاع احلول بالردة مع أن ملك املرتد باق.

 ,وهو روايـة للحنابلـة وعلى القول بزوال ملك املرتد. فإنه إذا ارتد يف أثناء احلول انقطع حكم احلول.
يـــزول ملكـــه بـــالردة. انقطـــع  :فـــرع: لـــو ارتـــد يف أثنـــاء احلـــول. إن قلنـــا«قـــال النـــووي:  .وهـــو قـــول للشـــافعية

كما بىن الوارث على قول حكاه الرافعـي. وإن   ف، وفيه وجه أنه ال ينقطع بل يبىناحلول، فإن أسلم استأن
 .)3(»ن وقت الردة، وإن أسلم بنينا استمرار امللكفإن هلك على الردة تبينا االنقطاع م .موقوف :قلنا

أقــول: هــذا الــنص يفيــد أن األصــل علــى القــول بــزوال ملــك املرتــد انقطــاع حكــم احلــول. إال أن هنــاك 
 وجًها حكاه الرافعي بعدم االنقطاع بل يبىن قياًسا على بناء الوارث على ملك مورثه.

 .99، 98ص  10. الشرح الكبري جـ80، 79ص  10) املغين جـ1(
 .449ص  2) الشرح الكبري جـ2(
 .226ص  5) اجملموع جـ3(
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إال إذا كـــان  ,دم وجـــوب الزكـــاة علـــى املرتـــد: والباحـــث يـــرى رجحـــان مـــذهب املالكيـــة يف عـــالـــراجح
ومــن مث فــإن احلــول ينقطــع إذا كانــت الــردة لغــري الفــرار مــن الزكــاة. أمــا إذا   ,قاصــًدا بردتــه الفــرار مــن الزكــاة

وجتـب الزكـاة معاملـة لـه بنقـيض مقصـوده. اهتـداء بفعـل الصـديق  ,كانت الردة للفرار فـإن احلـول ال ينقطـع
 ا عنهم.وأخذها قهرً  ,عن دفع الزكاة حيث قاتلهم عليها رضي اهللا عنه مع من امتنع
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 المبحث السابع

 حكم من يتعاطى سبب االنقطاع بقصد الفرار

ســبق ذكــر أهــم األســباب الــيت قــد تقطــع حكــم احلــول، ولكــن مــا احلكــم مــا لــو أحــدث املالــك ذلــك 
 بقصد الفرار من الزكاة؟

 لفقهاء يف هذا الصدد قوالن:ل :أقول

ومـن مث ال زكـاة.  ,أن من تعاطى سـبب االنقطـاع بقصـد الفـرار مـن الزكـاة انقطـع حولـه: القول األول
 .حـرام :وقيـل ,وفعـل هـذا مكـروه كراهـة تنــزيه عنـد الشـافعية, )3(والظاهريـة )2(والشافعية )1(وبه قال احلنفية

ومل  ,احلنفيـة مـننه ليس بشيء. وقال ابن حزم: فاعله عاص بنيته السـوء. وكرهـه حممـد إلكن النووي قال: 
يكرهــــه أبــــو يوســــف بنــــاء قوهلمــــا يف احليلــــة ملنــــع وجــــوب الشــــفعة، وال خــــالف عنــــد احلنفيــــة يف أن احليلــــة 

 مكروهة إلسقاط الزكاة بعد وجوهبا.

فــال  فــرار مــن الزكــاة عومــل بنقــيض مقصــوده,: أن مــن تعــاطى ســبب االنقطــاع بقصــد الالقــول الثــاني
كمـا لـو   ,لك بوجود ما يدل علـى قصـدهذوميكن التحقق من  ,ومن مث ال تسقط زكاة حوله ,ينقطع احلول

  )5(واحلنابلــــة )4(وبــــه قــــال املالكيــــة -قــــرب وقــــت الوجــــوب لــــألداء :أي–أحــــدث هــــذا قــــرب �ايــــة احلــــول 
 .)7(، وإسحاق)6(واألوزاعي، وأبو عبيد

 األدلة: 

د الفـرار مــن : اســتدل مـن قــال بـأن احلـول ينقطــع بتعـاطي سـببه حــىت ولـو مـع قصــدليـل القـول األول
 كاة باآليت:الز 

 .)8(فلم جتب فيه الزكاة كما لو أتلف حلاجته ,أنه نقص قبل متام احلول -1

 .838ص  2ع جـ) بدائع الصنائ1(
 .170، األشباه والنظائر للسيوطي ص 90ص  2. روضة الطالبني جـ427، 310ص  5) اجملموع جـ2(
 .689مسألة  119، 118ص  6) احمللى جـ3(
 .264ص  2. التاج واإلكليل جـ321ص  2) مواهب اجلليل جـ4(
 .535ص  2) املغين جـ5(
 ) املرجع السابق.6(
 .535ص  2ين جـ. املغ427ص  5) اجملموع جـ7(
 .535ص  2) املغين جـ8(
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, خبــالف مــا إذا ألنــه إذا أتلفــه حلاجتــه مل يقصــد قصــًدا فاســًدا ؛: بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارقونــوقش
 .)1(رارأتلفه بقصد الف

