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 ذكرىوتػدورىىىى

َوَقاَل َربِّ َأْوِزْطـِي  ﴿: انطبلقان مف قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى عمى لساف سيدنا سميماف 

تِي َأنَْعْؿَت َطَظَّ  َوَطَذ َوالَِديَّ َوَأْن َأْطَؿَل َصاِِلًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْؾـِي بَِرْْحَتَِك ِِف ِطَبادَِك  َأْن َأْشُؽَر كِْعَؿَتَك الَّ

اِِلِعَ  بفضمو ي ؛ فإني أحمد ا تعالى كأشكره عمى نعمائو كآالئو العظيمة التي غمرن(ُ)﴾ الصَّ
 رميا، ككذلؾ تيسيكبرحمتو بيا، كمف تمؾ النعـ دراسة العمـ الشرعي كتمييد طرؽ تحصيمو كتذلي

تمامو  فممو الحمد أكالن كآخران. عمى ىذا الكجو سبؿ إنجاز ىذا البحث كا 

ـْ َيْشُكِر : "، كقكلو (ِ)﴾َلئِْن َشَؽْرُتْم ََلَِزيَدكَُّؽمْ  ﴿كامتثاالن لقكلو تعالى:  ـْ َيْشُكِر النَّاَس َل َمْف َل
الغ االحتراـ كالتقدير لمشرفي كأستاذم كعظيـ االمتناف، كب أتكجو بخالص الشكر،فإني  ؛(ّ)"المَّوَ 

بقبكؿ اإلشراؼ عمى  كالذم تكـر مشككران  كشيخي سماحة األستاذ الدكتكر: مازف إسماعيؿ ىنية،
حيث لـ كاف لي نعـ المشرؼ الناصح، كنعـ األب الحاني في مسيرة كتابتي الرسالة، ف ىذه الرسالة،

كذلؾ ك كغرسو الثقة في نفسي،  ،كنصحي ،يكلـ يأؿ جيدان في تكجيييبخؿ عمي بكقتو الثميف، 
 خير الجزاء،أسأؿ ا تعالى أف يجزيو عني ؛ ي قدمان في الكتابة عند التباطئعمى المض يعيتشج

  العافية.الصحة ك رزقو تماـ أف يمنارة لمعمـ، كذخران لطمبتو، ك  كأف يديمو كيبارؾ في عممو،
 ى أستاذم الكريميف:كما كأتكجو بالشكر الجزيؿ، كالعرفاف بالجميؿ إل

 فضيمة األستاذ الدكتكر: ماىر حامد الحكلي ػػػػ حفظو ا كرعاه ػػػػ.

 ػػػػ حفظو ا كرعاه ػػػػ. وأبك عرج محمد كفضيمة الدكتكر: سامي

 بذاله مف جيد في قراءتيا كتنقيحيا.ما لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، ك 

العمـ الشامخ الجامعة اإلسبلمية محضف العمـ كالشكر مكصكؿ إلى جامعتي الغراء صرح 
 كالعمماء، كالرقي كاإلبداع.

                                                           

 (.ُٗاآلية )مف : لنمؿا( سكرة ُ)
 (.ٕاآلية )مف  :إبراىيـ( سكرة ِ)
(، ّّٗ/ْ) باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾأخرجو: الترمذم في سننو ] كتاب البر كالصمة/ ( ّ)
([. كالحديث حسنو الترمذم. المصدر نفسو. كصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير كزيادتو ُٓٓٗح)
 ([.ّْٓٔ(، ح )ُُُْ/ِ])
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كقبؿ أف أمضي أتقدـ بأسمى آيات الشكر كاالمتناف كاالحتراـ كالتقدير إلى الذيف حممكا 
أقدس رسالة في الحياة، إلى الذيف ميدكا لنا طريؽ العمـ كالمعرفة، إلى جميع أساتذتي األفاضؿ، 

 أسعد ة كعمماء كمية الشريعة كالقانكف ممثمة برئيسيا فضيمة الدكتكر: رفيؽكأخص بالذكر أساتذ
، كالذيف كانكا عكنان لنا في حياتنا الجامعية، كنكران يضيء لنا الطريؽ ػػػػ كرعاه ا حفظو ػػػػرضكاف 

 بعمميـ ككقارىـ، فجزاىـ ا عنا كؿ الخير، كجعميـ ذخران لئلسبلـ كالمسمميف.

أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى مكتبة الكفاء بإدارة فضيمة الدكتكر: سمماف  كال يفكتني أف
نصر الداية ػػػػ حفظو ا كرعاه ػػػػ كالتي استفدت كثيران مف كتبيا في رحمة كتابتي الرسالة، أداميا ا 

 ء.ذخران لطمبة العمـ، كنفع بيا المسمميف، كحفظ القائميف عمييا كأجزؿ ليـ الثكاب كالعطا

كلعمتي الفاضمة األستاذة: خيرات رمضاف المتربيعي كؿ الشكر كالتقدير لترجمتيا ممخص 
 الرسالة، حفظيا ا كزادىا مف فضمو ككرمو في الداريف.

ىوللجموعىمنيىكلىالتػدورىواالحترامىوالوفاء...
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يئات أعمالنا، إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ با مف شركر أنفسنا، كمف س

مف ييده ا فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو، 
 كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو، كبعد...

فإف الزكاة ركف عظيـ مف أركاف ىذا الديف، تبرز أىميتيا باإلضافة إلى ككنيا أحد أركاف 
عظيمة؛ فيي منيج رباني قكيـ، كعدؿ سماكم رحيـ، كتشريع اإلسبلـ؛ فيما تكتنفو مف حكـ جميمة 
نفس األغنياء مف الشح كالبخؿ، كتزكية ألخبلقيـ كتعكيدىـ إليي حميـ، فرضيا ا تعالى طيرة أل

البذؿ كاإلنفاؽ كالمكاساة، فرضيا إلعانة الفقراء كالمحتاجيف، ككسر الفركؽ بيف العالميف، كتقكية 
 التكاد كالتعاطؼ كالعطاء فيما بينيـ.صفكؼ المسمميف بالمحبة ك 

َة  ﴿كقد تكعد ا تعالى مانعييا بأليـ العذاب يقكؿ ا تعالى:  َهَب َواْلِػضَّ َوالَِّذيَن َيْؽـُِزوَن الذَّ

ُهْم بَِعَذاٍب َألِقٍم )*( َيْوَم ُُيَْؿى َطَؾقَْفا ِِف َكاِر َج  ْ  َفبَػِّ
ِ
َفـََّم َفُتْؽَوى ِِبَا ِجَباُهُفْم َوََل ُيـِْػُؼوََنَا ِِف َسبِقِل اَّللَّ

 .(ُ)﴾َوُجـُوُِبُْم َوُضُفوُرُهْم َهَذا َما َكـَْزُتْم َِلَنُْػِسُؽْم َفُذوُقوا َما ُكـُْتْم َتْؽـُِزونَ 

كألىميتيا البالغة اىتـ الفقياء قديمان كحديثان بيذا الركف الخصب، كأحاطكه بعناية فائقة، 
تجاىو؛ فبحثكا فركعو كمسائمو، كبينكا أحكامو، مف حيث  فاتجيت أقبلميـ، كصكبت أفكارىـ

األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة، كأنصبتيا، كمقدار الكاجب الذم يجب إخراجو، كالجيات المستحقة، 
 ككثير مف المسائؿ. فكاف لفقو الزكاة النصيب األكفر في كتاباتيـ كبحكثاتيـ كندكاتيـ.

لـ تعرؼ سابقان بصكرتيا الحاضرة، كتنكعت  كقد جدَّ في ىذا العصر مسائؿ كقضايا
مصادر دخؿ اإلنساف تنكعان ممحكظان، فظير عمى إثره أمكاؿ عظيمة، كثرت التساؤالت حكؿ كجكب 

 تزكيتيا، كمقدار زكاتيا، كأنصبتيا، كغير ذلؾ. 

كمف ىذه الدخكؿ ما يتميز بكضع الثبات غالبان؛ كالركاتب، كمكافآت نياية الخدمة، 
ناشئة عف استثمارات األصكؿ الثابتة، كأشباىيا مف المستغبلت، كالتي تمثؿ غالب دخكؿ كالغبلت ال

 األفراد في المجتمع، كيعتبر مبلكيا مف أغنياء الدكلة.

فيذه جممة مف األمكاؿ الحادثة، يحتاج فعبلن إلى البحث عف تكييفيا، كالخكض في غمارىا، 
 كالتجكاؿ في كتب كمؤلفات العمماء.

                                                           

 (.ّٓ_ ّْسكرة التكبة: اآليات ) (ُ)
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ستخرت ا تعالى في أف يككف مكضكع بحثي لنيؿ درجة الماجستير في الفقو لذا فإني ا
المقارف ػػػ بإذف ا ػػػ مكضكعان يعالج ىذه القضايا، كيمـ شعثيا في مؤلؼ كاحد، كيبيف مكقؼ كرأم 

راجية منو سبحانو اإلخبلص كالقبكؿ كالتكفيؽ كالسداد  الثابتة" دخوؿ"زكاة ال الشرع منيا، فكسمتو بػ
 إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.

ىأواًل:ىمذكلظىالبحث
تعتبر زكاة الدخكؿ الثابتة مف قضايا الساعة؛ إذ ىي كما ذكرت تمثؿ غالب دخكؿ األفراد، 
كلما كانت الزكاة يغمب فييا الطابع التعبدم، كاف البد مف البحث عف التكييؼ الفقيي المناسب 

زككية؟ بالرغـ مف أف الزكاة في نظر غالب الفقياء مف لتمكـ األمكاؿ، كىؿ تعد فعبلن مف األمكاؿ ال
لما بيف األمكاؿ الزككية اقتصر عمى ذكر  القياس، كالنبي  االعبادات التكقيفية التي ال يصح فيي

أنكاع معينة منيا؛ فيؿ يجكز تعدية الحكـ كالقكؿ بإيجاب الزكاة في األمكاؿ األخرل بناء عمى ما 
ف كالسنة، أك القياس عمى المنصكص منيا؟ أـ ال يجكز لنا ذلؾ؛ كرد مف نصكص عامة في القرآ

 ألف األصؿ التزاـ ما كرد عف الشرع، خاصة ما كاف متعمقان بجانب العبادات؟

كؿ ىذه التساؤالت كاف ال بد مف البحث عف أجكبة ليا تشفي عميؿ السائؿ كتخرجو مف 
متعمقة بفقو الزكاة "الجانب العبادم". حيرتو كتكفيو مئكنة البحث، كمعالجة قضية مف القضايا ال

 كمف ىنا تكمف مشكمة البحث.

ىثانوًا:ىطبوطظىالموضوع
الثابتة كما يتعمؽ بو مف  دخكؿالمكضكع عبارة عف دراسية فقيية مقارنة لمكضكع زكاة ال

مسائؿ كفركع جديرة بالبحث، مظيرة فيو ركح الشريعة اإلسبلمية، كمركنتيا، كشمكليتيا، كتصدييا 
 ما يطرأ عمى الساحة مف مستجدات كأحداث. لكؿ

ىثالثًا:ىأهموظىالموضوعى
 تتجمى أىمية ىذا المكضكع في:

 ككنو متعمقان بأحد أركاف اإلسبلـ العظيـ كىك الزكاة. .ُ
 ككنو متعمقان بحؽ ا تعالى كحؽ العباد. .ِ
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رت العصر، ليا عبلقة كذلؾ بفقو المعامبلت، كالتي كث (ُ)ككنو يعالج نازلة مف نكازؿ .ّ
 األسئمة كتنكعت اآلراء حكليا.

ىرابطًا:ىأدبابىاختوارىالموضوع
 .أىمية المكضكع المشار إلييا آنفان  .ُ
 إثراء المكتبة الفقيية بيذا المكضكع. .ِ
إظيار سماحة الشريعة اإلسبلمية في بياف األحكاـ، كمركنتيا، كتصدييا لكؿ الكقائع  .ّ

 كصبلحيتيا لكؿ زماف كمكاف. المستجدة عمى الساحة؛ ليظير بذلؾ عمكميا، كخمكدىا،
كأخيران؛ حاجة الناس عمكمان، كأصحاب ىذه الدخكؿ خصكصان لمعرفة غالبية أحكاـ ىذا  .ْ

 البحث.

 خامدًا:ىالدراداتىالدابػظ

ػػػػ كتب أك دراسات جمعت شتات ما تناكلو ىذا  خبلؿ بحثي لـ أجد ػػػ عمى حد عممي
ف كاف ىناؾ مف كتب في البحث، كبحثيا عمى الطريقة التي جاء بيا في در  اسة كاحدة مستقمة، كا 

 ، كأذكر منيـ:ومسائم

بحث لمدكتكر: اليزيد بف محمد الراضي؛ بعنكاف: زكاة ركاتب المكظفيف ككسب أصحاب  .ُ
 الميف الحرة.

 نياية الخدمة كالراتب التقاعدم.زكاة مكافأة بحث لمدكتكر: محمد نعيـ ياسيف؛ بعنكاف:  .ِ
 ك غدة؛ بعنكاف: زكاة مكافأة نياية الخدمة.بحث لمدكتكر: عبد الستار أب .ّ
 بحث لمدكتكر: يكسؼ القرضاكم؛ بعنكاف: زكاة المستغبلت. .ْ
بحث لمدكتكر: منذر قحؼ؛ بعنكاف زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، كمثمو لمدكتكر: محمد  .ٓ

 عثماف شبير.

 

                                                           

جمع نازلة، كىي اسـ فاعؿ مف نزؿ، كالنكف كالزاء كالبلـ في )نزؿ( كممة صحيحة تدؿ عمى  النوازؿ في المغة:( ُ)
 أما في(. ُْٕ/ٓىبكط شيء ككقكعو. كالنازلة: الشديدة مف شدائد الدىر تنزؿ. ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )

الدكتكر بكر أبك زيد بأنيا: "الكقائع كالمسائؿ المستجدة كالحادثة المشيكرة بمساف العصر  فقد عرفيا االصطالح:
(. كعرفيا الدكتكر عبد ا الغفيمي بقكلو: "الحادثة الجديدة ٗ/ُباسـ: النظريات، كالظكاىر". أبك زيد: فقو النكازؿ )
 (.ِٖ)ص:اه منشكرة ، رسالة دكتكر التي تحتاج إلى حكـ شرعي". الغفيمي: نكازؿ الزكاة
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ىداددًا:ىخطظىالبحث
فصكؿ تعقبيا خاتمة عمى النحك  قسمت البحث باإلضافة إلى المقدمة السابقة إلى ثبلثة

 التالي:

ىالغصلىاألول
ىحػوػظىزكاةىالدخول،ىوأقدامؼا

 :وفيو مبحثاف

 حقيقة زكاة الدخكؿ المبحث األوؿ:

 أقساـ زكاة الدخكؿ المبحث الثاني:

ىالغصلىالثاني
ىزكاةىالرواتب،ىومكافأةىنؼاوظىالخدمظ

 :وفيو مبحثاف

 حقيقة زكاة الركاتب، كحكميا المبحث األوؿ:

 حقيقة زكاة مكافأة نياية الخدمة، كحكميا المبحث الثاني:

ىالغصلىالثالث
ىزكاةىروعىاألصولىالثابتظ

 :وفيو مبحثاف

 حقيقة ريع األصكؿ الثابتة المبحث األوؿ:

 حكـ زكاة ريع األصكؿ الثابتة المبحث الثاني:

ىدابطًا:ىمنؼجىالباحثظ
المنيجيف االستداللي كاالستقرائي؛ اتبعت في ىذا البحث المنيج الكصفي، مع االستعانة ب

 كذلؾ كفؽ الخطكات التالية:

الرجكع إلى المصادر األصمية، كأميات الكتب إذا كانت المسألة قد تناكليا عمماؤنا  .ُ
 األجبلء.
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االستعانة بالكتب الحديثة كالشبكة العنكبكتية في المسائؿ الحادثة كالتي لـ تذكر في  .ِ
 نا لمحصكؿ عمى المعمكمة.ؤ ياالمكركث الفقيي الذم تركو لنا فق

ػػػ، كبسط أقكاؿ الفقياء، كأدلتيـ،  تيسرتحرير محؿ النزاع في المسائؿ الخبلفية ػػػ ما  .ّ
ػػػػ، مع ذكر سبب  ما تيسركمناقشة ما يستحؽ المناقشة منيا، كالرد عمى االعتراض  ػػػػ 

عرض مف أدلة بعيدان عف الخبلؼ ػػػ ما تيسرػػػػ، كالخركج بالقكؿ الذم أحسبو راجحان كفؽ ما 
 التعصب كاليكل، مع ذكر مسكغات الترجيح.

 أعقبت البحث بخاتمة ذكرت فييا أىـ النتائج كالتكصيات. .ْ
 ختمت البحث بفيرس لآليات كاألحاديث كالمراجع كالمكضكعات. .ٓ

ىذا بالنسبة لطريقة الحصكؿ عمى المعمكمة، كعرضيا، كترتيبيا في صفحات البحث. كأما 
 لتكثيؽ فيي كالتالي:طريقتي في ا

 عزك اآليات إلى سكرىا بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية. .ُ
الحكـ عمييا إف لـ تكف في نقؿ تخريج األحاديث النبكية، كتكثيقيا مف مصادرىا األصمية، ك  .ِ

 الصحيحيف ما استطعت إلى ذلؾ سبيبلن.
ـ اسـ االقتصار في تكثيؽ الكتب كالمراجع في الحاشية بذكر لقب المؤلؼ ككنيتو، ث .ّ

في فيرس المصادر ذكرتيا  المرجع، كرقـ الجزء ػػػػ إف كجد ػػػػ كالصفحة، كباقي المعمكمات
 كالمراجع.

في تكثيؽ المجبلت كالدكريات ذكرت أكالن اسـ صاحب البحث أك المقاؿ، ثـ العنكاف، ثـ  .ْ
 اسـ المجمة أك الدكرية، فالعدد، فالصفحة.

كاتب ػػػ إف كجد ػػػ، ثـ العنكاف، كأعقبتو برابط أما تكثيؽ مكاقع االنترنت فذكرت لقب ال .ٓ
 المكقع. 

كأخيرا؛ فيذا بحثي المتكاضع، فما كاف فيو مف تكفيؽ كفبلح فيك مف العميـ الفتاح، كما 
 كاف فيو مف خطأ كسيك، فجؿ مف ال يسيك كيخطئ.

الدنيا كا الكريـ أسأؿ أف يجعؿ عممي ىذا كمو لكجيو خالصان نقيان، كأف ينفعنا بو في 
 كاآلخرة، إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.

كالحمد  الذم كفؽ العامميف لخدمتو فكجدكا سعييـ بحكلو تعالى كتكفيقو مشككران. كصمى 
.ا كسمـ كبارؾ عمى حبيبنا كمعممنا محمد بف عبد ا كعمى آلو كصحبو الطيبيف األطيار
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 المبحثىاألول

 لوحػوػظىزكاةىالدخ
زكاة الدخؿ مصطمح مركب مف لفظيف ىما: "زكاة" ك"دخؿ" كلمعرفة حقيقتو كمركب  

 كؿ عمى حدة:إضافي أشير أكالن إلى معناه اإلفرادم 

 اًل:ىمغؼومىالزكاةىأو
 :الزكاة لغة . أ

قِفْم ِِبا : ﴿ىتعال ، كمنو قكلو(ُ)هتطيير اؿ: الم تىٍزًكيةن، كزكاةمصدر زىكَّى ييزىٌكي   ؛ (ِ)﴾َوُتَزكِّ
 .(ّ)ابيىـ تطير  أم:

م أ الزرع: زىكىا ، يقاؿ(ْ)ةكالزياد ،كالرٍَّيعي  ،ماءكزيكيٌكان، كىك: النكاء ز أك ىي: مصدر زىكىا يىٍزكك  
 فيو كجعؿ أنماه؛ أم: كأزكاه عالى تزكيةت ا كزكاه. (ٓ)اءزكك يزك فيكمك كين يزداد شيء ككؿ. انم
  .(ٔ)ةبرك

 . (ٕ)كالطيارة صؿ في ذلؾ كمو راجع إلى ىذيف المعنييف، كىما النماءكاأل 

: كقيؿ. كنماؤه زيادتو كىك، الماؿ زكاء بوى يرجا مما ني؛ ألبذلؾزكاة األمكاؿ  كسميت 
قِفْم  : ﴿ قكلو ذلؾ كحجة: كاقال. طيارةا ألني؛ زكاة سميت ُرُهْم َوُتَزكِّ ِِلِْم َصَدَقًة ُتَطفِّ ُخْذ ِمْن َأْمَوا

 .(ٗ()ٖ)﴾ِِبَا

                                                           

 .(ّٖٓ/ُْ(؛ ابف منظكر: لساف العرب )ُٕٓ/َُاألزىرم: تيذيب المغة )؛ (ّْٗ/ٓالفراىيدم: العيف ) (ُ)
 (.َُّاآلية )مف ( سكرة التكبة: ِ)
 (.ّٖٓ/ُْابف منظكر: لساف العرب )(؛ ْٖٔ/ّالرازم: التفسير الكبير )( ّ)
ابف منظكر: ؛ (ِْٓ/ُالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير )(؛ الفيكمي: ُٕٔ/َُاألزىرم: تيذيب المغة ) (ْ)

 (.ّٖٓ/ُْلساف العرب )
 .(ّٖٓ/ُْ(؛ ابف منظكر: لساف العرب )ُٕٓ/َُاألزىرم: تيذيب المغة ) (ٓ)
 (.َِِ/ّٖ( الزبيدم: تاج العركس )ٔ)
 (.ُٕ/ّمقاييس المغة )معجـ ابف فارس: (؛ ْٖٔ/ّالرازم: التفسير الكبير ) (ٕ) 
 (.َُّاآلية )مف كرة التكبة: ( سٖ)
 (.ُٕ/ّمقاييس المغة ) معجـ ( ابف فارس:ٗ)
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: كفي الكتاب .(ُ)حيامد ًكيةن؛ أم:تىز  ونفس كتطمؽ الزكاة أيضان عمى المدح، يقاؿ: زىكَّى 
ونَ  الَِّذينَ  إَِغ  َترَ  َأَلمْ ﴿ ُ  َبلِ  َأنُْػَسُفمْ  ُيَزكُّ ي اَّللَّ البراءة مف الطيارة ك أم: يمدحكنيا ب (ِ)﴾ َيَشاءُ  َمنْ  ُيَزكِّ

  .(ّ)الذنكب

 منو. ك (ْ)ياءأزك قياءأت قكـ زاؾ مف أىم: ؛زكي تقي يقاؿ: رجؿ ،الصبلح كتطمؽ كذلؾ عمى 
، كقاؿ قتادة: الزكاة العمؿ (ٔ)حان صبلأم : ــالفراء قاؿ ،(ٓ)﴾ َوَزَكاةً  َلُدكَّا ِمنْ  َوَحـَاًكا : ﴿ لوقك 

 .(ٕ)الصالح

ِ  فَْضُل  َوَلْوَل : ﴿ قكلو يف النحكم زيد كقاؿ أىبك  َأبَداً  َأَحدٍ  ِمنْ  َزَكى ِمـُْؽمْ  َما َوَرْْحَتُهُ  َطؾَقُْؽمْ  اَّللَّ
َ  َولِؽنَّ  ي اَّللَّ ى َما ﴿ ، كقرئ(ٖ)﴾ َيشاءُ  َمنْ  ُيَزكِّ  ،منكـ صمح ام :ناهى؛ معكى زى  ام قرأ فمف ؛﴾ ِمـُْؽمْ  َزكَّ
ي َمْن َيشاءُ  ﴿ صمح،أ ام :فمعناه ى؛كَّ زى  ام قرأ كمف َ ُيَزكِّ  .(َُ)صمحي م:؛ أ(ٗ)﴾َولِؽنَّ اَّللَّ

كالزكاة مف األسماء المشتركة بيف المخرج كالفعؿ، فيطمؽ عمى العيف كىي الطائفة مف 
َكاةِ وَ  ر قكلو تعالى: ﴿س؛ كبو فالماؿ المزكى بيا، كعمى المعنى كىي التزكية الَِّذيَن ُهْم لِؾزَّ

 .(ُِ)، فإنما المراد بو التزكية ال العيف(ُُ)﴾َفاِطُؾونَ 

 :الزكاة اصطالحاً  . ب
الزكاة مصطمح شرعي معمكـ مف الديف بالضركرة، كقد تنكعت عبارات الفقياء في كضع    

ف كانكا ال يختمفكف في حقيقتو كجكىره؛ حيث منيـ مف اقتصر عمى الح  قيقة،الحد الشرعي لو، كا 
                                                           

 (.ّٖٓ/ ُْ( ابف منظكر: لساف العرب )ُ)
 (.ْٗاآلية )مف ( سكرة النساء: ِ)
 (.ُٗٓ(؛ أبك حبيب: القامكس الفقيي )ص:ََُ/َُالرازم: التفسير الكبير ) (ّ)
 (.ّٖٓ/ ُْ( ابف منظكر: لساف العرب )ْ)
 (.ُّاآلية )مف يـ: ( سكرة مر ٓ)
 (.ُٕٓ/ َُ(؛ األزىرم: تيذيب المغة )ّٖٓ/ُْ( ابف منظكر: لساف العرب )ٔ)
 (.ُِٕ/ٓابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )( ٕ)
 (.ُِاآلية ) مف ( سكرة النكر:ٖ)
 (.ُِاآلية ) مف ( سكرة النكر:ٗ)
 (.ُٕٓ/ َُ(؛ األزىرم: تيذيب المغة )ّٖٓ/ُْ( ابف منظكر: لساف العرب )َُ)
 (.ْ( سكرة المؤمنكف: اآلية )ُُ)
 (.َّٕ/ِ( ابف األثير: النياية في غريب الحديث كاألثر )ُِ)
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كمنيـ مف أضاؼ قيكدان أخرل تجعمو أكثر كضكحان كضبطان، كسأكتفي بذكر تعريؼ كاحد لكؿ 
 مذىب، كما يمكف مبلحظتو عمى ىذه التعاريؼ؛ ألخمص بعدىا لمتعريؼ الضابط بإذف ا:

اؿ في ماؿ مخصوص لمالؾ ممف ال ةعبارة عف إيجاب طائف": بأنيا الزكاة عرؼ الحنفية  
 . (ُ)"مخصوص

إخراج ماؿ مخصوص مف ماؿ مخصوص بمغ نصاًبا لمستحقو إف كعرفيا المالكية بأنيا: "  
 . (ِ)"وحوؿ غير معدف وحرث مؾمتـ ال

خذ شيء مخصوص، مف ماؿ مخصوص، صريح أل ـاس"ىي : كعرفيا الشافعية بقكليـ  
  .(ّ)"مخصوصة صوصة لطائفةخعمى أوصاؼ م

مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت  حؽ واجب في ماؿ"بأنيا:  كعرفيا الحنابمة  
 .(ْ)"مخصوص

 كالمتأمؿ في التعريفات السابقة يجد التالي:  

تعدد عبارات الفقياء في كضع الحد الشرعي لمفيكـ الزكاة مع اتفاقيـ عمى الحقيقة، ىذا  .ُ
االختبلؼ راجع إلى كضع بعضيـ شركط الزكاة ضمف ىذا الحد، كما األمر عند الجميكر 

 تعريفان بالرسـ ال بالحد.ػػػػ أم الجميكرػػػػ مما يجعؿ تعريفيـ خبلفان لمحنفية، 

 اتفاؽ الحنفية كالحنابمة في بياف حكـ الزكاة صراحة كىك الكجكب. .ِ

االتفاؽ عمى أف الزكاة تككف في ماؿ مخصكص، ال مطمؽ، كىذا الماؿ المخصكص ىك  .ّ
كالثمار، كالمعادف،  ، كالزركعاألنعاـ": الزككية التي حددىا الشرع، كىي جممة األمكاؿ

عمى أف الماؿ المخرج مف كذلؾ االتفاؽ ك  .(ٓ)"كعركض التجارة، كالنقداف )الذىب كالفضة(
أك ما يقكـ مقامو مف  ،الماؿ الزككم ماؿ مخصكص بقدر معيف كىك "ربع عشر النصاب

 .(ٔ)صدقات السكائـ"

                                                           

 (.ٗٗ/ُ( المكصمي: االختيار لتعميؿ المختار )ُ)
 (.ّ/ِ، كما بعدىا(؛ عميش: منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ )ُٖٓ/ ُ( الصاكم: بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ )ِ)
 (.ُٕ/ ّبير )( الماكردم: الحاكم الكّ)
 (.ُٓٗ( البيكتي: الركض المربع شرح زاد المستقنع )ص: ْ)
 (.ُٕٔ/ِاإلقناع ) متف عف القناع البيكتي: كشاؼ (ٓ)
 (.ُّٔ/ُ( الغنيمي: المباب في شرح الكتاب )ٔ)
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ت خاصة كتقييده بػ)مخصكص( يفيد اشتراط صفاكضع الحنفية مالؾ الماؿ في تعريفيـ،  .ْ
 .فيو أكجبت عميو الزكاة

 التعريؼ المختار:

 مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف الزكاة ىي:
 . (ُ)"عمى جية مخصوصة ولفئات مخصوصةاؿ في ماؿ مخصوص ممف ال ةإيجاب طائف" 

 ثانوًا:ىمغؼومىالدخل
 :الدخؿ لغة . أ

 .(ِ)يدخؿ دخكالن يقاؿ: دخؿ  كىك الكلكج، ،كالبلـ أصؿ مطرد منقاس ،كالخاء ،الداؿ :(دخؿ)
كقد تداخمني منو  ،كتدخؿ الشيء؛ أم: دخؿ قميبلن قميبلن  .كالدخؿ ما دخؿ عمى اإلنساف مف ضيعتو

 .(ّ)شيء. كالدخكؿ نقيض الخركج

 :ب. الدخؿ اصطالحاً 
مف عرؼ الدخؿ تعريفان  ػػػػ كتب المذاىب فيكذلؾ في حدكد ما اطمعتو ػػػػ لـ أجد 

ما يعني أف حقيقتو نو في مصنفاتيـ بمعناه الحقيقي، يستعممك  اصطبلحيان؛ بؿ كلـ أجدىـ كذلؾ
مف المفاىيـ الحادثة التي طرأت نتيجة تطكر اإلنساف كازدىاره في كافة مياديف كمصطمح ىك 

 الحياة.

ف كاف مصطمحان معاصران إال أف حقيقتو قديمة قدـ التاريخ، فمقتضيات الحياة   كىك كا 
ذا كمستمزماتيا تفرض كجكد أعياف يت عف مرادؼ  بحثناحصؿ اإلنساف مف خبلليا عمى الماؿ، كا 

األجبلء نجد ما يؤكد ما ذكرناه،  ؤناقريب ليذا المصطمح في المكركث الفقيي الذم تركو لنا فقيا
مجمكعيا الدخؿ  في فباستقراء بعض كتب المذاىب الفقيية نجدىـ قد تكممكا عف أمكر تمثؿ

 مفيكـ الدخؿ ىذه األجزاء أك المصطمحات الفقيية كالتيكسأكرد قبؿ بياف ، باصطبلحو المعاصر
بذلؾ شمكلية كعمكـ كمركنة أحكاـ الشريعة كتنظيميا ىي بمثابة التأصيؿ ليذا المصطمح؛ ليظير 

 في إطار كاضح كمبلئـ.

                                                           

 (.ٗٗ/ُ( المكصمي: االختيار لتعميؿ المختار )ُ)
 (.ّّٓ/ِ) معجـ مقاييس المغة: ابف فارس (ِ)
 .(ِّٗ/ُُ) لساف العرب: ؛ ابف منظكر(، كما بعدىاُِِ/ٕ) تيذيب المغة :األزىرم (ّ)
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 المصطمحات الفقيية التأصيمية لحقيقة الدخؿ: 

 أواًل: األجر
كقت كآف، كحقيقتو أبينيا عمى النحك  يمثؿ األجر أحد أىـ مصادر دخؿ اإلنساف في كؿ

 التالي:

 :اأَلْجُر لغة . أ
ري  رى يىٍأجي كاألجر: الجزاء كالمثكبة عمى العمؿ، فيطمؽ األجر عمى الثكاب الذم  ،مصدر أىجى

يقكؿ ا تعالى ، (ُ)لمعبد عمى العمؿ الصالح؛ سكاء كاف الجزاء دنيكيان أـ أخركيان   يككف مف ا
ْكقَا : ﴿في حؽ سيدنا إبراىيـ  أم: جمع ا لو بيف سعادة الدنيا المكصكلة  (ِ)﴾َوآَتْقـَاُه َأْجَرُه ِِف الدُّ

بسعادة اآلخرة، فكاف لو في الدنيا الرزؽ الكاسع اليني كالمنزؿ الرحب، كالمكرد العذب، كالزكجة 
: أيضان   تعالىيقكؿ اك  .(ّ)الحسنة الصالحة، كالثناء الجميؿ، كالذكر الحسف، فكؿ أحد يحبو كيتكاله

هُ ﴿  ْ  . (ٓ)جميؿ حسف، كاسع، كبير،: أم أجر ؛(ْ)﴾ َكِريمٍ  َوَأْجرٍ  بَِؿْغِػَرةٍ  َفبَػِّ

كيطمؽ كذلؾ عمى ما يتعاطاه الناس بعضيـ مف بعض مف عكض نظير أعماليـ. فاألجر 
 . (ٔ)ىك: ما أعطيت مف أجر في عمؿ

كيغمب األجر في الثكاب . (ٕ)ف أجر"كفي المساف: "األجرة كاإلجارة كاألجارة: ما أعطيت م
 .(ٖ)األخركم، كاألجرة في الثكاب الدنيكم

 

                                                           

 (.َُ/ْ) العرب لساف: منظكر ابف (ُ)
 .(ِٕ) اآلية مف: العنكبكت سكرة (ِ)
 (.ِٕٓ/ٔ) العظيـ القرآف تفسير: كثير ابف (ّ)
 (.ُُسكرة يس: مف اآلية ) (ْ)
 (.ٓٔٓ/ٔ) العظيـ القرآف تفسير: كثير ابف (ٓ)
 ابف ؛(ِٓ/َُ) العركس تاج: الزبيدم ؛(ُّٕ/ٔ) العيف: الفراىيدم ؛(ُِّ/ُُ) المغة تيذيب: رماألزى (ٔ)

 (.َُ/ْ) العرب لساف: منظكر
 (.ُُ/ْ) العرب ابف منظكر: لساف (ٕ)
 (.ُّٕ/ٔالخف كآخركف: الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي ) (ٖ)
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َا الـَّبِيُّ إِكَّا َأْحَؾْؾـَا  ﴿: يقكؿ ا ، (ِ)كيطمؽ مجازان عمى المير، (ُ)كاألجر بدؿ المنفعة َيا َأُّيُّ

ِِت آَتقَْت ُأُجوَرُهنَّ   . (ْ)يعني: ميكرىف؛ (ّ)﴾َلَك َأْزَواَجَك الَّلَّ

بلحظ في المعاني السابقة جميعان يجدىا تدكر حكؿ مفيكـ كاحد، كىك المقابؿ الحسف كالم
 نظير عمؿ أك منفعة ما.

 :األجر اصطالحاً  . ب
عمى  كالمثكبة ال يخرج المعنى االصطبلحي لؤلجر عف معناه المغكم مف أنو: الجزاء

 .(ٓ)العمؿ

 . (ٔ)كال يقاؿ إال في النفع ل العقد،فيما كاف عقدان كما يجرم مجر  فاألجر كاألجرة يقاالك 

كقد تكمـ الفقياء عف األجر في كثير مف المسائؿ الفقيية؛ سكاء منيا األحكاؿ الشخصية؛ 
كأجرة المرضع، كنفقة الزكج عمى زكجو ما يمزمو منيا كما ال يمزمو، كغيرىا كثير، كفي مسائؿ 

: المساقاة، كالمزارعة، المعامبلت؛ تحدثكا عف أجر العامؿ في أبكاب فقو المعامبلت مف ذلؾ
 كاإلجارة، كالجعالة، الخ. 

الفقيية أف ما استحقو الشخص مف أجر  ككتبيـ كيبلحظ مف خبلؿ ما ذكركه في مصنفاتيـ
 كمقابؿ إنما ىك نتاج جيد بشرم شخصي قاـ بو لمغير، فتحصؿ مف خبللو عمى الماؿ. 

أىـ مصادر الدخؿ  شيء معمكـ مف ضركرات حياة اإلنساف، كيمثؿ إحدل إذف فاألجر
 المتعارفة عنده.

 

 

                                                           

 (.ِٓ/َُ) العركس تاج: الزبيدم (ُ)
 ابف ؛(ِٓ/ َُ) العركس تاج: الزبيدم ؛(ُّٕ/ ٔ) العيف: الفراىيدم ؛(ُِّ/ُُ) المغة يذيبت: األزىرم (ِ)

 (.َُ/ ْ) العرب لساف: منظكر
 (.َٓسكرة األحزاب: مف اآلية ) (ّ)
 (.ُْْ/ٔ) العظيـ القرآف تفسير: كثير ابف ؛(ِّٔ/ٓ) القرآف أحكاـ: الجصاص (ْ)
 .(ْٖ: ص) الكميات: الكفكم (ٓ)
 لسابؽ.المصدر ا (ٔ)
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 الكراء ثانيًا: 
 :الكراء لغة . أ

 .(ُ)مصدر كارل، كيطمؽ عمى األجرة نفسيا

 :الكراء اصطالحاً  . ب
، كىك بذلؾ ال يخرج عف معناه المغكم. كما (ِ)يطمؽ الفقياء الكراء عمى األجرة نفسيا

 .(ّ)فظ الكراءيطمقكنو عمى عقد اإلجارة؛ فتارة يعبركف بمفظ اإلجارة كتارة بم

 بيف األجر والكراء: عالقةوجو ال

ألنو يطمؽ عمى األجر نفسو كعمى عقد اإلجارة، بينما األجر أف الكراء أعـ مف األجر؛ 
يطمؽ عمى العكض أك المقابؿ الذم يأخذه الشخص نظير قيامو بعمؿ ما. فاألجر إذف يمكف 

 اعتباره أحد أقساـ الكراء.

كؿ منيما عمى العكض الذم يأخذه الشخص  إطبلؽناحية كعمى اعتباره أحد أقسامو مف 
، كعمى ىذا يمكف اعتبار كؿ كاحد منيما فإنيما كذلؾ يعتبراف مصدران لمدخؿ ؛نظير قيامو بعمؿ ما

 قسيمان لآلخر.

 ثالثًا: الجعؿ
 :الجعؿ لغة . أ
 مىع لئلنساف يجعؿ ما: كالجعيمة كالجعالة ، كالجعؿ(ْ)عممو عمى أجران  لئلنساف جعمتو ما 

 .(ٔ)كالثكاب األجر مف كالجعؿ أعـ .(ٓ)يفعمو األمر

 
                                                           

 بعدىا(. كما ،ُِٖ/ُٓ) العرب لساف: منظكر ؛ ابف(ُٖٖ/َُ) المغة األزىرم: تيذيب (ُ)
(؛ الزيمعي: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ٓٗٔ/ٔانظر: ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار ) (ِ)
 .(ٖ/ْ(؛ الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير )َُٗ/ٓ)
 .(ٖ/ْ) الكبير الشرح عمى حاشيتو: (؛ الدسكقيُْٖ/ُٓكط )انظر: السرخسي: المبس (ّ)
 .(َِْ/ُ) المغة األزىرم: تيذيب (ْ)
 (.َْٔ/ُ) المغة معجـ مقاييس: فارس ابف (ٓ)
 (.ّْٖ: ص) الكميات: الكفكم (ٔ)
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 :الجعؿ اصطالحاً  . ب
عيؿ عمى ال ، قاؿ التزامو بعمؿ ما لقاءالذم يأخذه العامؿ  أك العكض مقابؿيطمؽ الفقياء الجي

 األجرة كىكء، كجعبل جعبلء كذا لؾ جعمت :يقاؿ ؛اسـ كبالضـ مصدر، الجيـ بفتح كالجعؿ" :العيني
 .(ُ)"فعبلن  أك قكالن  الشيء عمى

أبينيا كحقيقة ىذا العقد ، الجعالة عقدااللتزاـ بيف العامؿ كالجاعؿ ب كيسمي الفقياء ىذا 
 عمى الحك اآلتي:

 . (ِ)"فعؿ عمى شيء مف لإلنساف جعؿ ما" بأنو:الجعالة  عقد الحنفية عرؼ 

 في لو يعمؿ أف عمى ياهإ َيْنُقُدهُ  وال معمومًا، أجراً  لمرجؿ الرجؿ يجعؿبأف  كعرفو المالكية: " 
ف الجعؿ، لو كاف أكممو إف أنو عمى لمجاعؿ منفعة فيو مما مجيوؿ، أو معمـو زمف  يتمو لـ وا 
 ."تمامو بعد إال لمجاعؿ فيو منفعة ال مما لو، شيء فال

 .(ّ)"مجيوؿ أو معمـو معيف عمؿ عمى معمـو عوض التزاـ"بأنو:  الشافعية وكعرف

 .(ْ)"كذا أمر يفعؿ لمف الماؿ مف الشيء جعؿ": بأنو حنابمةال كعرفو

 عتبار الجعؿ أحد مصادر الدخؿ:وجو ا

مف مصادر الدخؿ  ان مصدر كلكف ال يمكف الجـز باعتباره الجعؿ يستحقو العامؿ كمكافأة؛ 
حيف، كلكنو إف الدائـ؛ ألف الجعؿ مترتب عمى كجكد عمؿ ما، كىذا العمؿ قد ال يتكافر في كؿ 

  كجد كاف بمثابة دخؿ.

 تعقيب:

، قدر مشترؾ بينيابالتأمؿ فيما ذكرتو آنفان مف ألفاظ كىي: "األجر، كالكراء، كالجعؿ" يجد 
ف اختمفت استعماالتيا أك اطبلقاتيا؛  كىذا القدر المشترؾ متمثؿ في المنفعة المتبادلة بيف طرفيف كا 

 كبلىما مستفيد مما يعكد عميو مف اآلخر.

                                                           

 (.ٕٔ/ٔالعيني: البناية شرح اليداية ) (ُ)
 المرجع السابؽ. (ِ)
 ( ّْٗ/ِشرح ركض الطالب ) ابف زكريا األنصارم: أسنى المطالب في (ّ)
 (.ّٖٗ/ٔ) الخبلؼ مف الراجح معرفة في اإلنصاؼ: المرداكم (ْ)
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يتحصميا اإلنساف نتيجة قيامو بعمؿ ما؛ ما يعني كجكد  جميعيا تمثؿ ماالن أك منفعةكما أف 
. باألكلى كالعمؿ، فاألكؿ مترتب عمى الثاني، كانتفاء الثاني يستمـز انتفاء األكؿ بدؿالتبلـز بيف ال

 كجميع ما ذكر مف ألفاظ تمثؿ أشكاالن كصكران لمدخؿ.

 ًا: الغمةخامس
اإلنساف قديمان كحديثان، كحقيقتيا  تعتبر الغمة مف مصادر الدخؿ اليامة التي تدخؿ عمى

 أبينيا عمى النحك التالي:

 :الغمة لغة . أ
الغمة كاحدة الغبلت كالغبلؿ، كأغؿ القـك أم: بمغت غمتيـ، كاستغؿ عبده: أم كمفو أف يغؿ 

 .(ُ)باؽ كأصميا بشيء أتت إذا مغمة فيي الغمة، أعطت: الضيعة أغمتعميو، ك 

. كقاؿ ابف األثير: (ِ)ذلؾ كنحك أجرتيا، أك ،األرض ريع مف يحصؿ كالغمة ىي: كؿ ما
 .(ّ)ذلؾ" كنحك كالنتاج كاإلجارة كالمبف كالثمر، الزرع مف يحصؿ الذم الدخؿ: "الغمة

 :الغمة اصطالحاً  . ب
اختمؼ الفقياء في تعريؼ الغمة مف ناحية العمكـ كالخصكص؛ فعند جميكرىـ ىي عامة 

األرض أك أجرتيا، أك كاف مف نتاج الثمر أك  في كؿ ما يتحصمو اإلنساف مف ريع؛ سكاء كاف مف
 . (ْ)المبف أك الماشية أك كلد األمة فكمو غمة

 التجارة سمع مف تجدد أما المالكية فيخصكنيا في ريع أمكاؿ التجارة؛ فالغمة عندىـ ىي: ما
شتراة كذلؾ لمتجارة، كأجرة الدار الم المشترل النخؿ كثمر الكتابة، كنجكـ العبد، كغمة رقابيا؛ بيع قبؿ

 باعو ثـ لمتجارة، كسائر عركض التجارة، ككذا زيادة المبيع في ذاتو إذا اشتراه لمتجارة بعشريف
 . فالزيادة الناتجة في كؿ ذلؾ تسمى عندىـ غمة.(ٓ)كبره بعد بثمانيف

                                                           

(؛ ابف منظكر: لساف العرب ُُٓ/َّ(؛ الزبيدم: تاج العركس )ِِٗالرازم: مختار الصحاح )ص: (ُ)
(ُُ/َْٓ.) 
 (.ُْٓ/ ِ) الكبير الشرح غريب في المنير المصباح: الفيكمي (ِ)
 .(ُّٖ/ ّ) كاألثر الحديث غريب في يايةالن: األثير ابف (ّ)
(؛ ابف قدامو: ِْْ/ٓ(؛ الماكردم: الحاكم الكبير )ٓٗٔ/ٔعابديف: رد المحتار عمى الدر المختار ) ابف (ْ)

 (.َُُ/ْالمغني )
 (.ُْٔ/ ُ)الكبير الشرح عمى حاشيتو: الدسكقي (ٓ)
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 سادسًا: الريع
 :الريع لغة . أ

 :اإلبؿ كأراعت ت،كنم زكت ريعان؛ إذا كغيرىا الحنطة راعت كالنماء؛ يقاؿ: الزيادة الريع:
 .(ُ)كأكلو أفضمو: شيء كؿ مريعة؛ أم: خصبة. كريعاف أكالدىا، كأرض ككثر نمت إذا

 كيؿ عمى فضمو كىك الدقيؽ ريع نحك ؛أصمو عمى شيء كؿ فضؿ "الريع األزىرم: قاؿ
 .(ِ)البر"

 :الريع اصطالحاً  . ب
أك اصطبلحيان؛ كلعؿ ذلؾ مف الفقياء مف عرؼ الريع تعريفان شرعيان  ػػػ فيما أعمـػػػػ لـ أجد 

يرجع إلى كضكحو عندىـ، كلكف يظير مف بعض ما اطمعت عميو مف مصنفاتيـ أنيـ يطمقكنو 
مف الزيادة كالنماء، كىك  ، كىك بذلؾ ال يخرج عف معناه المغكم(ّ)كؿ ما نمى كزاد مف األمكاؿعمى 

 .العاـ كذلؾ يرادؼ مفيـك الغمة بمعناىا المغكم كاالصطبلحي
 ة بيف الغمة والريع:وجو الصم

ىي أف العبلقة التي تجمعيما  المفظيف:ىذيف مف خبلؿ ما ذكر في حقيقة  يمكف القكؿ
فالغمة ىي الريع، كالريع ىك الغمة، ككبلىما يطمؽ عمى كؿ ما نمى كزاد مف  ؛عبلقة ترادؼ

 األمكاؿ.

 

 

 

 
                                                           

 في المنير المصباح: ؛ الفيكمي(ُُٓ/ ّ) غةالم تيذيب: األزىرم ؛(ْٕٔ/ ِ) المغة مقاييس معجـ: فارس ابف (ُ)
 (.ِْٖ/ ُ) الكبير الشرح غريب

 (.ُُٓ/ّ) المغة تيذيب: األزىرم (ِ)
 في البرىاني المحيط: مازة ابف ؛(ُِّ/ٕ) اليداية شرح البناية: العيني ؛(َُٗ/ُُ) المبسكط: السرخسي: انظر (ّ)

 فتح ألفاظ حؿ عمى الطالبيف إعانة: البكرم ؛(ِٗ/ٕ) خميؿ مختصر شرح: الخرشي ؛(ّْٓ/ِ) النعماني الفقو
 (.ِٖٔ/ْ) اإلقناع متف عمى القناع كشاؼ: البيكتي ؛(ُٖٓ/ِ) المعيف
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 سابعًا: الربح
 :الربح لغة . أ

 فبلف ربح ؛ يقاؿ:(ُ)مبايعة في شؼ عمى دؿي كاحد، أصؿ كالحاء في )ربح( كالباء الراء
 .فييا صاحبيا ربح إذا تجارتو؛ ربحت تقكؿ: كالعرب فيو، يربح كاف إذا مربح بيع كىذا كأربحتو،

 أم: ؛(ِ)﴾ َفََم َربَِحْت ِِتَاَرُُتُمْ  : ﴿تعالى كقكلو. فييا يربح: رابحة القكؿ تجارة المجاز كمف
 جعؿ: األزىرم كقاؿ ،(ّ)كيكضع فييا فييا يربح إنما تربح، ال التجارة ألف تجارتيـ؛ في ربحكا ما

نما تربح، ال كىي لمتجارة، الفعؿ  .(ْ)كيسير فيو يناـ أم كساىر، نائـ ليؿ: كقكليـ كىك فييا، يربح كا 

 .تجارةالربح يطمؽ عمى الزيادة كالنماء الحاصؿ مف ماؿ إذف 

 :الربح اصطالحاً  . ب
الربح اصطبلحان؛ كلعؿ ذلؾ يرجع إلى كضكح معناه أك  مف عرؼ ػػػػ فيما أعمـػػػػ لـ أجد 

عدـ خركجو عف معناه المغكم، كلكني كجدت تعريفان البف عرفة مف المالكية حيث عرؼ الربح 
 . (ٓ)فضة" أك ذىبا األكؿ ثمنو عمى تجر مبيع ثمف زائد بقكلو: "ىك

أمكاؿ  فيلحاصمة الزيادة ابأف الربح خاص  ػػػ في المعنى المغكم مفتككما أسػػػ إذف 
 التجارة.