فــال فــرق بــني أن يكــون  ,النقطــاعبوجــود ســبب ا -وهــو احلــول-أنــه فــات شــرط وجــوب الزكــاة  -2
 .)2(أو ال يعذر ,على وجه يعذر فيه

, ومــن مث جتــب : اســتدل مــن قــال أن قصــد الفــرار مــانع مــن انقطــاع حكــم احلــولدليــل القــول الثــاني
   الزكاة باآليت:

رُِمنـََّها ُمْصـــِبِحيَن َوالَ ِإنَّـــا بـََلْونَـــاُهْم َكَمـــا بـََلْونَـــا َأْصـــَحاَب الَجنَّـــِة ِإْذ َأْقَســـُموا لََيْصـــ(قولـــه تعـــاىل:  -1
َهــا طَــاِئٌف مِّــن رَّبِّــَك َوُهــْم نَــائُِموَن فََأْصــَبَحْت َكالصَّــرِيمِ  ُنوَن َفطَــاَف َعَليـْ . ووجــه الداللــة: أن اهللا )3()َيْســَتثـْ

علـى قطـع مثارهــا ؟؟  الصــدقة أل�ـم قصــدوا الفـرار مـن  ؛عاقـب أصـحاب اجلنــة وهـي احلديقـة هبــذا العقـاب
 الناس حىت ال يراهم أحد. يف حالة سكون

ل اكمـن قتــل مورثـه الســتعج  ,أنـه ملــا قصـد قصــًدا فاسـًدا اقتضــت احلكمـة معاقبتــه بنقـيض قصــده -2
 .)4(فعاقبه الشرع باحلرمان ,مرياثه

كمـا لـو طلـق امرأتـه يف مـرض   ,عقـد سـبب اسـتحقاقه فلـم يسـقطنأنه قصد إسـقاط نصـيب مـن ا -3
 .)5(املرياث نصيبها يفموته إلسقاط 

ــــراجح ــــذاهب إىل عــــدم انقطــــاع احلــــول بتعــــاطي ســــبب ال ــــاين ال : والباحــــث يــــرى رجحــــان القــــول الث
لقوة أدلة هذا القول، وهـذا هـو الـذي يتفـق وقواعـد الشـريعة اإلسـالمية الـيت تعامـل  ؛االنقطاع بقصد الفرار

وقــــب القاعــــدة الثالثــــون: مــــن اســــتعجل شــــيًئا قبــــل أوانــــه ع«يقــــول الســــيوطي:  .القصــــد الفســــاد بنقيضــــه
واهللا تعــاىل وهــو العــدل  ,. فهــذه القاعــدة تقــرر أن عقــاب القصــد الفاســد هــو املعاملــة بنقيضــه)6(»حبرمانــه

 .461ص  2) املرجع السابق، والشرح الكبري للمقدسي جـ1(
 .427ص  5) اجملموع جـ2(
واالنصــرام االنقطــاع كمــا يف اللغــة،  ,فالصــرم القطــع ,يقطعــون مثرهــا :أي» منها ليصــر «  20 -17آيــة » القلــم « ة ن ) ســور 3(

 .339ص  1املصباح املنري جـ
 .264 ص 2، التاج واإلكليل ج535ص  2 جـ) املغين4(
 ) املغين السابق.5(
 .196) األشباه والنظائر يف فروع فقه الشافعية للسيوطي ص 6(
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ـــة كالصـــرمي ـــة بنقـــيض مقصـــودهم فأصـــبحت اجلن واســـتعجل الـــوارث , )1(املطلـــق قـــد عاقـــب أصـــحاب اجلن
فــرد الشــارع عليــه املــرياث بقتــل مورثــه فحرمــه منــه، وطلــق املــريض مــرض املــوت زوجتــه حلرما�ــا مــن حقوقهــا 

 قصده.

   واهللا أعلم.

 

وكـان صـاحبه ينـادي الفقـراء وقـت اجلـذاذ ويـرتك هلـم مـا  ,بفرسـخني صـنعاءالصـروان دون  :قـال لـهي) واجلنة هي بستان باليمني 1(
 ,مع هلم مـن ذلـك شـيء كثـريتوكان جي ,أو بعد عن البساط الذي يبسط حتت النخل ,ه الريحأو ألقت ,من الزرع املنجلأخطأ 

وحنــو ذو عيــال وقــالوا: إن فعلنــا مــا كــان يفعــل أبونــا ضــاق علينــا األمــر  ,وشــحوا بــذلك ,وكــانوا ثالثــة ,فلمــا مــات ورثــه بنــوه
وكانـت قصــتهم بعـد عيســى بـن مــرمي بـزمن يســري.  ,إال بعـد فــراقهمفحلفـوا علــى أن جيـذوه قبــل الشـمس حــىت ال تـأيت الفقــراء  

 ,فأصـبحت كالصـرمي ,لـيًال مثرهتـا وقـت الصـباح كـي ال يشـعر هبـم املسـاكني, طافـت عليهـا نـار أحرقتهـا يقطعـون لما أقسموا لف
طبعـة عيسـى ، 198ص  4سوداء. انظر يف هذا حاشـية الصـاوي علـى تفسـري اجلاللـني جــ :أي ,كالليل الشديد الظلمة  :أي

 . احلليب

                                                      