 وجو الصمة بيف الغمة والربح:

؛ سكاء تظير الصمة في ككف الغمة  أعـ كأشمؿ مف الربح؛ ألنيا تطمؽ عمى كؿ ماؿ ناـو
 در نماء ماؿ لمتجارة أـ ماؿ قنية، كىذا باعتبار تعريؼ جميكر الفقياء لمغمة.كاف مص

مف أمكاؿ التجارة؛ فأنت تقكؿ: ربح  أما الربح فيك يطمؽ عمى النماء كالزيادة المتحصمة
 تو، كال تقكؿ: غؿ فبلف في تجارتو، فالربح ىنا أخص مف الغمة.فبلف في تجار 

                                                           

 .(ْْٕ/ِ) المغة مقاييس معجـ: فارس ابف (ُ)
 (.ُٔسكرة البقرة: مف اآلية ) (ِ)
 ؛(ُِ/ٓ) المغة تيذيب: ىرماألز  ؛(ْْٕ/ِ) المغة مقاييس معجـ: فارس (؛ ابفُُّ/ِالرازم: التفسير الكبير ) (ّ)

 (.بعدىا كما ،ّٕٗ/ٔ) العركس تاج: الزبيدم
 .(ُِ/ٓ) المغة تيذيب: األزىرم (ْ)
 (.ُّٖ/ِ) خميؿ مختصر شرح: الخرشي (ٓ)
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كلكف باعتبار تعريؼ المالكية لمغمة؛ حيث إنيـ يخصكنيا بالزيادة المتحصمة مف ماؿ 
 .تجارة؛ فالعبلقة بينيا كالربح ىي عبلقة ترادؼ

 ثامنًا: النماء
 :النماء لغة . أ

في  المعتؿ كالحرؼ كالميـ ، كالنكفيكينم ينمك: عبيدة أبك ر نمى ينمي نماء، كحكىمصد
 ينمي الخضاب كنمى. زاد ينمي؛ إذا الماؿ يقاؿ: نمى .كزيادة ارتفاع عمى يدؿ كاحد )نمى( أصؿ

 ألنيـ الخمؽ،: كالنامية. مكاف إلى مكاف مف ارتفع: الشيء كتنمى. كسكادان  حمرة زاد إذا كينمك،
 .(ُ)يزيدكف أم ،ينمكف

كفيرٍّؽى بيف النماء كالزيادة: بأف النماء يفيد زيادة مف نفسو، كقكلؾ زاد ال يفيد ذلؾ؛ أال ترل 
نما يقاؿ: نمت الماشية  أنو يقاؿ: زاد ماؿ فبلف بما كرثو عف كالده، كال يقاؿ: نما مالو بما كرثو، كا 

 .(ِ)حقيقة بتناسميا، كالنماء في الذىب كالفضة مستعار، كفي الماشية

 :النماء اصطالحاً  . ب
الزيادة المتكلدة مف العيف  ال يخرج المعنى االصطبلحي لمنماء عف معناه المغكم مف ككنو

 . (ّ)أك نتاجيا؛ كالثمرة، كالمبف، كغيرىما

 تاسعًا: الفائدة
 :الفائدة لغة . أ

 لو فادت قكلؾ: مف فاعؿ اسـ الفائدة ىي كؿ ما استفاده اإلنساف مف عمـ كماؿ غالبان، كىي 
 .(ْ)أخذت ماالن: منو كأفدت أعطيتو، ماالن: كأفدتو باع، باب مف فيدان  فائدة

 فتشمؿ ما ذكرناه كغيره.  (ٓ)لئلنساف" تحصؿ الزيادة كفي المصباح: "الفائدة

                                                           

 (.بعدىا كما ،ُُّ/ َْ) العركس تاج: الزبيدم ؛(بعدىا كما ،ْٕٗ/ ٓ) المغة مقاييس معجـ: فارس ابف (ُ)
 (.َُٖ: ص) المغكية الفركؽ: العسكرم (ِ)
؛ (َِْ/ٔ) الكبير الحاكم: (؛ الماكردمُٖٓ/ِ(؛ الخرشي: شرح مختصر خميؿ )ُٔٔ/ِالسرخسي: المبسكط )(ّ)

 (.ُِْ/ْابف مفمح: المبدع في شرح المقنع )
 (.ْٖٓ/ ِ) الكبير الشرح غريب في المنير المصباح: الفيكمي (4)
 المصدر السابؽ. (ٓ)
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 ماؿ أك عمؿ أك عمـ مف يستفاد كما الثابت كجاء في المعجـ الكسيط: "الفائدة ىي: الماؿ
 . (ُ)محدد" بسعر محدد فزم في الماؿ كربح غيره أك

 فادت كقد كيستحدثو، يستفيده خير مف العبد ا أفاد ما قاؿ األزىرم: "قاؿ الميث: الفائدة
 . كىذا تقييد لمفائدة بككنيا خيران.(ِ)فائدة" عندنا مف لو

 :الفائدة اصطالحاً  . ب
ػػػ  مزكى رغي ماؿ عف أككميراث ػػػ  ػػػ كعطية، ماؿ عف ال تجدد مابأنيا:  عرفيا الدسكقي

 .(ّ)ػػػ القنية عرض ثمفك

 حيث مف منو كيحصؿ الشيء عمى يترتب ما" كجاء في المعجـ الكسيط أف الفائدة ىي:
 .(ْ)"منو حاصؿ إنيا

كقكلو )مف حيث إنيا حاصؿ منو(: بياف أف الشيء المحصكؿ منو ىذا الحاصؿ أمر ال بد 
 منو ليطمؽ عميو اسـ الفائدة. 

 وج منيا مما سبؽ:النتائج التي يمكف الخر 

مف خبلؿ ما سبؽ عرضو في بياف بعض المفاىيـ أك األلفاظ التي تعارفيا أك تناكليا  
 الفقياء في مصنفاتيـ؛ فإنو يمكنني تسجيؿ بعض النقاط في ىذا السياؽ:

 ثراء مادة الفقو اإلسبلمي؛ بألفاظيا، كأحكاميا، كتنظيميا في إطار كاضح كمبلئـ. .ُ

 تتمثؿ في أمريف: إف مصادر دخؿ اإلنساف  .ِ
 .األجرعمى جيد شخصي أك فردم يقـك بو الفرد فيستحؽ مقابمو  األوؿ:

 ريع ماؿ حاصؿ عنده؛ باستثماره، أك تشغيمو، فيعكد عميو بالفائدة، كالربح. الثاني:

فيما ذكرتو في النقطة السابقة؛ يبلحظ أف مجمكع ما ذكر فييا يمثؿ  كبمزيد مف التأمؿ .ّ
 اصر، كلتأكيد ذلؾ أشرع بعرض تعريفات المعاصريف لمدخؿ.الدخؿ باصطبلحو المع

                                                           

 (.َٕٓ/ِ) الكسيط المعجـ: مؤلفيف مجمكعة (ُ)
 (.ُّٖ/ُْ) المغة تيذيب: األزىرم (ِ)
 (.ُْٔ/ُالدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير ) (ّ)
 (.َٕٓ/ِ) الكسيط المعجـ: مؤلفيف مجمكعة (ْ)
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ف تنكعت  كلكف قبؿ ذلؾ؛ أكد اإلشارة إلى أف تعريفاتيـ جميعان تدكر حكؿ حقيقة كاحدة كا 
كىذا أمر لـ يسمـ منو أكثر المعاصريف في تعريفاتيـ لمفظ أك عباراتيـ، كجاءت تعريفان بالرسـ، 

 مصطمح ما.
ؿ ما يدخؿ عمى اإلنساف مف ماؿ؛ سواء كاف ىذا الماؿ مف "كفمنيـ مف عرفو بأنو:   

 . (ُ)زراعة، أو صناعة، أو تجارة، أو فوائد إيداعات في المصارؼ"

كىذا تعريؼ عاـ، لـ يضبط حقيقة الدخؿ؛ حيث تعبيره بمفظ "كؿ" يقتضي العمكـ في كؿ  
ف كاف الدخؿ كذلؾ بمعناه العاـ؛ إال أننا ن ريد حقيقتو المعبرة عف ماؿ داخؿ عمى اإلنساف، كا 
 مضمكنو التي يستطيع القارئ مف خبلليا تصكرىا بإطار محدد مضبكط.

سواء كاف ىذا الماؿ مف زراعة، أو صناعة، بتقييده العمكـ بقكلو: " وقد يجاب عمى ذلؾ: 
 أو تجارة،...".

أف ذلؾ يقتضي التعارض؛ فإتيانو بػ )كؿ( يقتضي العمكـ في كؿ ماؿ يتحصمو فأجيب:  
 إلنساف، كذكره ليذه المصادر ال يتناسب معيا؛ ألف ىذا بعض مصادر الدخؿ.ا

 بأنو ذكر بعض مصادر الدخؿ عمى سبيؿ الغالب. وقد يجاب: 

سممت أف الغالب في دخؿ اإلنساف ىي ىذه المصادر، كلكف ذلؾ ال يبرر ما قمتو  أجيب:  
كغيرىا" لكاف أسمـ؛ ألنو يشعر بعدـ آنفان، كلذلؾ كخركجان مف ىذا اإلشكاؿ أرل أنو لك ذكر لفظ "

 االقتصار عمى ما ذكر، كليتناسب مع ما ذكره في مقدمة تعريفو.

كما يبلحظ كضعو في الحد لفظ "يدخؿ" كىذا غير مسمـ عندم؛ ألننا في صدد بياف مفيـك   
دخاؿ ىذا المفظ ضمف الحد يمـز الدكر   .ػػػ كا أعمـػػػ الدخؿ كحقيقتو، كا 

 قابؿ معمـو مصدر مف تفيض التي الجديدة الثروة"رؼ الدخؿ بأنو: كمنيـ مف ع  
 . (ِ)"لمثبات

 مع دورية بصفة يتكرر أو يتجدد إيراد"كعرفو معظـ االقتصادييف كالمالييف بقكليـ أنو:   
 بحكر  ؛الماؿ رأس مصدره يكوف فقد مختمفة مصادر عف ينتج وىو واستمراره المصدر بقاء

                                                           

 (.َِٕ: ص) معجـ لغة الفقياء: ؛ قمعجي(ِٕٗ/ ُ) معجـ المغة العربية المعاصرة: عمر كآخركف (ُ)
 (.َُِّ/ِالقرضاكم: فقو الزكاة ) (ِ)
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 والعمؿ ،الماؿ رأس مصدره يكوف أو والموظؼ، العامؿ ةكأجر  ؛العمؿ رهمصد يكوف وقد، العقارات
 .(ُ)"والخدماتوالزراعة،  ،والصناعة ،التجارة كأرباح ؛معاً 

 ما مقابؿ في العامؿ عميو يحصؿ الذي النقدي العائد يمثؿ الدخؿ: "ـبقكلي كعرفو آخركف  
 الماؿ رأس صاحب عميو يحصؿ ذيال أو يدوي، أو ذىني نوعو كاف  أياً  العمؿ فئات مف يؤديو

 . (ِ)"والخدمات السمع إنتاج في اإلنتاج عوامؿ استقالؿ أو االستثمار كعائد األرض صاحب أو

كالمبلحظ عمى ىذه التعريفات يجدىا أعـ مف التعريؼ األكؿ الذم ذكرتو. كلكف قد يعاب   
 ف الحقيقة الجامعة المانعة.عمييا أنيا تعريفات بالرسـ، كنحف نريد التعريؼ الحدم الذم يعبر ع

"الدخؿ إضافة بعض التعديبلت عميو؛ فأقكؿ: مع كعميو؛ فإني أختار التعريؼ األكؿ لمدخؿ   
العمؿ، أو رأس الماؿ، أو كالىما  ناتج عفىو: كؿ ماؿ يتحصمو اإلنساف؛ سواء كاف مصدره 

 ".معاً 

 خصائص الدخؿ: 
 :بالخصائص التالية جده يتميزأمف خبلؿ تعريفات المعاصريف لمدخؿ،  

 .العامؿ أجر مثؿ كمتتالية؛ متعاقبة أكقات في التجدد أم: الدكرية .ُ

 المصدر ىذا ينفذ أال يجب لذلؾ مصدر عف ناجـ فيك دكرم الدخؿ أف بما: المصدر بقاء .ِ
؛ مادم غير أك كالعمؿ،، كالعقاراتكاألرض،  ماديان؛ المصدر يككف كقد لمدخؿ إنتاجو بعد

 .كالمكىبة كالمينة

 فكؽ األشجار لكف تنفذ ال فاألرض؛ المصدر بنكع متعمؽ نسبي أمر ىك المصدر كبقاء  
 .كصحتو اإلنساف بعمر متعمقة العمؿ كقكة إنتاجي، عمر ليااألرض 

 بشكؿ دخؿ إنتاج المصدر يستطيع حتى كذلؾ: لو المناسب كاالستثمار المصدر صيانة .ّ
 . (ّ)كمستمر دائـ

 عمى المنتفع؛ فيك عائد نقدم ال منفعة معنكية.  الدخؿ يتميز بصفة مادية تعكد .ْ

 
                                                           

شكالية التكظيؼ:  (ُ)  www.docstoc.comبكعبلـ: الضريبة عمى األجكر كالمرتبات كا 
 (.ُٔالخكاجو: العبلقات األسرية في المجتمع الككيتي )ص: (ِ)
 drzidan.comwww.(: أشكاليا_  تعريفيا) الضريبة مفيـك: منذر (ّ)

http://www.docstoc.com/
http://www.drzidan.com/
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 كما كيبلحظ أف الدخؿ يتمثؿ في:  

 إما عائد نقدم يتحصمو الشخص نظير أتعابو، كيككف لو أجران.  

ما ريع    مصدر مالي لديو. أك استثمار يتحصمو مف إنتاج أك ربح كا 

 ثالثًا:ىمغؼومىزكاةىالدخول
ادم لزكاة الدخؿ، بقي أف أعرفو كمصطمح إضافي، كلكف بعد أف بينت حقيقة المعنى اإلفر   

 الدخؿ بمكجبو ماؿ؛ لذا فإنو يدخؿ في عمـك أمكاؿ الزكاة إف قمنا بكجكب الزكاة فيو. 

مف عرؼ زكاة الدخؿ كمركب إضافي؛ قد يككف مرجعو ما  ػػػ عمى حد عمميػػػ كلذلؾ لـ أجد  
، ككذلؾ ما ذكر مف اإلفرادم لكبل المفظيف ذكرناه، كعمى كؿ األحكاؿ يمكنني مف خبلؿ البياف

 بأنيا: أف أضع تعريفان خاصان لزكاة الدخؿ خصائص الدخؿ
سواء كاف مصدره ناتج عف العمؿ، أو "إيجاب طائفة مف الماؿ في ماؿ تحصمو صاحبو؛  

كىذا عند القائميف ". لفئات مخصوصةو ، رأس الماؿ، أو كالىما معًا، وعمى جية مخصوصة
 ػػػ. كا أعمـ بالصكابػػػ  الدخؿ بكجكب زكاة

 بياف التعريؼ:
 : بياف لحكـ الزكاة كىك الكجكب.)إيجاب( قكلنا

 (: بياف أف ىذا الكجكب متعمؽ بجزء أك طائفة مف الماؿ ال كمو.طائفة مف الماؿكقكلنا )

لفظ عاـ يشمؿ كؿ ماؿ تحصمو اإلنساف؛ سكاء كاف عف  )في ماؿ تحصمو صاحبو(: كقكلنا 
اليبة، أك الميراث، أك الكصية، أك التبرع، أك الماؿ الناتج عف الجيد المبذكؿ لمنفس أك طريؽ 

 لمغير، كغيرىا.
قيد أخرج كؿ (: ناتج عف العمؿ، أو رأس الماؿ، أو كالىما معاً وسواء كاف مصدره كقكلنا ) 

 ماؿ ناتج عف غير ذلؾ؛ فتخرج اليبة، كالكصية، كاإلرث، كالتبرع.

 عمؿ في ستثمرمال الماؿ جممة كىك زيادة، كال ربح ببل الماؿ أصؿ لماؿ:كالمراد برأس ا 
 .(ُ)ما

                                                           

 (.ٔ/ِِ(؛ كزارة األكقاؼ: المكسكعة الفقيية الككيتية )ّٖٔ/ِ) معجـ المغة العربية المعاصرةعمر كآخركف:  (ُ)
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: بياف أف ىذا الماؿ ال بد فيو مف شركط مخصكصة تعمؽ عمى جية مخصوصة() كقكلنا 
 حكـ الزكاة بو.

: بياف مستحقي الزكاة، كىـ األصناؼ الثمانية المذككريف في قكلو )لفئات مخصوصة(كقكلنا  
َقاِب َواإِ   ﴿تعالى:  َػِة ُقُؾوُِبُْم َوِِف الرِّ  َواْدََساكِِع َواْلَعاِمؾَِع َطَؾقَْفا َواْدَُملَّ

ِ
ء َدَقاُت لِْؾُػَؼَرا ْلَغاِرِمَع َوِِف كَََّم الصَّ

ُ َطؾِقٌم َحِؽقمٌ   َواَّللَّ
ِ
بِقِل َفِريَضًة ِمَن اَّللَّ  َواْبِن السَّ

ِ
 .(ُ)﴾ َسبِقِل اَّللَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.َٔاآلية ) :التكبة( سكرة ُ)
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 الثانيالمبحثى

 أقدامىزكاةىالدخول

ما   قد أسبقت الحديث عف أف الدخؿ إما ىك ناتج عف أجر استحقو صاحبو نظير أتعابو، كا 
ىك أرباح كريع ماؿ مستثمر عنده؛ فالدخؿ في النياية ىك ماؿ حاصؿ؛ كبالنظر في جممة األمكاؿ 

حقيقة الدخؿ؛ يجد أف بعضيا الزككية التي نص عمييا الشارع كمحاكلة الربط بينيا كبيف ما قمناه في 
يعد دخبلن لئلنساف، فالدخؿ ػػػ كما الحظتو ػػػ ىك الزيادة عمى رأس الماؿ، كليس رأس الماؿ بحد ذاتو، 
فالغمة الناتجة عف الزركع كالثمار ىي بمثابة دخؿ لصاحبيا، كالربح الناتج عف استثمار أمكاؿ 

 اره ماؿ كبيف رأس الماؿ ذاتو.التجارة ىك دخؿ لصاحبو، ففرؽ إذف بيف الدخؿ باعتب

 كعمى ذلؾ فإنو يمكف تقسيـ زكاة الدخكؿ عند القائميف بيا إلى قسميف:

 .كسب العمؿ زكاة دخؿ ناشئ عف األوؿ:

 زكاة دخؿ ناتج عف نماء رأس الماؿ أك استثماره.الثاني: 
 القسـ األوؿ: زكاة الدخوؿ الناشئة عف نشاطات كسب العمؿ 

 مؿأواًل: حقيقة كسب الع
 الكسب لغة واصطالحًا:

 الكسب لغة: . أ
 ابتغاء عمى يدؿ كىك صحيح، أصؿ في )كسب( كالباء كالسيف الكاؼمصدر كسب، ك 

صابة كطمب  .(ُ)ذلؾ مف فالكسب، كا 

 كسىب: كيقاؿ. (ِ)"كالمعيشة الرزؽ طمب في كالسعي الطمب الكسب كأصؿقاؿ الزبيدم: " 
 كتصرؼ عمؿ: الشخص اكتسب، ك كربحو نالو: رزقو كسىبك  .ليـ كالمعيشة زؽر ال طمب: ألىمو
 .(ّ)كربحو عميو تحٌصؿك  جمعو،إذا : كنحكه الماؿ اكتسب، ك كاجتيد

 
                                                           

 (.ُٕٗ/ ٓ) المغة مقاييس معجـ: فارس ابف (ُ)
 (.ُْٕ/ ْ) العركس تاج: الزبيدم (ِ)
 .(بعدىا كما ،ُِٖٗ/ ّ) المعاصرة العربية المغة معجـ: عمر كآخركف (ّ)
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 الكسب اصطالحًا: . ب
 يكصؼ كال ضرر، دفع أك نفع اجتبلب إلى المفضي ىك: الكسبعرفو الجرجاني بقكلو: "

 .(ُ)"ضرر دفع أك نفع جمب عف منزىنا لككنو كسب؛ بأنو ا فعؿ

؛ كلـ أجد مف الفقياء ػػػ فيما أعمـ ػػػ (ِ)الماؿ اكتساب منو يفيـ اإلطبلؽ عندب الكس كلكف
 .(ّ)مف عرؼ الكسب، كلكف مف مصنفاتيـ يفيـ أنيـ يطمقكنو عمى طمب الرزؽ كتحصيمو

 :(ْ)كقسـ ابف جزم مف المالكية المكاسب إلى نكعيف

 ؛أحد يتممكو لـ ماك  ،العطايا؛ كيشمؿ: الميراث، كالغنيمة، ك عكض بغير كسب: األوؿ
حياء ،كالصيد كالحطب  .المكات كا 

 ،كاإلجارة ؛عمؿ عف كعكض ،كالبيع ؛ماؿ عف عكض ؛ كيشمؿ:بعكض كسب والثاني:
 .كالديات ؛جناية عف كعكض ،كالصداؽ ؛فرج عف كعكض

 العمؿ لغة واصطالحًا:
 العمؿ لغة: . أ

، ك   .(ٓ)يفعؿ فعؿ كؿ في عاـ كىك صحيح، كاحد أصؿ كالبلـ كالميـ العيفمصدر عىًمؿى
  .(ٔ)كالفعؿ المينةكيطمؽ العمؿ عمى: 

، أكلنفسو عمؿ إذا الرجؿ؛ اعتمؿكيقاؿ:   بجيد كقاـ نشاطنا مارس ، كعمؿ؛ إذا مىًيفى
 كآلتو رأيو كأعمؿ. بفيمو دبره إذا ككذا كذا في ذىنو فبلف كأعمؿ. (ٕ)نافعة نتيجة إلى لمكصكؿ
 . (ٖ)بو عمؿ: كاستعممو كلسانو

                                                           

 (.ُْٖ: ص) التعريفات: الجرجاني (ُ)
 (.ِّالشيباني: الكسب )ص:  (ِ)
(؛ السيكطي: ُِْ/ٔ(؛ البيكتي: كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )ْٖ/ٗ) المفتيف كعمدة الطالبيف ركضةالنككم:  (ّ) 

 (.ُّْ/ٔ) المنتيى غاية شرح في النيى أكلي مطالب
 (.ُٓٔ: ص) الفقيية القكانيف: جزم ابف (ْ)
 (.ُْٓ/ْ) المغة مقاييس معجـ: فارس ابف (ٓ)
 (.ْٕٓ/ُُابف منظكر: لساف العرب ) (ٔ)
 (.ُْٓٓ/ِ) المعاصرة العربية المغة معجـ: عمر كآخركف (ٕ)
 (.ْٕٓ/ُُابف منظكر: لساف العرب ) (ٖ)
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 مصدر: كالمعاممة. عمؿ ما أجر: كالعمالة .(ُ)عامؿ فيك ،عمبلن  يعممو العمؿ فبلف عمؿك 
 أك حفرا، العمؿ، مف ضركبا بأيدييـ يعممكف القـك: كالعممة. معاممة أعاممو كأنا عاممتو، قكلؾ مف
  .(ِ)العمؿ أجر: كالعمالة العممة: المحياني كقاؿ. نحكه أك طيا

 العمؿ اصطالحًا: . ب
 أفعاؿ مف أـ ،كالنية ؛القمكب أفعاؿ مف كاف سكاءك  ؛كفكر بقصد فكا فعؿ يطمؽ عمى كؿ

 .(ّ)كالصبلة ؛الجكارح

 أك لو ديدنان  اتخذه يحذقو، لـ أك اإلنساف حذقو سكاء ؛الفعؿ عمى يطمؽكالعمؿ عند الفقياء  
 .(ْ)كغالب استعماؿ الفقياء إطبلؽ العمؿ عمى ما ىك أعـ مف االحتراؼ كالصنعة، يتخذه لـ

 سب العمؿ:مفيـو ك
 تحصمو اإلنساف نتيجة امتيانو لمينة أك حرفة معينة. ماؿىك  

 ثانيًا: مصادر كسب العمؿ
تتنكع مصادر كسب العمؿ بيف: العمؿ الحرفي، كالعمؿ الميني، كالعمؿ الكظيفي، كيمكف 

 المجيكدات عف الناجـ الدخؿكيعرؼ بػ: " أف يطمؽ عمى ىذا النكع مف الكسب )الدخؿ المكتسب(
 .(ٓ)"الفرد يبذليا يالت

 :(ٔ)كفيما يمي بياف لكؿ كاحدة منيا
 بالعدد باالستعانة ما شيء تركيب أك إصبلح أك تصنيع كيقصد بو :الحرفي العمؿ .ُ

 كاألجرة كالشركط المكاصفات يحدد ما اتفاؽ لعقد كفقا نسبيان، البسيطة كاألدكات
 .المحترؼ: العمؿ بيذا يقكـ الذم الشخص يسمىك  ،كاألجؿ

                                                           

 (.ِٔٓ/ ِ) المغة تيذيب: األزىرم (ُ)
 لمصدر السابؽ.ا (ِ)
 (.ِِّ: ص) الفقياء لغة معجـ: يقمعج (ّ)
 (.َٕ/ِكزارة األكقاؼ: المكسكعة الفقيية الككيتية ) (ْ)
 http://www.alghad.com/index.php/article/308157.htmlمقاؿ منشكر عمى المكقع االلكتركني:  (ٓ)
 (.َِِشحاتة: التطبيؽ المعاصر لمزكاة ككيؼ تحسب زكاة مالؾ )ص:  (ٔ)
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 الحدادة كرش كالصيانة، اإلصبلح كرش: العممية الحياة في ذلؾ عمى الشائعة األمثمة كمف
 األساسية المعالـ كمف ذلؾ، كنحك كالصباغة، كالحياكة التفصيؿ كمحبلت كرش كالسباكة، كالخراطة

 بجانب بسيطة كمستمزمات كأدكات أساليب كاستخداـ الحرفية الخبرة عمى االعتماد ىك النشاط ليذا
 كالذىني. العضمي جيكدالم

 تأىيمو عمى معتمدان  بمقابؿ لمغير خدمة بأداء ما فرد قياـ كيقصد بو :الميني العمؿ .ِ
 المينة، لمباشرة المختصة الجيات مف عمييا يحصؿ يالت كالتراخيص يكالعمم العممي
 كيقـك كاألتعاب، تقديميا كأجؿ الخدمة طبيعة بو يكضح ارتباط بعقد الغير مع كيرتبط
 .المينة بمباشرة ترخيص معو ممتيف شخص العمؿ بيذا

 كمينة كالمراجعة، المحاسبة مينة: العممية الحياة يف ذلؾ عمى الشائعة األمثمة كمف  
 األساسية المعالـ كمف ذلؾ، حكـ في كما المختمفة، االستشارات كمينة الطب، كمينة ،ةالمحاما
 أساليب يالمين كيستخدـ العضمية، كليس نيةالذى الفكرية الممكة عمى يعتمد أنو يالمين لمنشاط
 .المينة لمباشرة بسيطة كمستمزمات كأدكات

 لعقد كفقان  إمرتو، كتحت( العمؿ صاحب) آلخر ما عمؿ أداء كىك ي:الوظيف العمؿ .ّ
، أجر نظير العمؿ  أك أجيران  أك مكظفان : بالعمؿ يقـك مالذ الشخص كيسمى معمـك
 أك يالعضم مجيكده عمى عممو يف العامؿ مدكيعت مترادفة، أسماء ككميا عامبلن،
 لمعمؿ األساسية المعالـ كمف بو، يقكـ مالذ العمؿ طبيعة حسب معان  ىما أك يالذىن
 .عمؿ بعقد يرتبط أنو يالكظيف

 أك حرفتو عمى اإلنفاؽ يف العائد عمى يكالكظيف يكالمين يالحرف بالنشاط يقكـ مف كيعتمد
 .المعيشية توحاجا عمى ككذلؾ كظيفتو، أك مينتو

 مميزات ىذا النوع مف الدخؿ:
 دخؿ ناشئ عف قياـ الفرد بعمؿ ما يتطمب بذؿ الجيد العضمي، أك الذىني، أك ىما معان. .ُ

دخؿ ناشئ عف التزاـ الشخص بالعمؿ لصالح آخر، فيك منفعة متبادلة لطرفيف كبلىما  .ِ
 مستفيد مما يعكد عميو اآلخر.

 الدخؿ الناشئ يتميز بالنقدية. .ّ
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 ع األمواؿ التي تخضع تحت ىذا النوع مف الدخؿ:أنوا

الميف الحرة، كالركاتب، كمكافأة نياية الخدمة، كالمعاش عند كصكؿ سف التقاعد،  أجكر
كالمكافآت التشجيعية التي يحصؿ عمييا الميني أك المكظؼ أك غيرىما، كالجكائز التي حصؿ عمييا 

 .(ُ)الميني أك المكظؼ أك غيرىما

 زكاة الدخوؿ الناتجة عف استثمار ماؿ حاصؿ عنده.القسـ الثاني: 
اتجو إنساف ىذا العصر إلى استثمار مالو بطرؽ جديدة، فبدالن مف أف يككف رأس مالو 

أمكالو، فيككف األصؿ  كسائؿ كابتكارات أخرل الستثمار كأرباحو تدكر في عممية التجارة، اتجو إلى
ستثمارية، فعمد إلى شراء األصكؿ الثابتة، كالتي يعمد عنده ثابت غير دائر في العممية اإلنتاجية كاال

 :(ِ)إلى تممكيا بيدؼ استخداميا في تحقيؽ الدخؿ، كليس بيدؼ المتاجرة بيا، كمف أمثمتيا

 ت الصناعية.آاآلالت كالمعدات ككافة األصكؿ الثابتة لممنش .ُ

 اإلنشاءات كالمباني التي تستخدـ في تكليد الدخؿ. .ِ

 الطائرات، كالباخرات، كالسيارات كغيرىا.كسائؿ النقؿ العاـ؛ ك .ّ

كفي ىذا البحث ػػػ بإذف ا ػػػ سأتناكؿ الحديث عف حكـ زكاة ىذا النكع مف الدخكؿ، 
 باإلضافة إلى الركاتب، كمكافآت نياية الخدمة ككنيا تتميز بالثبات غالبان.

 
 

 

 

                                                           

 (.ُُِالمعاصر لمزكاة ككيؼ تحسب زكاة مالؾ )ص: شحاتة: التطبيؽ  (ُ)
بحث منشكر ضمف أبحاث اليـك الدراسي الخامس بعنكاف  الحكلي: األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة كمصارفيا. (ِ)

 (.ُٕ"الضريبة كالزكاة كأثرىما في المجتمع". )ص:
 



  

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ىالغصلىالثاني

ىمكافأةىنؼاوظىالخدمظ،ىولرواتبزكاةىا

ى

 :مبحثان وفيه

ىرواتب،ىوحكمؼاحػوػظىزكاةىالالمبحثىاألول:ى

ىالمبحثىالثاني:ىحػوػظىزكاةىمكافأةىنؼاوظىالخدمظ،

وحكمؼا



ىىزكاةىالرواتب،ىومكافأةىنؼاةىالخدمظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                                                    
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 المبحثىاألول

 حػوػظىزكاةىالرواتب،ىوحكمؼا
تمثؿ الركاتب اليكـ أحد أىـ أنكاع الدخكؿ المعاصرة؛ كىي تشكؿ غالب دخؿ األفراد في 

األىمية بمكاف ككنو يعالج قضية مف قضايا كنكازؿ العصر  المجتمع، كالحديث عف حكـ زكاتيا مف
 المستجدة في فقو الزكاة "الجانب العبادم" كالتي تثير كثيران مف التساؤالت حكليا.

كككف ىذه المسألة مف نكازؿ العصر؛ فؤلنيا بثكبيا الجديد ىذا لـ تكف معركفة زمف رسكؿ 
فرض الزكاة عمى أعطيات العماؿ  سكؿ كما بعده مف العصكر؛ بؿ لـ ينقؿ أف الر  ا 

 كأجكرىـ.

ني في ىذا المبحث سأحاكؿ ػػػ بإذف ا ػػػ كشؼ المثاـ عف حقيقة ىذا النكع مف الدخكؿ،  كا 
 كالبحث عف التكييؼ الفقيي المناسب، كىؿ تتكافر فيو شركط الزكاة؟ كآراء الفقياء كذلؾ حكلو؟...

بد لمفقو مف اإلجابة عنيا؛ ليككف الناس عامة  أسئمة كثيرة تدكر في األذىاف؛ فكاف الى
بالجكاب خاصة عمى بينة كبصيرة مف األمر؛ فالزكاة أحد أركاف كدعائـ اإلسبلـ،  كفكالمعني

تمامو. كتطبيقو كمعرفة الحكـ  ىك إقامة ليذا الركف كا 

 كلمعالجة ىذا المكضكع؛ فإني قسمت الحديث إلى قسميف:
 حقيقة زكاة الركاتب األوؿ: 

 حكـ زكاة الركاتب الثاني:و  

ىأواًل:ىحػوػظىزكاةىالرواتب
 حقيقة الركاتب في ػػػػ ىنا ػػػػ سأعرضك ، (ُ)فيما سبؽ حقيقة الزكاة لغة كاصطبلحان  تبين 

، كلكف قبؿ ذلؾ أكد اإلشارة إلى أني لف (ِ)المغة كاالصطبلح؛ فالحكـ عمى الشيء فرع تصكره
إضافي؛ ألف الركاتب بمكجبيا نكع مف أنكاع الدخكؿ؛ لذا أتعرض لبياف حقيقة زكاة الركاتب كمركب 

فيي تدخؿ في عمكـ الحد الشرعي لزكاة الدخكؿ، كالذم سبؽ أف أكردتو، كىذا عمى قكؿ القائؿ 
بكجكب الزكاة في الدخؿ بما فييا الركاتب؛ فغرضي في البياف إيضاح حقيقة الركاتب؛ لمتمييز بينيا 

 عف نطاؽ البحث.كبيف غيرىا مف الدخكؿ الخارجة 
                                                           

 ( مف ىذا البحث.ٓ_ ِ)ص:  سبؽ بيانو( 1)
 (.ِِٔ/ِ(؛ ابف أمير حاج: التقرير كالتحبير )ّٖٓ/ِر )( السبكي: األشباه كالنظائِ)
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 :الرواتب لغة . أ
 ، كالرتب يطمؽ عمى األمر الثابت المستقر؛ يقاؿ: رتب(ُ)الركاتب: اسـ فاعؿ مف رتىبى 

كعيش راتب: ثابت دائـ.  ،(ِ)فيك راتب ؛كانتصب ،كداـ ،الشيء يرتب رتكبان مف باب قعد إذا استقر
كمنو الراتب الذم يأخذه  . كيقاؿ أيضان: رزؽ راتب ثابت دائـ،(ّ)كأمر راتب؛ أم: دار ثابت
 . (ْ)المستخدـ أجران عمى عممو

 :الرواتب اصطالحاً  . ب
يعتبر مصطمح الركاتب مف المفاىيـ المعاصرة، كىك يمثؿ أحد أىـ مصادر الدخؿ، ال أريد 
القكؿ الحديثة منيا؛ نعـ ىك كمسمى أك كمصطمح يعد كذلؾ، كلكف كحقيقة أك كمعنى ىك قديـ قدـ 

ػػػػػػ در دخؿ اإلنساف منذ القدـ؛ ذلؾ أف الراتب يطمؽ في المفيكـ المعاصر التاريخ، فيك مف مصا
، منذ القدـ كىذا مكجكد، عمى األجر الذم يتقاضاه العامؿ نظير قيامو بعمؿ ماػػػػػػ  كسأكرد تعريفو

كلكف الراتب في المفيكـ المعاصر يطمؽ عمى معنى أخص مف ذلؾ؛ ألنو حتى يطمؽ عميو ذلؾ ال 
تكافر خصائص معينة، كعمى كؿ األحكاؿ؛ فإف أجكر العماؿ إف كانت تسمى في  بد فيو مف

:" ػػػ رحمو اػػػ الحاضر باسـ )الراتب( فإنيا كذلؾ تسمى في الماضي بػ)الخرج(؛ قاؿ الثعالبي 
 .(ٓ)الخرج أجرة العامؿ"

إلى أف أجكر العماؿ قديمان كانت تسمى )أعطيات(  (ٔ)كقد ذىب بعض المعاصريف 
تدالالن بقكؿ اإلماـ مالؾ في مكطئو: "قاؿ القاسـ: ككاف أبك بكر إذا أعطى الناس أعطياتيـ يسأؿ اس

                                                           

 (.ّٖٓ/ِ( عمر كآخركف: معجـ المغة العربية المعاصرة )ُ)
(؛ َْٗ/ُ(؛ ابف منظكر: لساف العرب )ُُٔ/ٖ(؛ الفراىيدم: العيف )ُٖٗ/ُْ( األزىرم: تيذيب المغة )ِ)

 (.ُِٖ/ ُالفيكمي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )
 (َُْٗبف منظكر: لساف العرب )( اّ)
 (.ِّٔ/ُ( مجمكعة مؤلفيف: المعجـ الكسيط )ْ)
 (.ُِّ( الثعالبي: فقو المغة كسر العربية )ص:ٓ)
 (:ْ( عكدة: زكاة ركاتب كدخكؿ المكظفيف الشيرية )ص:ٔ)

lshhry.pdf-lmwzfyn-wdkhwl-rwtb-scholar.najah.edu/sites/default/.../zkإرشيد: زكاة  ؛
 (:ُْات العمؿ المالية )ص: استحقاق

-whqwq-wljwr-lrwtb-lylm-lml-sthqqt-paper/zk-http://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference
lm.pdf-lslh-lmhjwz-lmwl-wzk-lkhdm-nhy 

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/zk-sthqqt-lml-lmly-lrwtb-wljwr-whqwq-nhy-lkhdm-wzk-lmwl-lmhjwz-lslh-lm.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/zk-sthqqt-lml-lmly-lrwtb-wljwr-whqwq-nhy-lkhdm-wzk-lmwl-lmhjwz-lslh-lm.pdf
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الرجؿ: ىؿ عندؾ مف ماؿ قد كجبت فيو الزكاة؟. فإف قاؿ: نعـ، أخذ مف عطائو زكاة ذلؾ 
 .(ُ)الماؿ"

ال أنو إ ؛قاؿ الباجي: "كاألعطيات في المغة اسـ لما يعطيو اإلنساف غيره عمى أم كجو كاف
 . (ِ)في الشرع كاقع عمى ما يعطيو اإلماـ الناس مف بيت الماؿ عمى سبيؿ األرزاؽ"

أما مفيـك الركاتب عند المعاصريف فبل يخرج عف معناه المغكم مف ككنو األجر الذم 
 كمع ذلؾ أكرد بعضان مف تعريفاتيـ عمى النحك التالي: ،يتقاضاه المستخدـ أك العامؿ نظير عممو

 .(ّ): "األجر الذم يتقاضاه األجير الخاص مقابؿ عممو كؿ شير"الراتب ىك .ُ

 .(ْ)كىذا الغالب اآلف عمى المكظفيف فإنيـ يأخذكف أجكران شيرية ال سنكية كال كؿ شيريف

الراتب لفظ يطمؽ عمى ما يتقاضاه الشخص بصفة دائمة كثابتة كأجر عمى ما قاـ بو  .ِ
 .(ٓ)مف عمؿ

اتب يتميز بعدة أمكر حتى يطمؽ عميو ىذا المفظ كمف مف خبلؿ ىذيف التعريفيف أجد الر  
 ىذه أذكر:

 أف  الراتب ىك عائد مادم يستحقو العامؿ أك المكظؼ نتيجة التزامو كقيامو بعمؿ ما. .ُ

 العمؿ الذم يقكـ بو المكظؼ يتميز بالدكاـ كالثبات غالبان.  .ِ

 خذ صكرة الدخؿ المنتظـ.األجر الذم يتقاضاه يككف شيريان ال سنكيان أك يكميان، كما أنو يأ  .ّ

كمف نافمة القكؿ أف الراتب الذم يستحقو الشخص نظير قيامو بعمؿ ما؛ يأخذ صكرة عقد  
إجارة األشخاص، فيك يرتبط مع غيره بيذا العقد؛ كسكاء كاف ىذا الغير حككمة، أـ شركة، أـ فردان، 

                                                           

 .[(ّْْ/ِ) كالكرؽ الذىب مف العيف في أخرجو: مالؾ في مكطئو ] كتاب الزكاة/ باب الزكاة( ُ)
 (.ّٗ/ِ( الباجي: المنتقى شرح المكطأ )ِ)
 (:ٖ( المشيقح: فقو النكازؿ في الزكاة )ص:ّ) 

http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&li
mitstart=0 

 ( المصدر السابؽ.ْ)
 (: ٖ( أبك مخ: زكاة الركاتب )ص:ٓ)

lrwtb.pdf-paper/zk-les/conferencescholar.najah.edu/sites/default/fi 

http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
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كرة الركاتب كاألجكر أك مزيج منيما، فدخمو حينئذ يتخذ ص ،أك عقمي ،كسكاء كاف عممو بدني
 . (ُ)كالمكافآت

عف حكـ زكاة ىذا النكع مف الدخكؿ المتمثؿ في ركاتب  كسأخصص الحديث ػػػػ بحكؿ ا ػػػػ 
الطرؼ عف دخكؿ أصحاب الميف الحرة؛ كالطبيب، كالميندس، كالمحامي، مع غض  ػػالمكظفيف ػػ

 .و بالدخؿ المنتظـ أك الثابتػػ كالذم يمكف كصفػػكغيرىـ؛ فإف دخميـ يتميز بعدـ الثبات 

ىثانوًا:ىحكمىزكاةىالرواتب
قبؿ بياف حكـ زكاة الراتب؛ أكد اإلشارة إلى أني لف أتناكؿ البحث عف حكمو مف حيث 
الكجكب كعدمو؛ حيث ال خبلؼ في ككف الراتب ماؿ، كالمشرع أكجب الزكاة في األمكاؿ بشركطيا، 

اممة في الماؿ؛ ألف الذم كجدتو أثناء تجكالي في كلكف ىذا الكجكب متعمؽ بتحقؽ شركط الزكاة ك
البحث عف أقكاؿ الفقياء في ىذه المسألة أف الخبلؼ كاف في بعض شركطيا؛ نحك: اشتراط 

 الحكؿ، كالنصاب.

كلذلؾ سأعرض سريعان الحديث عف شركط كجكب الزكاة، فيذه الشركط ال بد مف تكافرىا 
كجبيا فإنو أكجبيا تيسيران عمى مخرج الزكاة كي يخرجيا عف في الماؿ المراد تزكيتو؛ ألف الشارع إذ أ

نفس رضية ككذلؾ مراعاة حؽ الفقير. كمف ثـ بسط مكاضع الخبلؼ فييا بشيء مف التفصيؿ، 
ال بقي عمى  كمحاكلة معالجتو فقييان؛ فإف كجدت ىذه الشركط تامة تعيف حكـ الكجكب في الماؿ، كا 

براءة الذمة مف التكاليؼ الشرعية، فضبلن عف حرمة أخذ أصمو ال يحؿ أخذ شيء منو؛ إذ األصؿ 
 ماؿ المسمـ إال بمسكغ شرعي.

إذف القكؿ الفصؿ في حكـ زكاة الركاتب متعمؽ بمدل تكافر شركط الزكاة فييا، كحكميا   
بالكجكب كعدمو يدكر مع ىذه الشركط كجكدان كعدمان، كعمى ذلؾ أشرع ببياف شركط الزكاة كمدل 

 ققيا في الركاتب كذلؾ عمى النحك التالي:تكافرىا أك تح

 

 

 

 

                                                           

 (.ْٕٖ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ُ)
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 شروط وجوب الزكاة: 

 الشرط األوؿ: الممؾ التاـ
 مفيـو الممؾ لغة واصطالحًا:

 الِمْمُؾ لغة: . أ
، كىك   . (ِ)، أك االحتباس كاالحتكاء لشيء ما(ُ)الشيء في قكةمصدر مىمىؾى

لذا يقاؿ . (ّ)ماؿ مف ممؾ ما ؛ إذا احتكاه كحبسو بقكة؛ كالممؾ:الشيء اإلنساف ؾى مى مى  كيقاؿ:
 لما يحكزه اإلنساف مف الماؿ ممكان.

 :اصطالحاً الممؾ  . ب
لشيء أك منفعتو؛ فيك اال يخرج عف معناه المغكم مف االختصاص كاالحتباس لعيف 

 اختصاص حاجز لصاحبو عف تصرؼ غيره فيو.
لتصرفو  "اتصاؿ شرعي بيف اإلنساف وبيف شيء يكوف مطمقاً بأنو:  كلذلؾ عرفو الجرجاني

 .(ْ)"فيو وحاجزًا عف تصرؼ غيره فيو

 . (ٓ)ما مف شأنو أف يتصرؼ فيو بوصؼ االختصاص"الممؾ  "بقكلو:  كعرفو ابف عابديف

 مفيـو الممؾ التاـ:
: أف يحكزه صاحبو حيازة تامة، يتصرؼ فيو عمى حسب اختياره، كفكائده حاصمة بوكيقصد 

 . (ٔ)لو فبل يتعمؽ بو حؽ لمغير

  .(ٕ)ة المالؾ عمى التصرؼ بما يممؾ تصرفان تامان دكف استحقاؽ لمغيرقدر  أك ىك:

                                                           

 (.ُّٓ/ ٓ( ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )ُ)
 (.ِْٗ/ َُ( ابف منظكر: لساف العرب )ِ)
 (.ِّٓ/ ٓ( ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )ّ)
 (.ِِٗ( الجرجاني: التعريفات )ص: ْ)
 (.َِٓ/ْدر المختار )( ابف عابديف: رد المحتار عمى الٓ)
 (.َُٕ/ِقناع )( البيكتي: كشاؼ القناع عف متف اإلٔ) 
 (.ُٗ( بيت الزكاة: أحكاـ كفتاكل الزكاة )ص:ٕ) 
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أنو يتعمؽ بتماـ الممؾ كليس الممؾ فحسب؛ إذ قد تثبت ممكية والمالحظ في ىذا الشرط: 
الماؿ الزككم، كلكف ال يستطيع صاحبو تنميتو أك التصرؼ فيو كما ىك الحاؿ في الماؿ المغصكب 

، فيذه األمكاؿ ممكيتيا ناقصة (ُ)ك ما يعرؼ عند الفقياء بماؿ الضماركالمفقكد كما في حكميما؛ كى
 النعداـ المنفعة منيا.

أف الزكاة في أحد معانييا نقؿ الممكية لمغير  ووجو اشتراط ىذا الشرط في الماؿ الزكوي:
فيو  كالفرد ال يممؾ أف ينقؿ ممكية ما ال يممكو ىك أصبلن، كألف الماؿ ال يعد كذلؾ إال إذا تكافر

شرطي الممكية كاالنتفاع معان، كما أف الزكاة قائمة عمى النماء، كطالما أف الفرد ال يمتمؾ الماؿ 
 .(ِ)ممكية تامة فيك غير قادر عمى تنميتو

 دليؿ ىذا الشرط:
 أواًل: مف الكتاب

ِِلِْم َصَدَقةً  : ﴿تعالى قكلو ِِلِْم َحق  َوالَِّذيَن ِِف َأمْ  ﴿ ، كقكلو تعالى:(ّ)﴾ ُخْذ ِمْن َأْمَوا  .(ْ)﴾َمْعُؾومٌ   َوا

اإلضافة فييا تقتضي الممكية؛ إذ معناىا: األمكاؿ التي  ""أمواليـ تعالىقكلو  وجو الداللة:
ليـ، كال تككف كذلؾ؛ إال إذا كانكا يممككنيا بحيث تختص بيـ، كتضاؼ إلييـ، كيمتازكف عمى 

 .(ٓ)غيرىـ بحؽ االنتفاع بيا
 ثانيًا: مف المعقوؿ

اة فييا تمميؾ الماؿ لممستحقيف ليا، مف الفقراء كالمساكيف كسائر المصارؼ، ف الزكإ
  .(ٔ)ال يممكو ىك؟ ان إذ كيؼ يممٍّؾ اإلنساف غيره شيئ ؛كالتمميؾ إنما ىك فرع عف الممؾ

 

                                                           

( عرؼ الكاساني الماؿ الضمار بأنو: "كؿ ماؿ غير مقدكر االنتفاع بو مع قياـ أصؿ الممؾ". الكاساني: بدائع ُ) 
خكذ مف البعير الضامر الذم ال ينتفع بو لشدة ىزالو مع ككنو حيان. (. كىك مأٗ/ِ) في ترتيب الشرائع الصنائع

 (.ٗ/ِ) في ترتيب الشرائع الكاساني: بدائع الصنائع
 iefpedia.com( أبك النصر: الدليؿ الفقيي لحساب الزكاة: ِ)
 (.َُّ( سكرة التكبة: مف اآلية )ّ)
 (.ِْ( سكرة المعارج: مف اآلية )ْ)
 (.ُُّ/ُة )( القرضاكم: فقو الزكآ)
 (.ُُّ/ُ( المصدر السابؽ )ٔ)
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 مدى تحقؽ ىذا الشرط في الراتب:
حكزه ال مجاؿ لمقكؿ بعدـ تحقؽ ىذا الشرط في الراتب؛ ألف صاحبو بقبضو لو يممكو كي

حيازة تامة كيتصرؼ فيو مطمؽ التصرؼ كال سمطة ألحد عميو فيو؛ إال إف كاف مدينان ألحد ما 
فيصبح لمغير حؽ كاجب بقدره؛ كسكاء كاف دينان حاالن أـ مؤجبلن، أك تدايف آخر مقداران معينان منو 

 رتفع ممكيتو عنو كحقو في التصرؼ فيو بقدر الديف؛ ككف اآلخر ممكو كحازه. تف

 : النماءرط الثانيالش
ػ: أف يككف الماؿ الذم ػػ ىنا ػػػ كالمقصكد بو، (ُ)حقيقة النماء لغة كاصطبلحان  سبؽ كأف بينت 

ما تقديرمك . (ِ)تؤخذ منو الزكاة ناميان بالفعؿ، أك قاببلن لمنماء  .النماء إما حقيقي كا 
؛ كما ىك (ّ)سؿ، كالتجارات، كالتناالتكالد عف الناتجة الفعميةالزيادة  ويقصد بالنماء الحقيقي: 

 الحاؿ في زكاة الثركة الحيكانية، أك الربح في زكاة العركض التجارية.

؛ (ْ)تمكنو مف الزيادة بككف الماؿ في يده أك في يد نائبو أما النماء التقديري فيقصد بو: 
 . (ٓ)كىذا مثؿ: الذىب، كالفضة، كالعمبلت؛ فإنيا قابمة لمنماء بالمتاجرة بيا

 :النماء شرطدليؿ   
 مف السنة: 
" َلْيَس َعَمى الُمْسِمـِ ِفي َفَرِسِو َوُغاَلِمِو :  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا   عف أبي ىريرة  
 .(ٔ)َصَدَقٌة"

الفرس كالغبلـ أمكاؿ كىي في الغالب كانت تشترل لبلقتناء ال لمتجارة، كلـ  وجو الداللة: 
يقكؿ النككم: "ىذا الحديث أصؿ في أف أمكاؿ  ،فييا الزكاة لعدـ تحقؽ صفة النماء يكجب النبي 

                                                           

 مف ىذا البحث. (ُّ: )ص سبؽ بيانو( ُ)
 (.ُّٗ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ِ)
 (.ِِِ/ِ( ابف نجيـ: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ )ّ)
 ( المصدر السابؽ.ْ)
 (.ُٗ( بيت الزكاة: أحكاـ كفتاكل الزكاة )ص:ٓ) 
 ([.ُّْٔ(، ح )َُِ/ِب الزكاة/ باب ليس عمى المسمـ في فرسو صدقة )( أخرجو البخارم في صحيحو ] كتأ)
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كبيذا قاؿ العمماء كافة مف  ،كأنو ال زكاة في الخيؿ كالرقيؽ إذا لـ تكف لمتجارة ،القنية ال زكاة فييا
 .(ُ)السمؼ كالخمؼ"

أما األمكاؿ الزككية التي نص عمييا الشارع؛ فإنيا تشترؾ في عمة النماء، كلقد اتفؽ الفقياء  
  . (ِ)ك بالقكة )أم اإلمكاف(أإيجاب الزكاة في األمكاؿ الزككية ىي نماؤىا بالفعؿ عمى أف عمة 

 مدى تحقؽ ىذا الشرط في الراتب: 
ال يختمؼ كاحد في أف الركاتب التي يتقاضاىا المكظفكف في الغالب تأخذ صكرة النقد،  

 ة عف ذلؾ ىي نماء األصؿ.كالنقد ماؿ ناـو ينمي بتقميبو كاستثماره كالتجارة فيو، كاألرباح الناتج
 ِفي اتَِّجُروا": كلذلؾ أكجب المشرع االتجار بماؿ اليتيـ كيبل تستيمكو الزكاة؛ يقكؿ النبي  
 .(ّ)الزََّكاةُ" تَْأُكْمَيا اَل  اْلَيتَاَمى، َأْمَواؿِ 

كبناء عمى ذلؾ؛ فإف شرط النماء متحقؽ في الركاتب؛ ككنو نقدان، كالنقد مرصد لمنماء، كمف  
 ائؼ الماؿ االتجار بو كاستثماره.كظ

فإف عجز صاحبو عف استثماره؛ فإف كاف السبب راجع لذات المالؾ؛ فإف الشارع لـ يعتبر  
عذره في عدـ تنمية مالو، كأكجب عميو الزكاة غير باحث عف سبب العجز؛ ألف المفترض عمى 

  .(ْ)غيره المسمـ أف يتخذ كؿ كسيمة مشركعة لتثمير مالو؛ إما بنفسو أك مشاركة

 كأما إف كاف العجز راجع إلى الماؿ؛ كأف يككف مغصكبان كال بينة لو، أك دينان ال يرجى كفاؤه، 
 . (ٓ)أك غير ذلؾ؛ فيذا يعذر صاحبو كال زكاة فيو حتى يقبضو

 

 

 

 
                                                           

 (.ٓٓ/ٕ( النككم: شرحو عمى صحيح مسمـ )ُ)
 (.ُُْ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ِ)
([. قاؿ عنو األلباني: ضعيؼ. األلباني: ضعيؼ ُِْٓ(، ح)ِْٔ/ْ( أخرجو: الطبراني في المعجـ األكسط ])ّ)

 (.ُٓالجامع الصغير كزيادتو )ص:
 ، كما بعدىا(.ُْْ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ْ)
 (.ُْْ/ُ( المصدر السابؽ )ٓ)
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 السالمة مف الدَّيف: الشرط الثالث
 مفيـو الدَّيف لغة واصطالحًا:

 الدَّيف لغة: . أ
 حاضر، كىك مشتؽ مف الفعؿ داف يديف دينان، كيقاؿ: ًدٍنتي  غير شيء يطمؽ الديف عمى كؿ

، : أقرضت كأعطيت دينان  .بديف أخذت إذا كىادٍَّنتي كىأىدىٍنتي
(ُ). 

 الدَّيف اصطالحًا:
 عيرٍّؼ بتعريفات متعددة ال تختمؼ في جممتيا عف بعضيا كمنيا:

 .(ِ)الذمة" في حؽ "لزـوتعريؼ البخارم الحنفي بأنو: 

 .(ّ)"ىو ما ال يسقط إال باألداء أو اإلبراء"ف نجيـ بقكلو: كتعريؼ اب

 ومعنى السالمة مف الدَّيف:

أال يككف المالؾ مدينان بديف يستغرؽ نصاب الزكاة أك ينقصو. فإف كاف ال يجد ما يقضي 
 . (ْ)بو دينو سكل النصاب، كما ال يستغنى عنو فبل تجب في حقو الزكاة

 الشرط الرابع: بموغ النصاب
 :نصاب لغة واصطالحاً ال

 :النصاب لغة . أ
، كىك ىداؼ شيء إقامة عمى يدؿ مصدر نىصىبى  كغيره الرمح نصبت: يقاؿ ؛استكاء في كا 

 . (ٓ)نصبان  أنصبو

  الماؿ كبمغ .مرتفع؛ أم: منتصب غباركالنٍَّصبي يطمؽ عمى المرتفع مف الشيء؛ يقاؿ: 

 
                                                           

 (.ُٕٔ/ُّ(؛ ابف منظكر: لساف العرب )َِّ/ِ( ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )ُ)
 (.ُّٗ/ِ( المحبكبي: شرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو )ِ)
 (.ُِٖص:( ابف نجيـ: األشباه كالنظائر )ّ)
 (.َُٔ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ْ)
 (.ّْْ/ٓ( ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )ٓ)
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 .(ُ)إليو تفعكار  المبمغ ذلؾ بمغ كأنو ؛الزكاة فيو تجب الذم النصاب

 كفيو يرفع، إليو صموأ ألف ؛نصابان  كسمي؛ إليو يرجع الذم كمرجعو أصموكنصاب الشيء: 
  .(ِ)كغيره السكيف كنصاب كيركب، ينصب

 النصاب اصطالحًا: . ب
ال خبلؼ بيف الفقياء في أف النصاب يطمؽ عمى قدر ما مف الماؿ، ال تجب الزكاة في 

 أقؿ منو. 

 .(ّ)الزكاة" فيو يجب ما أقؿ في الفقياء عرؼ في الشرع في قاؿ الباجي: "... كاستعمؿ
كال تجب . (ْ)"ىو القدر الذي إذا بمغو الماؿ وجبت الزكاة فيو": كقد عرفو الدسكقي بقكلو 

  في أقؿ منو.

كسمي نصابان أخذان لو مف النصب؛ ألنو كعبلمة نصبت عمى كجكب الزكاة، أك ألف لمفقراء   
 . (ٓ)فيو نصيبان 

  شتراطو:دليؿ ا 

نقؿ اإلجماع عمى اشتراط النصاب في غير الزركع كالثمار كالمعادف: النككم، كابف قدامة،  
، كغيرىـ  .(ٔ)كابف حـز

 مدى تحقؽ ىذا الشرط في الراتب: 
ذىب جميكر الفقياء إلى أف نصاب النقد ما يساكم خمسة كثمانيف جرامان مف الذىب، كمف  

 عيف جرامان.الفضة ما يساكم خمسمائة كخمسة كتس

                                                           

 (.ٖٕٓ/ُ(؛ ابف منظكر: لساف العرب )ّْْ/ٓابف فارس: معجـ مقاييس المغة ) (ُ)
(؛ ابف منظكر: لساف العرب ّْْ/ٓ(؛ ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )ُْٖ/ُِ( األزىرم: تيذيب المغة )ِ)
(ُ/ُٕٔ). 
 (.ُٗ/ِ( الباجي: المنتقى شرح المكطأ )ّ)
 (.َّْ/ُ( الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير )ْ)
 ، كما بعدىا(.َّْ/ُ( المصدر السابؽ )ٓ)
: مراتب اإلجماع ُْٕ/ِ(؛ ابف قدامة: المغني )ُْٔ/ٔ) شرح الميذب ( النككم: المجمكعٔ) (؛ ابف حـز

 (.ّٕ)ص:
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كعميو؛ فمف ممؾ ىذا المبمغ فائضان عف حاجاتو األساسية، مع تكافر الشركط األخرل لمزكاة 
 فقد كجب في حقو الزكاة.

 كلكف عمى أم النقديف نعتمد في تحديد نصاب النقد، الذىب أـ الفضة؟

 حك التالي:إف الفقياء المعاصريف اختمفكا في ىذه المسألة عمى ثبلثة أقكاؿ أذكرىا عمى الن 
كىك قكؿ األساتذة محمد أبك زىرة،  ،نصاب الذىب في التقكيـإف المعتبر  القوؿ األوؿ:

 .(ُ)كعبد الرحمف حسف، كعبد الكىاب خبلؼ، كيكسؼ القرضاكم، كحسيف شحاتة كغيرىـ
، كىك قكؿ الدكتكر اليزيد الراضي، كاختاره الدكتكر المعتبر نصاب الفضة القوؿ الثاني:

 .(ِ)ي كغيرهكىبة الزحيم

المعتبر ىك األخذ بأدنى النصابيف مف الذىب أك الفضة، كىك القكؿ الذم  القوؿ الثالث:
 .(ّ)أفتت بو المجنة الدائمة لئلفتاء كالبحكث العممية في السعكدية، كاختاره الدكتكر عبد ا الغفيمي

 أدلة أقواؿ الفقياء:
 أدلة القوؿ األوؿ: . أ

 كا إليو مف المعقكؿ كذلؾ عمى النحك التالي:استدؿ أصحاب ىذا القكؿ لما ذىب

إف قيمة الذىب ثابتة لـ تتغير باختبلؼ األزمنة، بخبلؼ الفضة التي قد تغيرت قيمتيا   .ُ
 . (ْ)باختبلؼ العصكر

إف التقدير كما يرد عمى الفضة؛ فإنو يرد عمى الذىب أيضان، كأنو ال تأثير يعترض عميو:  
 . (ٓ)( جرامان ٓٗٓ( جرامان، كأف نصاب الفضة ىك )ٖٓ) لذلؾ إذا عرفنا أف نصاب الذىب ىك

                                                           

 (.َِٗشحاتة: التطبيؽ المعاصر لمزكاة )ص: (؛ِْٔ/ُالقرضاكم: فقو الزكاة )( ُ)
زكاة ركاتب المكظفيف (؛ الراضي: ُُِٖ/ّ(؛ الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ِّٔ/ُالقرضاكم: فقو الزكاة ) (ِ)

  www.saaid.net/book/8/1510.doc(: ُُككسب أصحاب الميف الحرة، )ص: 
(؛ ُِٕ/ٖ) لمبحكث العممية كاإلفتاءفتاكل المجنة الدائمة  مجمكعلمبحكث العممية كاإلفتاء: ( المجنة الدائمة ّ)

 .(َُٔالغفيمي: نكازؿ الزكاة )ص: 
 (.ِْٔ/ُالقرضاكم: فقو الزكاة )( ْ)
، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثالثة، العدد الثالث دكككرم: أحكاـ النقكد الكرقية( ٓ)
(ّ/ُُٕٕ.) 
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إف كاف التقدير بالفضة أنفع لمفقراء كالمستحقيف؛ إال أنو إجحاؼ بأرباب األمكاؿ، كأرباب  .ِ
 . (ُ)األمكاؿ في الزكاة ليسكا ىـ الرأسمالييف ككبار المكسريف؛ بؿ ىـ جميكر األمة

حة جاءت بتقدير النصاب بالفضة، قكلكـ ىذا اجتياد مقابؿ نصكص صحي يعترض عميو: 
كاألصؿ أف نمتـز بما جاء بو النص؛ ألف بو كماؿ المصمحة كتماميا؛ ألف المشرع ىك ا تعالى 

 كىك سبحانو أدرل كأعمـ بمصمحة عباده.

 أدلة القوؿ الثاني:   . ب
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ لما ذىبكا إليو بأدلة مف السنة، كاإلجماع، كالمعقكؿ عمى النحك 
 التالي:

 أواًل: مف السنة 

في الكتاب الذم    حديث أنس ثبكت نصاب الفضة باألحاديث الصحيحة منيا:  
 . (ِ)"الُعْشرِ  ُرْبعُ  الرٍّقَّةِ  َوِفيكتبو لو الصديؽ لما كجيو إلى البحريف حيث جاء فيو: "

حديث إف التقدير بالذىب ثابت أيضان؛ كقد جاء في نصابو أحاديث منيا: يعترض عميو:   
 َكافَ  َفِإَذا ِديَنارًا، ِعْشُروفَ  َلؾَ  َيُكوفَ  َحتَّى الذََّىبِ  ِفي ػػػ َيْعِني ػػػ َشْيءٌ  َعَمْيؾَ  َوَلْيَس  " :  عمي 
 .(ّ)َذِلَؾ" َفِبِحَسابِ  زَاَد، َفَما ِديَناٍر، ِنْصؼُ  َفِفيَيا اْلَحْوُؿ، َعَمْيَيا َوَحاؿَ  ِديَنارًا، ِعْشُروفَ  َلؾَ 

 أما كأصح، جاءت في تحديد نصاب الفضة أكثر التي الشرعية النصكص إف يجاب عنو: 
  .(ْ)مقاؿ مف أسانيدىا تسمـ لـ قمتيا كفكؽ قميمة، فيي الذىب نصاب حددت التي النصكص

 بتحديد أحاديث فيو جاء قد ك الذىب، نصاب بياف الصحيح في يأت "كلـ النككم: قاؿ 
 .(ٓ)ضعاؼ" كىي مثقاالن  بعشريف نصابو

                                                           

 (.ِٓٔ/ُة )القرضاكم: فقو الزكا( ُ)
 ([.ُْْٓ(،ح)ُُٖ/ِأخرجو: البخارم في صحيحو ] كتاب الزكاة/ باب في زكاة الغنـ )( ِ)
([. قاؿ عنو األلباني: ُّٕٓ(، ح )ََُ/ِ( أخرجو: أبك داكد في سننو ] كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة )ّ)

 صحيح. المصدر نفسو.
 (:ُْيف الحرة، )ص: ( الراضي: زكاة ركاتب المكظفيف ككسب أصحاب المْ)
 www.saaid.net/book/8/1510.doc   
 (.ّٓ/ٕمسمـ ) صحيح النككم: شرحو عمى( ٓ)

http://www.saaid.net/book/8/1510.doc
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 ذكر "ثـ: المكطأ في الزكاة ألحاديث مالؾ ترتيب عف متحدثان  فتاكيو في تيمية ابف كقاؿ 
  .(ُ)أخره" فميذا الكرؽ، مف أضعؼ فيو كالحجة الذىب، نصاب

 التعارض ػػػ عند يقدـ الصحة، درجات أعمى كبمغ مقاؿ، مف أسانيده سممت ما أف شؾ كال 
 .(ِ)أسانيده تسمـ لـ ما كالترجيح ػػػػ عمى

كالذم أكردناه آنفان قد صححو األلباني فيعمؿ بو،     إف حديث عمي اب عنو:يج 
 فضبلن عف أنو بمجمكعيا يقكم بعضيا بعضان.

يناران ىك الذم عميو عمؿ الصحابة أضؼ إلى ذلؾ بأف تحديد نصاب الذىب بعشريف د 
 .(ّ)ذلؾ نصان لـ ينقؿ إلينا بمفظو. كقد استقر اإلجماع عمى ، مما يدؿ أف عندىـ عنو ╚

 ثانيًا: اإلجماع 
 .(ْ)إف نصاب الفضة مجمع عميو، كىك ثابت باألحاديث الصحيحة 

 ثالثًا: المعقوؿ 

 .(ٓ)إف التقدير بالفضة أنفع لمفقراء؛ ألف نصاب الفضة أقؿ مف نصاب الذىب 
 .(ٔ)الحكمة ال يعمؿ بيا عند جميكر األصكلييفالتعميؿ ب يعترض عميو: 

 ج. أدلة القوؿ الثالث:
إف األدلة الصحيحة جاءت بإثبات النصابيف )الذىب كالفضة(، فيككف المعتبر فييما في  

، كبذلؾ يجمع بيف األحاديث، كالجمع بينيا (ٕ)تقدير النصاب ىك األحظ  لمفقير كىك األقؿ نصابان 
 أكلى مف اإلىماؿ. 

 
                                                           

 (.ٗ/ِٓابف تيمية: مجمكع الفتاكل )( ُ)
 (:ُْ( الراضي: زكاة ركاتب المكظفيف ككسب أصحاب الميف الحرة، )ص: ِ)
 .net/book/8/1510.docwww.saaid 
 (.ُٗ/ُ(؛ األشقر كآخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة )ِْٗ/ُالقرضاكم: فقو الزكاة )( ّ)
 (.ِّٔ/ُالقرضاكم: فقو الزكاة )( ْ)
 المصدر السابؽ.( ٓ)
 (.َِِ/ّ( اآلمدم: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ )ٔ)
 (.ِٕٓ/ٗكاإلفتاء ) المجنة الدائمة لمبحكث العمميةمجمكع فتاكل  كاإلفتاء: ( المجنة الدائمة لمبحكث العمميةٕ)
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 سبب الخالؼ: 
 يرجع سبب خبلؼ العمماء في ىذه المسألة إلى: 

 صريح في محؿ النزاع يحسمو ويرفعو:عدـ ورود نص  .1

فيك مف قضايا العصر المستجدة لـ يكف معركفان مثمو زمف التشريع؛ فالناس في ذاؾ الزمف  
كانكا يتعاممكف بالنقديف )الذىب كالفضة(، كالمشرع إذ رتب أحكاـ الزكاة في النقديف رتبيا عمييما 

كف بناء عمى ذلؾ بأييما يأخذكا؛ ككف خاصة، كلـ يعرؼ في زمنيـ نقكد أخرل. فاختمؼ المعاصر 
 النقد في زماننا ىذا يأخذ حكـ الذىب كالفضة قديمان، كيحؿ محمو في التعامؿ.

 االختالؼ في صحة بعض األحاديث وثبوتيا، واألخذ بيا: .2

فالذيف قالكا بتقدير األمكاؿ بنصاب الفضة أخذكا باألحاديث الصحيحة الكاردة فييا، كلـ  
الكاردة في الذىب؛ ألنيا في نظرىـ أحاديث ضعيفة ال تخمك أسانيدىا مف مقاؿ،  يأخذكا باألحاديث

 كما ثبت في إسناده الصحة أكلى باألخذ مما ثبت فيو خبلفو.

أما الذيف قالكا بالتقدير بنصاب الذىب؛ فإنيـ نظركا إلى كمية األحاديث الكاردة بشأنيا،  
عركؼ عند عمماء الحديث، كما قككا ما ذىبكا إليو كأنيا بمجمكعيا يقكم بعضيا بعضان، كىذا أمر م

 باإلجماع الكارد عف الصحابة كما استقر عميو العمؿ عندىـ.

كأما القائمكف باألخذ بأدنى النصابيف؛ فإنيـ أخذكا بجؿ األحاديث الكاردة في النقديف، كلكف  
 لتالية.كاف ليـ في األخذ بيا نظرة ليا اعتبارىا كمكانتيا، أبينيا في النقطة ا

 االختالؼ في تقدير المصمحة: .3

لَّدى الخبلؼ بيف الفقياء؛ ذلؾ أف الذيف أخذكا بتقدير األمكاؿ   ىذا السبب مف شأنو أف كى
باعتبار نصاب الفضة؛ نظركا ػػػ إضافة إلى االحاديث الكاردة ػػػ إلى مصمحة الفقير، فقالكا إف 

 التقدير باعتبار نصاب الفضة أنفع كأحظ لمفقير.

ا القائمكف بالتقكيـ باعتبار نصاب الذىب؛ فمـ ينظركا نظرتيـ؛ بؿ أخذكا في اعتبارىـ أم 
 مصمحة الغني أيضان؛ ألنو عمى قكؿ المخالؼ سيكجب أخذ الزكاة مف جميكر األمة. 

أما أصحاب القكؿ الثالث؛ فإنيـ حاكلكا الجمع بيف األحاديث باعتبارىا صحيحة كثابتة،  
بأدنى النصابيف تحقيقان لمصمحة الفقير، كىـ بذلؾ يكافقكف في نظرتيـ مف  فقالكا بتقكيـ األمكاؿ

 قكميا بنصاب الفضة.
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 القوؿ المختار، ومسوغاتو:
الرأم األقرب  ىكالذم يظير ػػػ كا أعمـ بالصكاب ػػػ أف ما ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿ  

، كبعد أف كانا د عيد النبي لمصكاب؛ لثبات نسبة الذىب، بينما سعر الفضة أخذ باليبكط بع
 جدان. كبير النصابيف بيف الفارؽ متساكييف، إلى أف صار
 إلى الرجكع إلى الفقياء بعض العصر ىذا في ماؿ "كقد: األشقر محمد يقكؿ الدكتكر

 ثبات كىك بٌيف، كجو كلذلؾ خاصة، الذىب نصاب إلى الكرقية كالنقكد التجارة عركض في التقكيـ
  النبي عيد في بيا يشترل كاف ػػػػػ ديناران  العشريف ػػػػ الذىب نصاب فإف لمذىب القدرة الشرائية

 عشركف بيا ييشتىرل كاف ػػػػ درىـ المئتا ػػػػ الفضة نصاب ككذلؾ تقريبان  الحجاز شياه مف شاة عشركف
 اةش لشراء إال الفضة مف درىـ مئتي قيمة تكفي فبل الحاضر عصرنا في أما أيضان، تقريبان  شاةن 

 أقؿ أك الحجاز شياه مف شاة عشريف لشراء اآلف تكفي الذىب مف مثقاالن  العشركف بينما كاحدة،
 األكمؿ، الكجو عمى النصاب تقدير حكمة بو تتحقؽ الشرائية الذىب قكة في الثبات فيذا قميبلن 

 . (ُ)الفضة" نصاب بخبلؼ
 القدر الواجب إخراجو: 
كاجب إخراجو في زكاة الماؿ المستفاد )الركاتب( ىك الذم عميو جميكر الفقياء أف القدر ال 

ربع العشر فقط؛ عمبلن بعمكـ النصكص التي أكجبت الزكاة في النقكد كىي ربع العشر؛ سكاء حاؿ 
 .(ّ()ِ)"الُعْشرِ  ُرْبعُ  الرٍّقَّةِ  َوِفي : "عمييا الحكؿ أـ كانت مستفادة، نحك قكلو 

 المعتبر في النصاب: 

سبب ما؛ ثـ استفاد ماالن آخر لبان في أكؿ الحكؿ، ثـ بعدىا نقص عنو إذا بمغ الماؿ نصا 
 أثناءه؛ فيؿ يؤثر ىذا النقصاف في كجكب الزكاة؟

 

 

                                                           

 (.َّ/ُ) األشقر كآخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة( ُ)
 (. ّٔ الحديث سبؽ تخريجو )ص: (ِ)
صد ، كما بعدىا(؛ ابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقتُٖ/ِالكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (ّ)
(؛ الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ِّٕ/ِ(؛ النككم: ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف )ُٔ/ِ)

 (.ُْٗٗ/ّ(؛ الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ّٖ/ّ(؛ ابف قدامة: المغني )ّٗ/ِالمنياج )
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 اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى أربعة أقواؿ عمى النحو التالي: 

 عنو نقص فإف آخره؛ إلى أكلو مف الحكؿ جميع في النصاب كجكد يشترط :األوؿ القوؿ 
 .(ُ)لمحنابمة كركاية الحنفية، مف كزفر الشافعية، قكؿ كىك الحكؿ، انقطع

 فإذا كمو، الحكؿ في نصابو اعتبار كجب عينو في الزكاة كجبت ماؿ كؿ قاؿ الماكردم: " 
 أك تمت، ثـ درىمان  نقصت درىـ مائتا لو كاف أك تمت، ثـ قيراطان  نقصت ديناران  عشركف معو كاف
 كيبطؿ نصابان، تمت حيف مف الحكؿ لجميعيا استأنؼ تمت ثـ شاة تنقص الغنـ مف أربعكف لو كاف
 .(ِ)حكليا" مف مضى ما حكـ

 فيو كجبت ذلؾ بقدر نقص فمك ساعتيف، أك كساعة اليسير؛ النقص يضر ال :الثاني القوؿ 
  .(ّ)قكؿ الحنابمة في المذىب كىك الزكاة،

 كىك يؤثر، لـ أثنائو، في نقص فإف الحكؿ؛ طرفي في النصاب كماؿ المعتبر :الثالث القوؿ 
 .(ْ)الحنفية قكؿ

 . (ٓ)، كىك قكؿ المالكيةكأثنائو أكلو دكف الحكؿ آخر في النصاب كماؿ المعتبر :الرابع القوؿ 

 أدلة أقواؿ الفقياء: 
 :األوؿ القوؿ أدلة . أ
 :التالي النحك عمى كالمعقكؿ السنة مف لقكليـ استدلكا 
 السنة مف: أوالً  

 .(ٔ)اْلَحْوُؿ" َعَمْيوِ  َيُحوؿَ  َحتَّى َزَكاةٌ  َماؿٍ  ِفي "َوَلْيَس  : النبيعف    حديث عمي  

                                                           

(؛ الكاساني: بدائع ِٖٔ/ّافعي )العمراني: البياف في مذىب اإلماـ الش(؛ َِٕ/ّاكردم: الحاكم الكبير )الم (ُ)
 (.ِٗ/ّ) (؛ المرداكم: اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼُٓ/ِ) في ترتيب الصنائع الصنائع

 (.َِٕ/ّاكردم: الحاكم الكبير )الم( ِ)
 (.ِٗ/ّالمرداكم: اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ )( ّ)
 (.ُٓ/ِ) في ترتيب الشرائع الكاساني: بدائع الصنائع( ْ)
 (.ُِٖفقو العبادات عمى المذىب المالكي )ص:( عبيد: ٓ)
([؛ كأحمد في مسنده ُّٕٓ(، ح )ََُ/ِأخرجو: أبك داكد في سننو ] كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة )( ٔ)
([؛ كالبييقي في سننو ] كتاب الزكاة/ باب ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ ُِٓٔ) (، حُْٓ/ِ])
 .([ُّٕٓ(، ح )ََُ/ِ)كالحديث صححو األلباني. أبك داكد: سننو ] ([.ِّٕٕ) (، حَُٔ/ْ)
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 نصابان، البالغ الماؿ عمى الحكؿ حكالف كجكب في الداللة ظاىر الحديث :الداللة وجو 
ذا الزكاة، فيو تجب فمـ الحكؿ عميو يحؿ لـ النصاب بو كمؿ الذم الماؿك   لـ الزكاة فيو تجب لـ كا 

 .(ُ)كاحد باإلجماع حكميما ألف قي؛البا في تجب
 المعقوؿ مف: ثانياً  

 فبل الحكؿ كسط في نصاب كال فيو، الزكاة كجكب شرط النصاب عمى الحكؿ حكالف إف 
 .(ِ)الحكؿ حكـ ينقطع الحكؿ خبلؿ في النصاب ىمؾ لك كليذا عميو؛ الحكؿ حكالف يتصكر

 :الثاني القوؿ أدلة . ب
 في اليسير كالعمؿ كثيرة؛ أشياء في لو حكـ ال كاليسير ة؛بالمكاسا يخؿ ال اليسير النقص إف 
 . (ّ)ىنا فكذا الدـ، يسير عف كالعفك العكرة، كانكشاؼ الصبلة،

 الثالث: القوؿ أدلة . ج
 أكؿ ألف غير؛ ال كآخره الحكؿ أكؿ في كجكده فيعتبر الزكاة كجكب شرط النصاب كماؿ إف 
 كال السبب انعقاد بكقت فميس الحكؿ كسط فأما الحكـ ثبكت كقت كآخره السبب، انعقاد كقت الحكؿ
 النصاب مف شيء بقاء مف بد ال أنو إال فيو النصاب كماؿ العتبار معنى فبل الحكـ ثبكت كقت
 .(ْ)الحكؿ لو فيستأنؼ الضـ يتصكر لـ كمو ىمؾ فإذا إليو، المستفاد ليضـ الحكؿ عميو انعقد الذم

 الرابع القوؿ أدلة . د
 َخْمَس  َبَمَغتْ  ِإَذا الرٍَّقةِ  َوِفي : "  اء في كتاب عمر بف الخطاب استدلكا لقكليـ بما ج 

  .(ٓ)"اْلُعْشرِ  ُرُبعُ  َأَواؽٍ 

 تمامو المعتبر فيككف فييا، الزكاة لكجكب غاية النصاب كماؿ إنو قد جعؿ :الداللة وجو 
 .(ٔ)الحكؿ آخر

                                                           

 (.َِٕ/ّاكردم: الحاكم الكبير )الم( ُ)
 (.ُٔ/ِالكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (ِ)
 (.ِٓٗ/ِابف مفمح: المبدع في شرح المقنع )( ّ)
 (.ُٔ/ِالكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )( ْ)
 ([.ٖٖٗ(، ح)ُّٔ/ِ( أخرجو: مالؾ في مكطئو ] كتاب الزكاة/ باب صدقة الماشية )ٓ)
 (.َِٕ/ّ( الماكردم: الحاكم الكبير )ٔ)



ىىزكاةىالرواتب،ىومكافأةىنؼاةىالخدمظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                                                    
    

 

42 
 

 قكلو مف مستفاد الحكؿ كاعتبار النصاب، قدر بياف الحديث مف المقصكد :عميو يعترض 
:  اْلَحْوؿُ  َعَمْيوِ  َيُحوؿَ  َحتَّى َزَكاةٌ  َماؿٍ  ِفي "َوَلْيَس"(ُ()ِ) . 

 القوؿ الراجح: 
يظير لي ػػػ كا أعمـ بالصكاب ػػػ أف نقصاف النصاب يؤدم إلى انقطاع الحكؿ، كلكف  

مف حكالف الحكؿ ساعتيف(؛ ألنو ال بد ساعة أك المعتبر في النقص الفاحش دكف اليسير )كاليسير 
عمى الماؿ البالغ نصابان، كىك لـ يمر عمى األكؿ؛ لنقصانو، كالثاني ماؿ جديد يبدأ حكلو كقت 

 انعقاد النصاب. كىذا إذا كاف النقصاف فاحشان.

كأما كجو عدـ انقطاعو إف كاف يسيران؛ فؤلف اليسير ال حكـ لو في كثير مف العبادات، كألف  
 الفقير؛ سيما كأف النقصاف حادث، ككاقع كثيران. القكؿ بتأثيره ضياع لمصمحة

 : الزيادة عف الحاجات األصميةخامسالشرط ال
فسر بعض الحنفية الحاجة األصمية بأنيا: "ما يدفع اليبلؾ عف اإلنساف تحقيقان؛ كالنفقة،  

ف، فإف كدكر السكنى، كآالت الحرب، كالثياب المحتاج إلييا لدفع الحر أك البرد، أك تقديران؛ كالدي
المديكف محتاج إلى قضائو بما في يده مف النصاب دفعان عف نفسو الحبس الذم ىك كاليبلؾ، 
 ككآالت الحرفة كأثاث المنزؿ، كدكاب الرككب، ككتب العمـ ألىميا؛ فإف الجيؿ عندىـ كاليبلؾ، فإذا

تحؽ بصرفو كاف لو دراىـ مستحقة بصرفيا إلى تمؾ الحكائج صارت كالمعدكمة، كما أف الماء المس
 .(ّ)إلى العطش كاف كالمعدكـ كجاز عنده التيمـ"

كلكف اليكـ تبدلت األمكر، كأضحت حاجات اإلنساف كثيرة ال تتناىى؛ كلذلؾ ال يمكف تحديد  
مكر متفؽ أىذه الحاجات تحديدان دقيقان يرجع إليو؛ لمتفاكت الحاصؿ فييا بيف الناس، كلكف ىناؾ 

يا؛ كالحاجة إلى الطعاـ، كالشراب، كالمسكف، كالممبس، كالدكاء، عمييا ال غنى ألحد مف البشر عن
 كغير ذلؾ؛ سكاء كاف ذلؾ لنفسو، أك مف يعكلو مف زكجو كأقاربو.

كيمكف أف يرجع في تحديد قدر ىذه األمكر لمعرؼ؛ ألف المعركؼ عرفان كالمشركط  
 .(ْ)شرطان 

                                                           

 ( مف ىذا البحث.َْ( الحديث سبؽ تخريجو )ص: ُ)
 (.َِٕ/ّ( الماكردم: الحاكم الكبير )ِ)
 (.ِِٔ/ِ( ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار )ّ)
 (.َِٔ/ْ: غمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائر )( الحمكمْ)
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 دليؿ ىذا الشرط: 
 مف الكتاب:  

 .(ُ)﴾َك َماَذا ُيـِْػُؼوَن ُقِل اْلَعْػوَ َوَيْسَلُلوكَ  ﴿ :قكلو  

في اآلية الكريمة ما يفضؿ عف حاجات األىؿ؛ بحيث إذا  )العفو(المراد بػ وجو الداللة:  
كىك  .(ِ)أنفقت كتصدقت كاف ذلؾ مما فضؿ عندؾ كيبل تجيد مالؾ كتستيمكو كتقعد تسأؿ الناس

 ما ينافي مقصد الشارع مف الزكاة.
 أما مف السنة: 

دىقىةو،  النًَّبي   أىمىرى قاؿ: "   ف أبي ىريرة ع  .ُ ؿه  فىقىاؿى  ًبصى ، ًعٍنًدم: رىجي  َأْنِفْقوُ ": قىاؿى  ًدينىاره
، ًعٍنًدم: قىاؿى  ،"َنْفِسؾَ  َعَمى ري ، ًعٍنًدم: قىاؿى  ،"َزْوَجِتؾَ  َعَمى َأْنِفْقوُ ": قىاؿى  آخى ري  َأْنِفْقوُ ": قىاؿى  آخى
َـّ  َخاِدِمَؾ، َعَمى  .(ّ)""َصرُ َأبْ  َأْنتَ  ُث

 َشْيءٌ  َفَضؿَ  َفِإفْ  َعَمْيَيا، َفَتَصدَّؽْ  ِبَنْفِسؾَ  اْبَدأْ "قاؿ:  أف النبي    عف جابر   .ِ
 َفَيَكَذا َشْيءٌ  َقرَاَبِتؾَ  ِذي َعفْ  َفَضؿَ  َفِإفْ  َقرَاَبِتَؾ، َفِمِذي َشْيءٌ  َأْىِمؾَ  َعفْ  َفَضؿَ  َفِإفْ  َفِِلَْىِمَؾ،
اًلؾى  كىعىفٍ  يىًميًنؾى  كىعىفٍ  دىٍيؾى يى  فىبىٍيفى : يىقيكؿي " َوَىَكَذا ًشمى

(ْ). 

فييما داللة كاضحة في بياف األكلى فاألكلى مف أىؿ النفقة، وجو الداللة مف الحديثيف:  
بحيث إذا فضؿ شيء مف مالو أنفقو عمى مستحقو، كلكف يبدأ بنفسو أكالن فما فضؿ عنيا ينتقؿ 

ا ال يتنقؿ لغيره إال إذا تحقؽ الفضؿ عف حاجاتو، لمثاني، فما فضؿ ينتقؿ بو لمستحقو الثالث، كىكذ
 فما فضؿ يعطيو لمف يستحقو مف الناس.

 

                                                           

 (.ُِٗاآلية )مف  ( سكرة البقرة:ُ)
 (.َٖٓ/ُ( ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )ِ)
([؛ ُٕٗ(، ح )ٖٕ( أخرجو: البخارم في األدب المفرد ] باب نفقة الرجؿ عمى عبده كخادمو صدقة )ص/ّ)

([. قاؿ عنو األلباني: حسف. األلباني: صحيح األدب المفرد ّّّٕ)(، ح ُِٔ/ٖكأخرجو ابف حباف في صحيحو ])
 ([.ُٕٗ(، ح )ِٗ])ص:

(، ِٗٔ/ِمسمـ في صحيحو ] كتاب الزكاة/ باب االبتداء في النفقة بالنفس ثـ أىمو ثـ القرابة ) :( أخرجوْ)
 ([.ٕٗٗح)
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َدَقِة َما َكاَف َعْف َظْيِر ِغًنى: قاؿ  أف النبي   كعف أبي ىريرة   .ّ ، كعنو (ُ)""َخْيُر الصَّ
َدَقِة َما َتَرَؾ ِغًنى"قاؿ:  في ركاية أخرل أف النبي      .(ِ)"ِإفَّ َخْيَر الصَّ

بيف في ىذيف الحديثيف أف خير الصدقة ما كانت مف زائد  إف النبي جو الداللة: و  
، قاؿ البغكم في (ّ)حاجات اإلنساف، ككانت عف غنى يعتمده كيستظير بو عمى النكائب التي تنكبو

 .(ْ)شرح الحديث: "خير ما تصدقت بو الفضؿ عف قكت عيالؾ ككفايتيـ"
 مدى تحقؽ ىذا الشرط في الراتب: 

 شؾ أف الراتب أجر يأخذه العامؿ نظير التزامو كقيامو بعمؿ ما، كىذا األجر الذم يأخذه ال 
يصرفو المكظؼ في حاجات الحياة كمتطمباتيا؛ مف ممبس، كمأكؿ، كمشرب، كدكاء، كغير ذلؾ. 
كىذه الحاجات تختمؼ نفقاتيا مف شخص آلخر، فقد ال يكفي راتب أحدىـ لسد حاجاتو كميا؛ سيما 

مف أصحاب األجكر القميمة كالنفقات الكثيرة لنفسو كمف يعكلو. فبل يكجد أك ال يتبقى لديو  إذا كاف
 عمى غرار أصحاب الركاتب الضخمة. ،ما يدخره

مع في مالو؛ ىؿ يدخر منو ما يمكف أف يبمغ بو نصابان ينظر صاحب الراتب كعميو؛ فإف  
اجات األساسية إضافة إلى تكافر شركط أـ ال؟. فما ادخر مف الماؿ الفائض عف الحباقي أمكالو 

 الزكاة األخرل تعيف في حقو كجكب إخراج الزكاة.

 

 

 

 

 

                                                           

(، كباب ُِْٔ(، ح )ُُٔ/ِ)( أخرجو: البخارم في صحيحو ] كتاب الزكاة/ باب ال صدقة إال عف ظير غنى ُ)
 ([.ٕٔٓٓ(، ح )ّٔ/ٕكجكب النفقة عمى األىؿ كالعياؿ )

أحمد في ك  ؛([ُٕٔٔ(، ح )ُِٗ/ِأبك داكد في سننو ] كتاب الزكاة/ باب الرجؿ يخرج مف مالو ) :أخرجو (ِ) 
ح (، ّْٔ/ٓ([؛ قاؿ عنو األلباني: صحيح. األلباني: صحيح أبي داكد ])َُِِّ(، ح )ُٔٔ/ُٔمسنده ])

(ُُْٕ.]) 
 (.ُٕٗ/ٔ( البغكم: شرح السنة )ّ)
 ( المصدر السابؽ.ْ)
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 حوالف الحوؿ السادس:الشرط 
 :مفيـو الحوؿ لغة واصطالحاً 

 الحوؿ لغة: . أ
ىك التحرؾ في دكر، فالحكؿ العاـ؛ كذلؾ أنو يحكؿ، أم يدكر، ككذلؾ كؿ متحكؿ عف 

 كىك كاحد، طريؽ مف كالمحاكلة ،كالحكيؿ ،كالحيمة. (ُ)حالة، فحاؿ الشخص يحكؿ؛ إذا تحرؾ
 .(ِ)ليدركو الشيء حكالي يدكر ألنو؛ القياس

 الحوؿ اصطالحًا: . ب
ال يخرج المعنى االصطبلحي لمحكؿ عف معناه المغكم، فيك في عرؼ الفقياء يطمؽ عمى 

 .(ّ)السنة اليجرية الكاممة

 مفيـو حوالف الحوؿ:
 . (ْ)اثنا عشر شيران بحساب األشير القمرية أف ينقضي عمى بمكغ الماؿ نصابان 

 مدى تحقؽ ىذا الشرط في زكاة الراتب:
قبؿ الحديث عف ذلؾ؛ أكد اإلشارة إلى أف التكييؼ الفقيي الذم ذىب إليو أكثر المعاصريف 

 ؛ لذلؾ سأبحث ىذه المسألة مف خبلؿ ىذا التكييؼ. (ٔ()ٓ)لمركاتب؛ اعتباره ماؿ مستفاد

                                                           

(؛ الفراىيدم: العيف ُٕٓ، ُٓٓ/ٓ(؛ األزىرم: تيذيب المغة )ُُِ/ ِابف فارس: معجـ مقاييس المغة ) (ُ)
(ّ/ِٕٗ.) 
 (.ُُِ/ ِ( ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )ِ)
 (.ُٖٖ( قمعجي: معجـ لغة الفقياء )ص: ّ)
 (.ُِاة: أحكاـ كفتاكل الزكاة )ص: ( بيت الزكْ)
ف تعرضكا ألحكامو، أما عند المعاصريف فقد كجدت تعريفان ٓ) ( لـ يتعرض الفقياء األكائؿ لتعريؼ الماؿ المستفاد، كا 

لمدكتكر القرضاكم بأنو: ""ما يستفيده المسمـ كيممكو ممكان جديدان بأم كسيمة مف كسائؿ التممؾ المشركع". القرضاكم: 
 (. كعرفو الدكتكر عكدة بأنو: "كؿ ما استفاده المرء مف المرتبات، كالمعاشات، كالمكافآتَْٗ/ُكاة )فقو الز 

كالحكافز، كأرباح التجارة، كاألسيـ، كنسؿ الماشية، كاليبات، كاليدايا، كاإلرث، كريع العقار، كبيع األراضي، كالعقار، 
 تب كدخكؿ المكظفيف:كالسيارات، كنحك ذلؾ في أثناء الحكؿ". عكدة: زكاة ركا

lshhry.p-lmwzfyn-wdkhwl-rwtb-scholar.najah.edu/sites/default/.../zk 
 .(ُْٖٗ/ ّ(؛ الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو )َْٗ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ٔ)
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 :(1)أف الماؿ المستفاد عمى نوعيف ولكف الجدير ذكره

 أف يككف ىذا المستفاد مف جنس ماؿ عنده؛ كلو حاالف: النوع األوؿ:

  يككف نماء لماؿ عنده؛ كربح ماؿ التجارة، كنتاج السائمة.أف  األولى:

 كالشراء، أك اليبة، أك غير ذلؾ.  مقصكد، أك مستقؿ؛ بسبب مستفادان  يككف أف والثانية:

 آخر ماالن  يستفيد ثـ الغنـ، مف نصابان  يممؾ كأف ؛جنسو غير مف يككف أف النوع الثاني:
  .كإبؿ مثبلن  جنسو؛ غير مف

فيك الماؿ المستفاد  كالذم يصدؽ عمى كسب العمؿ ػػػ الركاتب ػػػ كالنكع الذم يعنينا ىنا،
 .(ِ)بؿ استفيد بسبب مستقؿ ؛الذم لـ يكف نماء لماؿ عنده

شتراط الحكؿ في ىذا النكع مف الماؿ، كالخبلؼ فيو يعد مف ىذا كقد اختمؼ الفقياء في ا
المسائؿ الخبلفية القديمة المعاصرة؛ ألنو كما اختمؼ القدامى في اشتراط الحكؿ فيو أك عدمو 

 اختمؼ كذلؾ المعاصركف. 

 تحرير محؿ النزاع:
ال خبلؼ بيف الفقياء في اشتراط الحكؿ في الماؿ المستفاد إذا كاف مف غير جنس 

، كلكنيـ (ّ)صؿ؛ كما لك كاف عنده إببلن فاستفاد غنمان، فيشترط الحكؿ لما استفاده مف الغنـاأل
 اختمفكا في اشتراطو في الماؿ المستفاد بسبب مستقؿ )كالركاتب( أثناء الحكؿ عمى قكليف:

ال يزكى الماؿ المستفاد )الراتب( البالغ نصابان فكر استفادتو؛ بؿ يشترط فيو  القوؿ األوؿ:
 كىك لحكؿ، كيبدأ مف كقت استفادتو، كىك قكؿ جميكر الفقياء مف المالكية، كالشافعية، كالحنابمة،ا

                                                           

 (.ْٖٔ/ِ(؛ ابف قدامة: المغني )ُّ/ِ( الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ُ)
 : (ُٕ)ص: (؛ الراضي: زكاة ركاتب المكظفيف ككسب أصحاب الميف الحرةُْٗ/ُفقو الزكاة ) ( القرضاكم:ِ)

www.saaid.net/book/8/1510.doc 
(؛ ابف قدامة: ّْٓ/ّ(؛ العيني: البناية شرح اليداية )ُّ/ِ) في ترتيب الشرائع الكاساني: بدائع الصنائع (ّ)

 (.ْٕٔ/ ِالمغني )
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. أما الحنفية فيقكلكف بضـ المستفاد إلى جنس ما عنده إذا (ُ)مصاراأل كعمماء المدينة فقياء مذىب
 .(ِ)بمغ نصابان كيزكى مف حكلو

: الشيخ عبد العزيز بف باز، كالشيخ كذىب إلى قكؿ الجميكر أكثر المعاصريف؛ أذكر منيـ
محمد بف صالح العثيميف، كالدكتكر محمد صالح المنجد، كالدكتكر ناظـ المسباح، كالدكتكر عبد 
الحي يكسؼ، كىك ما أفتت بو المجنة الدائمة لمبحكث اإلسبلمية، كىك القكؿ الذم خرج بو مؤتمر 

   .(ّ)الزكاة األكؿ الذم عقد في الككيت

يزكى الماؿ المستفاد عند قبضو دكف اشتراط مركر الحكؿ عميو، كىك قكؿ  ي:القوؿ الثان
. كأيده (ْ)الحسف البصرم، كعمر بف عبد العزيز، كالزىرم، كمكحكؿ، كاألكزاعي، كداكد الظاىرم
 .(ٓ)مف المعاصريف: الشيخ محمد الغزالي، كالدكتكر يكسؼ القرضاكم، كالدكتكرة حناف أبك مخ

 :أدلة أقواؿ الفقياء
 أدلة القوؿ األوؿ: . أ

 استدلكا لقكليـ بأدلة مف السنة كآثار كاردة عف كثير مف الصحابة عمى النحك التالي:

 

 
                                                           

(؛ النككم: المجمكع ِّ/ِ(؛ ابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقتصد )ُْٕ/ِطأ )( الزرقاني: شرحو عمى المك ُ)
(. كقد اختمؼ أصحاب ىذا القكؿ فيما بينيـ في ضـ ما ْٕٔ/ِ(؛ ابف قدامة: المغني )َّٔ/ٓ)شرح الميذب 

 استفاده إلى نصاب ما عنده أك عدـ ضمو أرجأت الحديث عف ذلؾ إلى مكضعو ػػػ بإذف ا ػػػ .
 (.ُْ/ِ)في ترتب الشرائع الكاساني: بدائع الصنائع  (ِ)
العثيميف: فتاكل  ؛http://www.binbaz.org.sa/mat/13613( فتكل لمشيخ ابف باز منشكرة عمى مكقعو: ّ)

 ؛ المنجد: فتكل لو:tmlhttp://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18008.shالزكاة: 
 http://islamqa.info/ar/ref/26113:؛ المسباح: فتكل لو 
 http://www.almesbah.org/index.php?cID=207يكسؼ: فتكل لو: ؛ 
 w.meshkat.net/content/24355http://wwتكصيات مؤتمر بيت الزكاة األكؿ:   ؛

http://info.zakathouse.org.kw/MOTAMARAT/MOTAMAR1PAGES/TAWSIAT%20&FAT
AWI.HTM 

 (.ِْٓ/ُ)شرح بمكغ المراـ (؛ الصنعاني: سبؿ السبلـ ُٔٔ/ ْ( الشككاني: نيؿ األكطار )ْ) 
(؛ أبك مخ: زكاة الركاتب َٓٓ/ُ؛ القرضاكم: فقو الزكاة )(ُُٖص: صادية )( الغزالي: اإلسبلـ كاألكضاع االقتٓ)

 lrwtb.pdf-paper/zk-scholar.najah.edu/sites/default/files/conference(: ُِ)ص: 

http://www.binbaz.org.sa/mat/13613؛
http://www.almesbah.org/index.php?cID=207؛
http://www.meshkat.net/content/24355؛
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 أواًل: مف السنة
استدلكا بعمكـ األحاديث الدالة عمى اشتراط الحكؿ في الماؿ الزككم؛ نحك: حديث عمي  .1

 .(ُ)اْلَحْوُؿ" ْيوِ َعمَ  َيُحوؿَ  َحتَّى َزَكاةٌ  َماؿٍ  ِفي "َوَلْيَس :  النبى عف   

الماؿ في الحديث لفظ عاـ يشمؿ جميع األمكاؿ الزككية بما فييا الماؿ وجو الداللة: 
مركر حكؿ عميو، فبل يخرج عف ىذا العمكـ إال بدليؿ،  المستفاد )الراتب(، كقد اشترط فيو النبي 

ال بقي عمى عمكمو.  كا 

 ال يصمح االحتجاج بو. (ِ)الحديث ضعيؼ يعترض عميو:

 ال نسمـ لكـ عدـ االحتجاج بالحديث لضعفو؛ بؿ ىك حجة في بابو؛ كبيانو: يجاب عنو:

 . (ّ)تحسيف كبار العمماء لو؛ بؿ كنقؿ عف بعضيـ تصحيحو . أ

 َوالرَِّقيِؽ، اْلَخْيؿِ  َعفِ  َعَفْوتُ  " َقدْ : عف النبي    كركد الحديث بسند صحيح عنو  . ب
 َفِإَذا َشْيٌء، َوِماَئةٍ  ِتْسِعيفَ  ِفي َوَلْيَس  ِدْرَىًما، ِدْرَىًما ْرَبِعيفَ أَ  ُكؿٍّ  ِمفْ  الرٍَّقِة، َصَدَقةَ  َفَياُتوا
" َخْمَسةُ  َفِفيَيا ِماَئَتْيِف، َبَمَغتْ  ـَ َدرَاِى

(ْ). 

 يعترض عميو مف وجييف:

صرح أبك داكد أف زيادة اشتراط الحكؿ، إنما ىي في حديث عاصـ كالحارث، قد  األوؿ:
 .(ٓ)"لحارث: الصدقة في كؿ عاـكفي حديث عاصـ كا"فقاؿ: 

                                                           

 ( مف ىذا البحث.َْ ( الحديث سبؽ تخريجو )ص:ُ)
 (.ُّٔ/ٓ( النككم: المجمكع شرح الميذب )ِ)
". ابف حجر: بمكغ رفعو في اختمؼ كقد، حسف كىك، داكد أبك ركاه الحديث: " قاؿ ابف حجر العسقبلني عف( ّ)

([. كحكـ عميو محققو بالصحة. المصدر نفسو. كقاؿ ابف حجر َٓٔ(، ح )ُْٕالمراـ مف أدلة األحكاـ ])ص:
". ابف حجر: التمخيص لمحجة فيصمح تعضده كاآلثار بإسناده بأس ال عمي حديثكذلؾ في التمخيص الحبير: "

المستخرج مف األحاديث (. كصححو ابف عبد الكاحد المقدسي كاأللباني. انظر: ابف عبد الكاحد: ُّٓ/ِالحبير )
ف اختمؼ ََُ/ِ(؛ أبك داكد: سننو )ُْٓ/ِ) المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما (. كالحديث كا 

ده آثار أخرل كاردة عف الصحابة. الصنعاني: سبؿ في رفعو إال أف لو حكـ الرفع؛ إذ ال مسرح لبلجتياد فيو، كيؤي
 (.ِْٓ/ُالسبلـ شرح بمكغ المراـ )

كالحديث صححو ([. ُْٕٓ(، ح )َُُ/ِ( أخرجو: أبك داكد في سننو ] كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة )ْ)
 (.َٖٔ/ِ(؛ كفي صحيح الجامع الصغير )ِٓٗ/ٓصحيح أبي داكد )األلباني في 

 (.ٗٗ/ِنو )( أبك داكد: سنٓ)
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 .(ُ)في حديث غيرىماس كىذا يعني أف اشتراط الحكؿ لي 

نما فصؿ أبك داكد فيما اجتمعت عميو ركاية عاصـ كالحارث، نسمـ ىذاال  يجاب عنو: ، كا 
كما افترقت بيا ركاية أحدىما، فقاؿ عقبيا: كفي حديث عاصـ: كذا، كذكر ما انفرد بو عف 

 .(ِ)إليو تقكيؿ ألبي داكد ما لـ يقؿ ـكفيما ذىبتالحارث، 

الحديث خارج محؿ النزاع؛ إذ لـ يذكر فيو اشتراط الحكؿ، كما أنو قد كرد في  الثاني:
 ركايات أخرل عنو ليس فييا محؿ الشاىد.

 َيا: "عف النبي    قد كرد ذكره في حديث أخرجو الصنعاني عف عمي  يجاب عنو:
ِبُؿ، َفَأمَّا َوالرَِّقيِؽ، اْلَخْيِؿ، َقةِ َصدَ  َعفْ  َعَفْوتُ  ِإنٍّي َعِمي    ُرْبعَ  َىاُتوا َوَلِكفْ  َفاَل، َوالشَّاُء، َواْلَبَقُر، اإلِْ

، َخْمَسةَ  ِدْرَىـٍ  ِماَئَتيْ  ُكؿٍّ  ِمفْ  اْلُعُشورِ  ـَ  ِماَئَتيْ  ِفي َوَلْيَس  ِديَناٍر، ِنْصؼُ  ِديَنارًا ِعْشِريفَ  ُكؿٍّ  َوِمفْ  َدرَاِى
، َخْمَسةُ  َفِفيَيا اْلَحْوؿُ  َعَمْيَيا َحاؿَ  َفِإَذا اْلَحْوُؿ، َعَمْيَيا َيُحوؿَ  َحتَّى َشْيءٌ  ِدْرَىـٍ  ـَ  ُكؿٍّ  َفِفي زَادَ  َفَما َدرَاِى

" ِدْرَىًما َأْرَبِعيفَ  ـٌ ِدْرَى
(ّ) . 

آخر طرؽ الحديث كأما بالنسبة لمركايات األخرل فمـ يذكر فييا؛ ألنيا كردت مختصرة، ك 
 .(ْ)، كىك أكلى ما تعكد اإلحالة عميو، كاألصؿ المطابقة عند اإلحالةالحكؿ اشتراط مذككر فيو

حديث عبد ؛ مثؿ: ╚ثبكت الحديث مف طرؽ متعددة عف غير كاحد مف الصحابة  . ج
 . (ٓ)َعَمْيِو اْلَحْوُؿ" "ال َزَكاَة ِفي َماِؿ اْمِرٍئ َحتَّى َيُحوؿَ مرفكعان:  ¶ا بف عمر 

 

 
                                                           

 (.َِٗ( أبك العينيف: إقامة الدليؿ عمى عمك رتبة إركاء الغميؿ )ص: ُ)
 المصدر السابؽ.( ِ)
 ([. َٕٕٕ(، ح )ٖٖ/ْفي مصنفو ] كتاب الزكاة/ باب صدقة العيف ) الصنعاني( أخرجو: ّ)
 (.ُِٗأبك العينيف: إقامة الدليؿ عمى عمك رتبة إركاء الغميؿ )ص:  (ْ)
([. كالحديث ُٕٖٖ(، ح )ْٕٔ/ِرقطني في سننو ] كتاب الزكاة/ باب كجكب الزكاة بالحكؿ )( أخرجو: الدآ)

(؛ الزرقاني: شرحو عمى المكطأ َّٓ/ِضعيؼ ضعفو غير كاحد مف العمماء. انظر: ابف حجر: التمخيص الحبير )
 (.ِٓٓ/ّ(؛ األلباني: إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )ُّْ/ِ)

. الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث ¶ ي رفعو، كصحح الدارقطني كقفو عمى ابف عمركقد اختمؼ ف
(. كذكر طرؽ أخرل عف ابف عمر مكقكفة، كالمرفكع منيا صحح كقفيا. المصدر نفسو. كراجع ُّٓ/ ُِالنبكية )

 (.ِّٗ/ِأيضان: الزيمعي: نصب الراية )
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 .(ُ)َلْيَس ِفي َماٍؿ َزَكاٌة َحتَّى َيُحوَؿ َعَمْيِو اْلَحْوُؿ" ": كفي ركاية أخرل عنو 

▲، ككذلؾ عف عائشة (ِ)    مرفكعان عف أنس كمثمو ركم
، كفي ركاية (ّ)

 .(ْ)"اَل َزَكاَة ِفي َماٍؿ َحتَّى َيُحوَؿ َعَمْيِو اْلَحْوُؿ"يقكؿ:  أخرل عنيا قالت: سمعت رسكؿ ا 

 تخمك أسانيدىا مف مقاؿ؛ فبل يصمح االحتجاج بيا.ىذه األحاديث ال  يعترض عميو:

ليست جميعيا كذلؾ؛ ألف مف العمماء مف صحح بعضيا كما في حديث يجاب عنو: 
 الذم ذكرتو آخران، ىذا مف جية.ك  ▲عائشة 

كمف جية أخرل؛ فإف ىذه األحاديث رغـ كؿ ما قيؿ بشأنيا ال يمكف أف ترد بيذه السيكلة؛ 
ركاياتيا، أعطاىا مجتمعة قكة ال تممكيا كؿ ركاية منيا منفردة، كىذا ألف كثرة طرقيا، كتعدد 

 .(ٓ)معركؼ في مباحث عمـك الحديث
قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  ¶ األحاديث الكاردة في الماؿ المستفاد خاصة؛ فعف ابف عمر .ِ

:  ْالَحْوؿُ  َعَمْيوِ  َيُحوؿَ  َحتَّى َعَمْيِو، َزَكاةَ  َفاَل  َمااًل  اْسَتَفادَ  "َمف"(ٔ). 

                                                           

كاة/ باب ال يعتد عمييـ بما استفادكه مف غير نتاجيا حتى يحكؿ ( أخرجو: البييقي في سننو الكبرل ] كتاب الز ُ)
 حيث اختمؼ في رفعو. ([. كقاؿ: " ىذا ىك الصحيح مكقكؼ". المصدر ذاتو.ِِّٕ(، ح )ُْٕ/ْعميو الحكؿ )

([. كالحديث ضعيؼ. ُُٖٗ(، ح )ْٗٔ/ِ( أخرجو: الدارقطني في سننو ] كتاب الزكاة/ باب كجكب الحكؿ )ِ)
 (.َّّ/ِعي: نصب الراية )انظر: الزيم

([؛ كأخرجو: ابف أبي ُِٖٗ(، ح )ْٗٔ/ِ( أخرجو: الدارقطني في سننو ] كتاب الزكاة/ باب كجكب الحكؿ )ّ)
([. قاؿ ابف َُِِِ(، ح )ّٕٖ/ِشيبو في مصنفو ] كتاب الزكاة/ باب الماؿ يستفاد متى تجب فيو الزكاة )

 (.ْٓٓ/ٓمنير )الممقف: "إسناده ضعيؼ". ابف الممقف: البدر ال
([؛ كأخرجو: البييقي في ُِٕٗ(، ح )ُٕٓ/ُ( أخرجو: ابف ماجو في سننو ] كتاب الزكاة/ باب مف استفاد ماالن )ْ)

([. قاؿ الزيمعي: ِْٕٕ(، ح )َُٔ/ْالسنف الكبرل ] كتاب الزكاة/ باب ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ )
(. كقاؿ األلباني عف الحديث: صحيح. األلباني: َّّ/ ِالراية ) "في إسناده حارثة كىك ضعيؼ". الزيمعي: نصب

 (.ُِْٕ/ِصحيح الجامع الصغير كزيادتو )
 :(ِِ، )ص:( الراضي: زكاة ركاتب المكظفيف ككسب أصحاب الميف الحرةٓ)
 www.saaid.net/book/8/1510.doc 
الماؿ المستفاد حتى يحكؿ عميو الحكؿ  ( أخرجو: الترمذم في سننو ] كتاب الزكاة/ باب ما جاء ال زكاة عمىٔ) 

([؛ كنحكه أخرج: البييقي في سننو الكبرل مكقكفان ] كتاب الزكاة/ باب ال يعتد عمييـ بما استفادكه  ُّٔ(، ح)ُٖ/ّ)
([. قاؿ المباركفكرم: "ال شؾ في أف حديث الباب ُّٕٗ(، ح )ُْٕ/ْمف غير نتاجيا حتى يحكؿ عميو الحكؿ )

 (.َِِ/ّاجح أنو مكقكؼ، كىك في حكـ المرفكع". المباركفكرم: تحفة األحكذم )المرفكع ضعيؼ، كالر 



ىىزكاةىالرواتب،ىومكافأةىنؼاةىالخدمظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                                                    
    

 

50 
 

 َعَمى " َلْيَس : قالت: قاؿ رسكؿ ا  ╚كعف أـ سعد األنصارية امرأة زيد بف ثابت 
 .(ُ)اْلَحْوُؿ" َعَمْيوِ  َيُحوؿَ  َحتَّى َزَكاٌة، َمااًل  َمِف اْسَتَفادَ 

األحاديث ظاىرة الداللة في اشتراط مركر الحكؿ عمى الماؿ المستفاد قبؿ  وجو الداللة: 
 إخراج زكاتو.

 ف األثرثانيًا: م
 كردت آثار كثيرة عف الصحابة في اشتراط الحكؿ عمى الماؿ الزككم، كمنيا:

ـْ َيُكْف َيْأُخُذ ِمْف َماٍؿ َزَكاًة. َحتَّى َيُحوَؿ "ما ركاه مالؾ عف القاسـ:  .ُ دٍّيَؽ َل ِإفَّ َأَبا َبْكٍر الصٍّ
ـُ ْبُف ُمَحمٍَّد: َوَكاَف َأُبو بَ  . َيْسَأُؿ َعَمْيِو اْلَحْوُؿ. َقاَؿ اْلَقاِس ـْ ْكٍر ِإَذا َأْعَطى النَّاَس َأْعِطَياِتِي

. َأَخَذ ِمْف َعَطاِئِو  ـْ الرَُّجَؿ، َىْؿ ِعْنَدَؾ ِمْف َماٍؿ َوَجَبْت َعَمْيَؾ ِفيِو الزََّكاُة؟ َفِإْف َقاَؿ: َنَع
ـْ َيْأخُ  ـَ ِإَلْيِو َعَطاَءُه، َوَل ْف َقاَؿ: اَل. َأْسَم  . (ِ)ْذ ِمْنُو َشْيئاً"َزَكاَة ذِلَؾ اْلَماِؿ. َواِ 

؟( يقصد بأف مر عميو الحكؿ، فإف ىؿ عندؾ ماؿ كجب عميؾ فيو زكاة ككجو سؤالو )...
ال سممو إياه لعدـ الكجكب  . (ّ)قاؿ: نعـ، أخذ مف عطائو زكاة ذلؾ الماؿ الذم عنده، كا 

قكلو لو في ماؿ أعطاه إياه:  ╚عف أبي بكر  كفي ركاية أخرل عف جابر بف عبد ا
 .(ْ)َلْيَس ِفيِو َزَكاٌة َحتَّى َيُحوَؿ َعَمْيِو اْلَحْوُؿ""

"ُكْنُت ِإَذا ِجْئُت ُعْثَماَف ْبَف َعفَّاَف َأْقِبُض َعَطاِئي َسأََلِني: َىْؿ قاؿ:    عف قدامة  .ِ
ـْ ، َأَخَذ ِمْف َعَطاِئي  َزَكاَة َذِلَؾ  ِعْنَدَؾ ِمْف َماٍؿ َوَجَبْت َعَمْيَؾ ِفيِو الزََّكاُة؟ َفِإْف ُقْمُت: َنَع

 

                                                           

(. قاؿ الييثمي: "فيو عنبسة بف عبد الرحمف كىك ضعيؼ". ُّٕ/ِٓ( أخرجو: الطبراني في المعجـ الكبير )ُ)
 (َٕٕ)ص: (. كضعفو األلباني في ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو ٕٗ/ّمجمع الزكائد كمنبع الفكائد )الييثمي: 

. قاؿ ([ّٕٖ، )(ّْْ/ِالزكاة في العيف مف الذىب كالكرؽ ) ] كتاب الزكاة/ باب( أخرجو: مالؾ في مكطئو ِ)
قاؿ ابف (. ك ُٕ/ّالبكصيرم: "ركاه مسدد، كرجالو ثقات". البكصيرم: إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )

. ابف حجر: المطالب العالية بزكائد   "جده الصديؽ حجر: "إسناده صحيح إال أنو منقطع بيف القاسـ ك 
 .(ْٕٗ/ٓالمسانيد الثمانية )

 (.ُِْ/ِ( الزرقاني: شرحو عمى المكطأ )ّ)
] كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا/ فرض زكاة الذىب كالكرؽ كما فييا مف  في األمكاؿ أخرجو: ابف زنجكيو (ْ)

 .([ُُٖٔ(، )ُْٗ/ّالسنف )
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ْف ُقْمُت: اَل ، َدَفَع ِإَليَّ َعَطاِئي"  .(ُ)اْلَماِؿ، َواِ 

ًميٍّ  .ّ :    عىٍف عى َمِف اْسَتَفاَد َمااًل َفَمْيَس َعَمْيِو ِفيِو َزَكاٌة َحتَّى َيُحوَؿ َعَمْيِو "قىاؿى
 .(ِ)"اْلَحْوؿُ 

اَة َعَمْيِو َحتَّى َيُحوَؿ َعَمْيِو َمِف اْستََفاَد َمااًل َفاَل َزكَ  قاؿ: ¶بف عمر ا عف عبد ك  .ْ
  .(ّ)"اْلَحْوؿُ 

 .(ْ)"َلْيَس ِفي َماٍؿ َصَدَقٌة َحتَّى َيُحوَؿ َعَمْيِو اْلَحْوُؿ" قالت: ▲عف عائشة  .ٓ

اآلثار ظاىرة الداللة في التزاـ كبار الصحابة مركر حكؿ كامؿ عمى الماؿ  وجو الداللة:
منيـ. كمثؿ ىذا ال مجاؿ لبلجتياد فيو فيأخذ حكـ  الزككم قبؿ تزكيتو، كعرؼ ىذا عف غير كاحد

 الرفع.

 مف اإلجماع ثالثًا:
نقؿ اإلجماع عمى اشتراط مركر الحكؿ في كجكب الزكاة غير كاحد مف العمماء؛ كابف 

 .(ٓ)، كالباجي، كابف حـزالمنذر، كابف حجر، كابف عبد البر، كابف رشد، كابف قدامة

                                                           

قاؿ  .([ّٖٖ(، )ّْْ/ِالزكاة في العيف مف الذىب كالكرؽ ) كتاب الزكاة/ باب طئو ]( أخرجو: مالؾ في مك ُ)
 (.ُٖ/ّركاه مسدد مكقكفنا بسند صحيح". البكصيرم: إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )"البكصيرم: 

، (ٕٓ/ْ) لحكؿباب ال صدقة في ماؿ حتى يحكؿ عميو اكتاب الزكاة/  ] الصنعاني في مصنفوأخرجو:  (ِ)
] كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا/ فرض زكاة الذىب كالكرؽ كما فييا مف  في األمكاؿ ابف زنجكيو([؛ ك َِّٕ)

 .([َُِٔ(، )ُْٗ/ّالسنف )
، (ٕٕ/ْباب ال صدقة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ )] كتاب الزكاة/  ( أخرجو: الصنعاني في مصنفوّ)
(. قاؿ الكشميرم: "قكلو: )عف نافع عف ابف عمر إلخ( سنده ُْٕ/ْ)الكبرل ؛ كانظر: البييقي: السنف ([ََّٕ)

 (. كقد ذكرت سابقان ركاية أخرل عنو ُُِ/ِقكم غاية القكة". الكشميرم: العرؼ الشذم شرح سنف الترمذم )
 صحح العمماء كقفيا.

كاة الذىب كالكرؽ كما فييا مف فرض ز  باب ] كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا/ في األمكاؿ ( أخرجو: ابف زنجكيوْ)
 ([.ُُِٔ(، )ُٔٗ/ّالسنف )

التمييد لما في المكطأ مف  ابف عبد البر: (؛ُُّ/ّ(؛ ابف حجر: فتح البارم )ْٕ( ابف المنذر: اإلجماع )ص:ٓ)
ابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقتصد ؛ (ُّْ/ّ، كما بعدىا(؛ كلو: االستذكار )ُٓٓ/َِالمعاني كاألسانيد )

: مراتب اإلجماع )ص: ُّْ/ِشرحو عمى المكطأ ) :(؛ الزرقانئْٕ/ِابف قدامة: المغني ) ؛(ِّ/ِ) (؛ ابف حـز
ّٖ.) 
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 أدلة القوؿ الثاني: . ب
ىذا القكؿ بأدلة عدة مف الكتاب، كالسنة، كاألثر، كالقياس، كالمعقكؿ، كذلؾ استدؿ أصحاب 

 عمى النحك التالي:

 أواًل: مف الكتاب
َا الَِّذيَن آَمـُوا َأنِْػُؼوا ِمْن َصقَِّباِت َما َكَسْبُتمْ  ﴿قكلو تعالى:   .(ُ)﴾ َيا َأُّيُّ

قد جاء مطمقان عف اشتراط الحكؿ " لفظ عاـ يشمؿ كؿ كسب، ك َما َكَسْبُتمْ قكلو " وجو الداللة:
 فيو، فيبقى عمى عمكمو، إال إذا كرد الدليؿ الصحيح كالمخصص لو فيعمؿ بو، كلـ يثبت.

 ثانيًا: مف السنة
 "َوِفي، كفي ركاية: (ِ)اْلُعُشوِر" ُرْبعَ  َىاُتوا "قاؿ:  عف النبي    ما ركم عف عمي 

 .(ّ)"اْلُعْشرِ  ُرْبعُ  الرٍَّقةِ 

 حاديث جاءت عامة كمطمقة عف اشتراط الحكؿ.األ وجو الداللة:

ما ذكر في عمـك ىذه النصكص الشرعية، كدعكل إطبلقيا عف اشتراط  يعترض عميو:
الحكؿ، كعدـ كركد دليؿ يقيدىا؛ فغير مسمـ بو، لثبكت الصحيح في خبلفو، كقد ذكرنا ما يؤيده مف 

 ي المستفاد خصكصان.أحاديث كاردة في اشتراط الحكؿ عمكمان فضبلن عف اشتراطيا ف
ال نسمـ صحة ىذه األحاديث؛ فجميعيا ال تخمك مف مقاؿ، كىذا ما صرح بو  يجاب عنو:

نما صح اشتراطيا مف قكؿ بعض الصحابة  . (ْ)غير كاحد مف عمماء الحديث، كا 
 .(ٓ)بما أكردتو سابقان  يجاب عنو:

                                                           

 (.ِٕٔسكرة البقرة: مف اآلية )( ُ)
كأحمد في مسنده ([؛ ُِٕٓ( ، ح)ٗٗ/ِ( أخرجو: أبك داكد في سننو ] كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة )ِ)
قطني في سننو ] كتاب الزكاة/ باب كجكب زكاة الذىب كالكرؽ كالماشية كالثمار كالدار ([؛ َُٕٗ(، ح)ّّْ/ِ])

([؛ كابف خزيمة في صحيحو ْٕٔٔ(، ح )ُّٕ/ٔ([؛ كالطبراني في معجمو ])ُٖٖٗ(، ح)ِْٕ/ِكالحبكب )
 ([.َُْْ(، ح )ُِٗ/ٓقاؿ عنو األلباني: صحيح. األلباني: صحيح أبي داكد ]) ([.ِِٕٗ(، ح )ّْ/ْ])
 ([ُْْٓ(، ح )ُُٖ/ِو: البخارم في صحيحو ] كتاب الزكاة/ باب في زكاة الغنـ )( أخرجّ)
 (.َٓٓ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ْ)
 ( مف ىذا البحث.َٓ)ص:: سبؽ بيانو( ٓ)
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 ثالثًا: مف األثر
 .(ُ)َيْسَتِفيُدهُ" ِحيفَ  ُيَزكٍّيوِ  " في الرجؿ يستفيد الماؿ:  ¶ جاء عف ابف عباس .ُ

َـّ  اْلَعَطاَء، ُيْعِطَيَنا "َكافَ قاؿ:    ما ركاه ىبيرة بف يريـ عف ابف مسعكد  .ِ  َيْأُخذُ  ُث
 .(ِ)َزَكاَتُو"

ُؿ َمْف َأَخَذ ِمَف اأْلَْعِطَيِة الزََّكاَة، ُمَعاِوَيُة ْبُف ": قاؿ أنو شياب؛ ابف عف ما ركاه مالؾ، .3 َأوَّ
 .(ّ)"افَ َأِبي ُسْفيَ 

ككذلؾ كردت آثار أخرل عف التابعيف في تزكية الماؿ المستفاد عند قبضو؛ كعمر بف عبد 
 . (ْ)العزيز، كالزىرم، كمكحكؿ

 يعترض عميو مف وجوه:

 مف أكثر المستفاد، الماؿ زكاة في الحكؿ اشتراط عنيـ صح الذيف الصحابة عدد إف األوؿ:
 ا كعبد كعائشة كعمي كعثماف كعمر بكر أبك اشترطو فقد اشتراطو، بعدـ القكؿ عنيـ صح الذيف
 ابف أما، ¶كمعاكية  عباس ابف عف إال اشتراطو عدـ يصح لـ بينما ،╚عمر بف

 العزيز عبد بف كعمر البصرم لمحسف بالنسبة الحاؿ ككذلؾ األمراف، عنو ركم فقد مسعكد 
 .(ٓ)كالزىرم

 ألف غيرىـ؛ كأفعاؿ أقكاؿ عمى دـتق ،╚ الراشديف الخمفاء كأفعاؿ أقكاؿ إف الثاني:
 .(ٔ)التطبيؽ مطمكب شرعان  ىدييـ اعتبر ، الرسكؿ

 

                                                           

فرض زكاة الذىب كالكرؽ كما فييا مف  باب ] كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا/ في األمكاؿ أخرجو: ابف زنجكيو (ُ)
 ([.َُِِٔ( )ّٕٖ/ِ([؛ ابف أبي شيبو: مصنفو ])َُْٔ) ،(ُِٗ/ّالسنف )

([. قاؿ الييثمي: "كرجالو رجاؿ الصحيح خبل ىبيرة، كىك ثقة". ّٗٓٗ( )ُّٖ/ٗ( الطبراني: المعجـ الكبير ])ِ)
 (.ٖٔ/ّالييثمي: مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )

 ([.َْٖ(، )ّْٓ/ِف الذىب كالكرؽ )الزكاة في العيف م كتاب الزكاة/ باب أخرجو: مالؾ في مكطئو ] (ّ)
 (.ِْٗ/ ّ(؛ ابف زنجكيو: األمكاؿ )ُّْ/ِ( الزرقاني: شرحو عمى المكطأ )ْ)
(؛ الراضي: زكاة ركاتب المكظفيف ككسب أصحاب الميف الحرة، )ص: ُّْ/ّ( ابف عبد البر: االستذكار )ٓ)

ِٕ :)www.saaid.net/book/8/1510.doc 
 www.saaid.net/book/8/1510.doc(: ِٕ)ص:  ظفيف( الراضي: زكاة ركاتب المك ٔ)
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ًوا ِبَيا، َفَتَمسَُّكوا اْلَمْيِديٍّيَف، الرَّاِشِديفَ  اْلُخَمَفاءِ  َوَسَنةِ  ِبُسنَِّتي، "َفَعَمْيُكـْ :  قاؿ  َعَمْيَيا َوَعض 
 .(ُ)ِبالنََّواِجِذ"

 مالؾ اإلماـ ترتيب عف حديثو أثناء تيمية، ابف سبلـاإل شيخ المعنى ىذا إلى أشار كقد
 : قاؿ حيث المكطأ في أكردىا التي الزكاة ألدلة

 أبي عف ركاه بما مالؾ اإلماـ فثنى الحكؿ، مركر مف فييما البد كالعيف الماشية ثـ"... 
 هركا فما عباس كابف معاكية خالفيـ قد كاف كلك الحكؿ، اعتبار في ╚ عمر كابف كعمر بكر

 الرَّاِشِديفَ  اْلُخَمَفاءِ  َوَسَنةِ  ِبُسنَِّتي، "َفَعَمْيُكـْ   لقكلو الصديؽ، السيما خالفيـ مف عمى حجة الخمفاء
 .(ْ()ّ)"َيْرُشُدوا َوُعَمرَ  َبْكٍر، َأَبا ُيِطيُعوا َفِإفْ  ": كقكلو(، ِ)اْلَمْيِديٍّيَف"

 صرنا كالسنة الكتاب في يكف لـ "إف": األـ" كتابو في قاؿ حيف الشافعي اإلماـ إليو كأشار
 صرنا إذا عثماف أك كعمر بكر أبي قكؿ كاف ثـ منيـ، كاحد أك ، ا رسكؿ أصحاب أقاكيؿ إلى
 مف االختبلؼ أقرب عمى تدؿ االختبلؼ في داللة نجد لـ إذا كذلؾ إلينا، أحب التقميد، إلى فيو

 .(ٓ)الداللة" معو الذم القكؿ لنتبع كالسنة، الكتاب

 يجب إجماعان  ما حكـ عمى الراشديف الخمفاء اتفاؽ يعتبر مف األصكؿ عمماء مف فإ بؿ
 حنبؿ في بف كأحمد الحنفي حاـز أبك ىؤالء كمف السابؽ، بالحديث تمسكان  عداه ما كترؾ بو األخذ
 .(ٔ)عنو الركايتيف إحدل

 الماؿ زكاة في الحكؿ اشتراط عدـ مف ¶ كمعاكية عباس ابف عف صح ما الثالث:
ؿى  قد ك الجميكر، قكؿ مع لينسجـ تأكيمو؛ يمكف مستفادال  : بالفعؿ أيكٍّ

 تأكؿ مف أك الناس، تأكؿ "فقد: عبيد أبك قاؿ ¶عباس  ابف عف صح ما يخص ففيما
 ىذا؛ يقكؿ أف مف أفقو عندم ككاف ذلؾ أراد أنا أحسبو كال كالفضة الذىب أراد عباس ابف أف منيـ؛

                                                           

([. قاؿ عنو ٓ(، ح )ُٖٕ/ُ([؛ كابف حباف في صحيحو ])ُُْٕٓ(، ح )ّٕٓ/ِٖ( أخرجو: أحمد في مسنده ])ُ)
 ([.ِْٕٓ(، ح )َْٗ/ُاأللباني: صحيح. األلباني: صحيح الجامع الصغير كزيادتو ])

 سبؽ تخريجو: المصادر السابقة. (ِ)
سمـ في صحيحو ] كتاب المساجد كمكاضع الصبلة/ باب قضاء الصبلة الفائتة، كاستحباب تعجيؿ ( أخرجو: مّ)

 ([.ُٖٔ(، ح)ِْٕ/ُقضائيا )
 (.ٗ/ِٓ( ابف تيمية: مجمكع الفتاكل )ْ)
 (.َِٖ/ٕ( الشافعي: األـ )ٓ)
 (.ِْٗ/ُ( اآلمدم: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ )ٔ)
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 يسمكف المدينة أىؿ فإف األرض، مف يخرج ما زكاة أراد أراه كلكني األمة، قكؿ مف خارج ألنو
 .(ُ)حديثو" كجو ما أدرم فبل ىذا أراد عباس ابف يكف لـ فإف... أمكاالن  األرضيف

نما قاؿ    معاكية عف صح ما يخص كفيما  العطاء مف يأخذ معاكية كاف الباجي: "كا 
 عميو يمر المشترؾ كالماؿ يراه فكاف يو،إل دفعو قبؿ كاجبان  حقو يرل كاف ألنو العطاء؛ ذلؾ زكاة

 مف ممؾ يتحقؽ لـ إذ منيا، ذلؾ يأخذكا فمـ كعثماف كعمر بكر أبك كأما االشتراؾ، حالة في الحكؿ
 ابف ذكر التأكيؿ ىذا كنحك باالجتياد"، غيره إلى يصرفيا أف لئلماـ ألف القبض؛ بعد إال أعطييا
 .(ِ)حبيب

 رابعًا: مف القياس
 كالثمار الزركع في الزكاة كجكب عمى المسمـ، يستفيدىا حيف النقكد في كاةالز  كجكب قياس

َا الَِّذيَن آَمـُوا َأنِْػُؼوا ِمْن َصقَِّباِت َما َكَسْبتُْم  : ﴿قكلو في بينيما ا قرف كقد كالجذاذ، الحصاد عند َيا َأُّيُّ

 .(ّ)﴾ َوِِمَّا َأْخَرْجـَا َلُؽْم ِمَن اَْلَْرضِ 

نعاـ ا رزؽ مف ككبلىما كاحد، عقد في ا نظميما أمريف فبي نفرؽ فمماذا  . (ْ)ا؟ كا 

ال نسمـ قياس زكاة الماؿ المستفاد عمى زكاة الزركع كالثمار كذلؾ مف  يعترض عميو:
 :(ٓ)كجييف

 سمؼ. كما النص كجد كقد النص كجكد مع قياس ال أنو األوؿ:الوجو 

                                                           

 (.ُِٗ/ّ( ابف زنجكيو: األمكاؿ )ُ)
 (.ٕٗ/ِزرقاني: شرحو عمى المكطأ )( الِ)
 (.ِٕٔاآلية )مف ( سكرة البقرة: ّ)
 (.َٕٓ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ْ)
، كما بعدىا(: ِٖ( الراضي: زكاة ركاتب المكظفيف ككسب أصحاب الميف الحرة، )ص: ٓ)

www.saaid.net/book/8/1510.docأبحاث ضمف منشكر بحث كالتطبيقات، المعنى الزكاة حكلية: األبجي ؛ 
 (:ِٖ: ص) الزكاة، قضايا في الدكلي اإلسبلمي الفقو لمجمع الفقيية الندكة

 http://www.islamicaffairs.org/default7386.html?action=article&id=726 
 

 

http://www.islamicaffairs.org/default7386.html?action=article&id=726
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 الزركع زكاة أف ذلؾ الفارؽ؛ كجد كقد ارؽ،الف كجكد مع قياس أنو ال الثاني:الوجو و 
 كبعضيا النصاب، بقيمة يتعمؽ بعضيا متعددة، أمكر في كالماشية النقكد لزكاة مخالفة كالثمار،
سنة، ككذلؾ طريقة  كؿ تكرارىا عدـ أك الزكاة بتكرار يتعمؽ كبعضيا إخراجو، الكاجب بالقدر يتعمؽ

تب تخرج زكاتيا باشتراط الحكؿ نقدان، بينما الزركع تحصيؿ الدخؿ، كطريقة سداد الزكاة؛ فالركا
 تخرج عينان.

 كذلؾ بينيما كقع سبؽ، فيما الزراعية المحاصيؿ كزكاة النقكد زكاة بيف االختبلؼ كقع ككما
 اشتراطو كعدـ السابقة، لؤلدلة النقكد، زكاة في الحكؿ فاشتراط اشتراطو، كعدـ الحكؿ، اشتراط في
ُه َيْوَم َحَصاِدهِ  : ﴿تعالى لقكلو الزراعية، المحاصيؿ في  .(ُ)﴾ َوآُتوا َحؼَّ

كذلؾ مف الفركؽ؛ أف األرض عيف باقية، كتغؿ نتاجان، كىك يختمؼ عف كسب العمؿ الناتج 
 مف الجيد البشرم الممزكج بالعمـ كالخبرة، ىذا فضبلن عف ىبلؾ اإلنساف الذم ىك بشر يفنى.

ياس؛ لذا فيك قياس مع الفارؽ ػػػ كما أشرت ػػػ، كؿ ىذه الفركؽ الجكىرية تمنع مف صحة الق
 كمف أىـ شركط القياس كجكد العمة الجامعة بينيما، كالتي مما سبؽ تبيف انتفاؤىا. 

 خامسًا: مف المعقوؿ
استدلكا مف المعقكؿ عمى عدـ اشتراط الحكؿ في الماؿ المستفاد )الركاتب( مف عدة كجكه 

 عمى النحك التالي:

 مف مف أصحاب الدخكؿ الضخمة كثير إعفاء يعني المستفاد، الماؿ في الحكؿ اشتراط .ُ
عفاء الضخـ، دخميـ في الزكاة كجكب  دكف الشماؿ، كذات اليميف ذات مالو يبعثر الذم كا 

يجابيا الزكاة، مف الحكؿ عميو يحكؿ أف  أك يدخركف الذيف المقتصديف المعتدليف عمى كا 
 كعدالتيا، الشريعة، حكمة مع يتفؽ ال حكؿ،ال عميو كيحكؿ الزكاة فيو تجب ما يستثمركف

 العبء، كيضع المسرفيف، عمى يخفؼ الحكؿ ػػػػ ػػػ مركر بشرط الشريعة تأتي أف يمكف كال
  .(ِ)المقتصديف  كاىؿ عمى

 كبقية الفقراء، لصالح األغنياء، عمى الزكاة أكجبت الشرعية النصكص إف يعترض عميو:
 ىذا معو كيبقى النصاب اإلنساف يممؾ أف كىي عبلمة، نىلمغ الثمانية، كنصبت الزكاة ؼمصار 

                                                           

 (.ُُْاآلية ) ( سكرة األنعاـ: مفُ)
 ، كما بعدىا(.َٕٓ/ُالقرضاكم: فقو الزكاة )( ِ)
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كال يضر نقصانو زمنان يسيران؛ كساعة أك  (ُ)كاممة سنة طيمة األصمية حاجاتو عف فائضان  النصاب
 .ساعتيف

 فمف كعميو عميو، تجب ال فيو يتكفر لـ كمف الزكاة، عميو تجب الشرط ىذا فيو تكفر فمف
 الخير مشاريع عمى أك عيالو عمى أك نفسو عمى أنفقو ثـ فشيري أك شيران  النقكد نصاب ممؾ

 الكافية المدة معو يستمر لـ عارض غنى ألنو الزكاة؛ عميو نكجب كال غنيان  نعتبره ال المختمفة،
 .غنيان  شرعان  العتباره

 بدكف مالو شتت فمف الزكاة، مكضكع في لو نتعرض ال فقره أك اإلنساف غنى كسبب
  .(ِ)أنفقو؟ كفيما اكتسبو؟ أيف مف مالو عف يسألو عندما ربو أماـ مسؤكليتو يتحمؿ مكجب

 كاقعو مف انطبلقان  عميو كجكبيا عدـ أك الزكاة بكجكب المسمـ عمى نحكـ أف نحف كيكفينا
 أعرؼ كشركطيا كمقاديرىا أنصبتيا كحدد الزكاة فرض الذم الحكيـ الشارع أف نعمـ كأف القائـ،

  .(ّ)العباد بمصالح

 اإلسبلـ عدؿ يأباه جمي تناقض إلى يؤدم المستفاد، الماؿ في الحكؿ شتراطبا القكؿ .ِ
 حصاد بمجرد منو يؤخذ كيزرعيا أرضان  يستأجر الذم فالفبلح الزكاة فرض في كحكمتو
 بمغت خمسيف كمية مصرية، اذا األرض غمة مف% ٓ أك% َُ الخارج كتصفية الزرع
 ىذه كراء مف آالفيا أك الدنانير مئات كاحدة ساعة في يقبض قد األرض ىذه مالؾ بينما

شيء عمى المفتى بو في المذاىب السائدة؛ ألنيـ يشترطكف مركر  منو يؤخذ فبل األرض،
 النقؿ سيارات كصاحب كالمحامي كالميندس الطبيب الحكؿ عمى ىذه األمكاؿ، ككذلؾ

 غير فقيية أقكاؿ تقديس إال التناقض ىذا إلى أدل كما الخ... الفندؽ كصاحب
 .(ْ)معصكمة

 الشرع، أحكاـ في تناقض فائدة؛ إذ ال كبير كراءه ليس حديثكـ عف التناقضيعترض عميو: 
القاصرة،  النظرة بيذه شريعتو، أحكاـ إلى ننظر أف ينبغي ال شيء، بكؿ عممان  المحيط الحكيـ كا

                                                           

 (:ِٗ( الراضي: زكاة ركاتب المكظفيف ككسب أصحاب الميف الحرة )ص:ُ)
 www.saaid.net/book/8/1510.doc 
 المصدر السابؽ. (ِ)
 ( المصدر السابؽ.ّ)
 (.َٖٓ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ْ)
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ـٍ يبلحظ  أف تناقض، ال حيث التناقض تكىمنا التي ـى ل  كاحدة، مرة تزكى الزراعية المحاصيؿ ثـ ًل
  .(ُ)ليزكؿ الشعكر بالتناقض عاـ؟ كؿ تزكى النقكد بينما

 بالتناقض نشعر يجعمنا أف ينبغي ال ،ا  أحكاـ مف حكـ لحكمة إدراكنا عدـ كما أف
 .(ِ)إدراكنا كقصكر بعجزنا الشعكر عمى يحممنا أف يجب بؿ األحكاـ؛ تمؾ في

 السائدة، المذاىب في بو المفتى ى التناقض ىكعمى أنكـ أشرتـ بأف ما اعتبرتمكه يؤدم إل
 إليو اطمأف ما إلى كاالطمئناف النظر، إعادة عمى ييحمؿ أف فيو، النظر أيمعف لك كفيؿ كذلؾ

دراؾ المسمميف، جميكر  أنصبة بيف الفرؽ كجكد في ا حكمة خفاء كأف ذلؾ في تناقض ال أف كا 
 يعني ال عاـ كؿ فييا الزكاة تكرار عدـ أك تكرارك  فييا، الكاجبة كالمقادير المختمفة، األمكاؿ
نما التناقض كأف  .(ّ)أحكامو في تناقض ال خبير حكيـ شرعو الذم كالعدؿ؛ ألف الحؽ عيف ىك كا 

 .كماؿ المصمحة كتماميا فيما شرعو ا 

 .(ْ)كالمحتاجيف لمفقراء أنفع استفادتو، عقب المستفاد الماؿ تزكية .ّ

 قمنا بقكلكـ، كلك األغنياء، كمصمحة الفقراء بمصمحة رلأد الشرع: إف يعترض عميو
 . (ٓ)لمفقراء أنفع%  ٓ.ِ عكض أكثر أك% َِ فرض لكاف كحدىـ، الفقراء مصمحة عمى كحرصنا

 كيراعي األغنياء، كمصمحة الفقراء مصمحة يراعي شرعو، ما كؿ في الحكيـ الشرع إف
 في الزكاة، فرضية مف الحكمة نحصر أف حقنا مف كليس إدراكيا، عف عقكلنا عجزت أخرل أمكران 

 .(ٔ)المحظكر بذلؾ كنرتكب الشرع، عمى االستدراؾ يشبو فيما فنقع فقط، الفقراء مصمحة

 مصمحة يكفر رأم عف نبحث أف ينبغي ال الزكاة، أحكاـ نناقش عندما فنحف كعميو،
 ألف لمكضكع؛ا بيذا المتعمقة الشرع نصكص مع ينسجـ رأم عف نبحث أف يجب كلكف الفقراء،

                                                           

 (:ِٗككسب أصحاب الميف الحرة )ص: ( الراضي: زكاة ركاتب المكظفيفُ)
 www.saaid.net/book/8/1510.doc 
 المصدر السابؽ. (ِ)
 ( المصدر السابؽ.ّ)
 (.َٖٓ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ْ)
 (:َّ( الراضي: زكاة ركاتب المكظفيف ككسب أصحاب الميف الحرة )ص:ٓ)
 www.saaid.net/book/8/1510.doc 
 ( المصدر السابؽ.ٔ)
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 ىذا مصمحة نكفر أف ال ييمنا، ما ىك معيا، التناقض كعدـ الشرعية، النصكص مع االنسجاـ
 .(ُ)ذلؾ أك الطرؼ

 معاني غرس في اإلسبلـ كىدم يتفؽ المستفادة عقب استفادتيا، الدخكؿ في الزكاة إيجاب .ْ
 في لمشاركةكا بالمجتمع كاإلحساس المسمـ، نفس في كاإلعطاء كالمكاساة، كالبذؿ البر

شخصيتو، قاؿ  عناصر مف أساسيان  كعنصران  لو، دائمة فضيمة ذلؾ كجعؿ أعبائو، احتماؿ
َا الَِّذيَن آَمـُوا َأنِْػُؼوا ِِمَّا َرَزْقـَاُكمْ  ﴿تعالى:   الناس مف كثيران  يجعؿ الحكؿ كاشتراط ،(ِ)﴾ َيا َأُّيُّ
 نعمة ا يؤتو لـ مف سكفيكا كال ا سبيؿ في ينفقكف كال كيتمتعكف كينفقكف يكسبكف
 .(ّ)الغنى

 ىنا ييمنا الذم الكاجب اإلنفاؽ بيف خمطان  فيو ألف ما ذكرتمكه ليس بكجيو؛ يعترض عميو:
 .(ْ)كثيرة كأحاديث آيات عميو دلت الذم التطكعي اإلنفاؽ كبيف أحكامو، مف حكـ معرفة

 فضيمة فيو يغرس لؾذ أف بدعكل شرعان، عميو يجب لـ ما المزكي عمى نكجب أف يمكف كال
 أف بدعكل شرعان، عميو يجب لـ ما مثبلن  المصمي عمى نكجب أف يمكف ال كما كاإليثار، اإلنفاؽ
 فقير كىك الحكؿ كدار كتمتع، كأنفؽ كسب كمف .الصبلة نكافؿ في اإلسبلـ ترغيب مع ينسجـ ذلؾ
 ليس كىذا المسمميف، اءأغني عمى إال تجب ال المعركؼ الحديث بنص الزكاة ألف بالزكاة؛ يطالب ال

 .(ٓ)غنيان 

 بالنظر شأنيا، كتنظيـ الزكاة، أمكاؿ ضبط عمى أعكف المستفاد لمماؿ الحكؿ اشتراط عدـ .ٓ
 القكؿ عمى إذ الزكاة؛ جباية تتكلى التي لئلدارة كبالنظر الزكاة، عميو تجب الذم لممكمؼ
 غمة أك مكافأة، أك راتب، مف كثر أك قؿ ماالن  يستفيد مف كؿ عمى يجب الحكؿ، باشتراط
 يتـ كمتى مبمغ، كؿ كركد تاريخ يحدد أف المختمفة اإليراد ألكاف مف ذلؾ غير أك عقار
 الكاحد، العاـ في عنده تككف قد المسمـ، الفرد أف ىذا كمعنى حينو في زكاتو ليخرج حكلو،
 ،ضبطو يشؽ أمر كىذا مختمفة، أزمنة في أمكاؿ مف استفاد ما لمقادير المكاقيت عشرات

                                                           

 (:َّضي: زكاة ركاتب المكظفيف ككسب أصحاب الميف الحرة )ص:الرا (ُ)
 www.saaid.net/book/8/1510.doc 
 (.ِْٓ( سكرة البقرة: مف اآلية )ِ)
 (.ُُٓ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ّ)
 (: َّ( الراضي: زكاة ركاتب المكظفيف ككسب أصحاب الميف الحرة )ص:ْ)

www.saaid.net/book/8/1510.doc 
 ر السابؽ.( المصدٓ)
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 يعطؿ أف شأنو كمف كتنظيمو، حصره، يعسر أمر الزكاة بجباية الحككمة قياـ عند كىك
 .(ُ)سيرىا كيعكؽ الزكاة جباية

 مستكل عمى أك الدافع، مستكل عمى سكاء تحدثتـ عنو؛ الذم التيسير إف يعترض عميو:
 أما مرة، ألكؿ تفادالمس مالو زكاة، إخراج المستفيد يريد عندما أم البداية في يحصؿ إنما الجابي،
 التي نفسيا، الصعكبة فإف البلحقة، األعكاـ في المستفادة األمكاؿ زكاة إخراج إعادة يريد عندما

 بمجرد زككاتيا أخرجنا التي الركاتب أف ذلؾ ىنا؛ تكاجينا الحكؿ اشتراط حالة تحدثتـ عنيا في
 ما ضبط إلى بحاجة فنككف ، ؿحك  عمييا مر كمما منيا تبقى ما تزكية أك تزكيتيا سنعيد تسمميا،
 .إخراجو الكاجب كالقدر عنو، الزكاة إخراج مكاعيد كضبط شير، كؿ في المستفاد الماؿ مف تبقى

 تنظيـ مشكمة يحؿ ال المستفاد الماؿ تزكية في الحكؿ اشتراط عدـ أف لنا يتبيف كىكذا
 .(ِ)الزكاة

 سبب الخالؼ:
 أمريف ىاميف ىما: يرجع سبب الخبلؼ الرئيس في ىذه المسألة إلى

 . (ّ)عدـ ورود نص صريح وثابت .ُ

فعدـ كركد النص الذم يحسـ الخبلؼ كالنزاع في المسألة كلَّد الخبلؼ؛ إذ جؿ األحاديث 
 الكاردة فييا لـ تخؿ أسانيدىا مف مقاؿ، فاختمؼ الفقياء بناء عمى ذلؾ في األخذ بيا.

كاحدة، كقالكا بمجمكعيا يقكم فأما جميكر الفقياء، فصححكا بعضيا، كأخذكا بيا جممة 
 بعضيا بعضان، كعضدكا قكليـ ىذا باآلثار الكاردة عف كثير مف الصحابة.

كأما المخالفيف ليـ فأخذكا ينظركف إلييا كؿ عمى حدة، فضعفكىا جممة كتفصيبلن، كاكتفكا 
 باآلثار الصحيحة الكاردة عف بعض الصحابة.

 

 
                                                           

 (.َُٓ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ُ)
 (:ُّ( الراضي: زكاة ركاتب المكظفيف ككسب أصحاب الميف الحرة )ص:ِ)
 www.saaid.net/book/8/1510.doc 
 (.ِّ/ِابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقتصد ) (ّ)
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 تعارض اآلثار الواردة عف الصحابة. .2

ردت آثار عف الصحابة في المسألة؛ فأخذ الجميكر منيا ما يؤيد مذىبيـ، كأخذ فقد ك 
 المخالؼ منيا ما يؤيد قكلو.

 وكذلؾ يرجع سبب االختالؼ بينيـ إلى:

 االختالؼ في تقدير مصمحة الفقير واألنفع لو. .3

نفع فالذيف قالكا بعدـ اشتراط الحكؿ؛ نظركا كذلؾ إلى مصمحة الفقير كأف ىذا القكؿ ىك األ
 ليـ.

أما القائمكف باشتراط الحكؿ فمـ ينظركا نظرتيـ باقتصار المصمحة عمى الفقير؛ ألف المشرع 
أدرل بمصمحة عباده فقراء كاغنياء؛ فالمصمحة يجب أف تككف عامة تشمؿ الطرفاف  كىك ا 

 معان؛ كالقكؿ بمثؿ قكليـ يعد بمثابة االستدراؾ عمى ا ػػػ حاشا  ػػػ.
في تقدير المصمحة العائدة؛ سواء عمى مستوى الدافع أو عمى مستوى  االختالؼ .4

 الجابي.

فالقائمكف بعدـ اشتراط الحكؿ نظركا كذلؾ إلى المصمحة العائدة عمى المكمؼ بإخراج 
حصائيا.  زكاتو، كالمتكلي جبايتيا؛ ألف ىذا أيسر ليـ كأعكف عمى ضبط أمكاليـ، كا 

ف تحققت ألكؿ مرة، فإف الصعكبة كالمشقة أما الجميكر فنفكا تحقؽ ىذه المصمحة ؛ ألنيا كا 
 كؿ في المستفاد الماؿ مف تبقى ما ضبط إلى بحاجةذاتيا تمحقو في األعكاـ البلحقة؛ ألنو يككف 

 إخراجو. الكاجب كالقدر عنو، الزكاة إخراج مكاعد كضبط شير،

 القوؿ المختار، ومسوغاتو:
يا، كبياف سبب خبلفيـ فييا يمكف القكؿ بأف بعد عرض أقكاؿ الفقياء، كأدلتيـ، كمناقشت

الراجح في المسألة ػػػ كا أعمـ ػػػ ىك قكؿ الجميكر بعدـ كجكب الزكاة في الركاتب إذا بمغت نصابان 
 حتى يحكؿ عمييا حكالن يبدأ مف لحظة استفادتو أك قبضو، كذلؾ لؤلسباب التالية:

 قكة أدلتيـ كسبلمتيا مف االعتراض. .ُ

اشتراط الحكؿ مف طرؽ كشكاىد كثيرة، تجعؿ الحديث عمى فرض ضعفو كركد أحاديث  .ِ
 ينتقؿ إلى مرتبة الحسف لغيره.
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 ╚لـ يعرؼ مف الصحابة مف يقكؿ بعدـ اشتراط الحكؿ غير ابف عباس كمعاكية  .ّ
فنقؿ عنو القكؿ باشتراطو أيضان، مما حدا ببعض العمماء إلى    كأما ابف مسعكد 

 ذكرنا.تأكيؿ قكليـ عمى النحك الذم 

كمف جية أخرل؛ فإف أكثر الصحابة الذيف قالكا باالشتراط ىـ كبار الصحابة؛ بؿ منيـ 
الخمفاء الراشديف، كقد تكلكا زماـ الدكلة اإلسبلمية حينئذ كىـ أدرل بالصكاب؛ بؿ ىـ مف قاؿ فييـ 

ًوا ِبَيا، َفَتَمسَُّكوا ْيِديٍّيَف،اْلمَ  الرَّاِشِديفَ  اْلُخَمَفاءِ  َوَسَنةِ  ِبُسنَِّتي، "َفَعَمْيُكـْ : رسكؿ ا   َعَمْيَيا َوَعض 
، بؿ لـ ينقؿ عف كاحد مف الصحابة أنو اعترض عمى قكليـ ىذا أك خالفيـ ليـ سكل ما (ُ)ِبالنََّواِجِذ"

كقد تؤكؿ قكليـ، كالدليؿ إذا تطرؽ إليو االحتماؿ سقط بو  ╚ ذكر عف ابف عباس كمعاكية
 لنزاع ال نزاع فيو؛ بؿ ىك لبلتفاؽ أقرب منو لبلختبلؼ.االستدالؿ ، مما يجعؿ محؿ ا

 نقؿ االجماع في اشتراط الحكؿ عف كثير مف العمماء يؤيد ما ذكرتو. .ْ

القكؿ باشتراط الحكؿ في كجكب الزكاة في الماؿ يتكافؽ كمقصد الشارع مف كجكبيا  .ٓ
 كتشريعيا؛ كيتكافؽ مع مدلكؿ الزكاة مف النماء كالتطيير.

 تب:كيؼ تزكى الروا
تبيف فيما سبؽ أف بمكغ الماؿ النصاب مف شركط الزكاة، كأنو ال بد مف حكالف الحكؿ عميو 
كيبدأ مف لحظة انعقاده، كلكف اختمؼ الفقياء في كيفية تزكية ىذا الماؿ؛ ىؿ يضـ إلى ماؿ مف 

 جنسو في الحكؿ، أـ ييبدأ لو حكؿ جديد؟.

 تحرير محؿ النزاع:
اج األكالد كأرباح التجارة إلى األصؿ في الحكؿ كالنصاب، في ضـ نتالفقياء  ال خبلؼ بيف

 .(ِ)في عدـ ضمو إذا بمغ المستفاد نصابان ككاف مف غير جنس األصؿ بينيـ ككذلؾ ال خبلؼ

كلكنيـ اختمفكا فيما لك كاف لدل صاحب الماؿ المستفاد )الراتب( ماالن يبمغ نصابان، ثـ 
 الو األصؿ، أـ ال يضـ كبو يبدأ حكؿ جديد؟.استفاد ماالن آخر؛ فيؿ يضـ ما قبضو إلى م

 

 
                                                           

 ( مف ىذا البحث.ٓٓ ( الحديث سبؽ تخريجو )ص:ُ)
 (.ْٕٔ/ ِ(؛ ابف قدامة: المغني )ُّ/ِ) في ترتيب الشرائع نائع( الكاساني: بدائع الصِ)
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 اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى ثالثة أقواؿ أذكرىا عمى النحو التالي:

ال يضـ الماؿ المستفاد إلى حكؿ ما عنده مف ماؿ؛ بؿ يستأنؼ لو حكؿ  القوؿ األوؿ:
  .(ِ()ُ)الشافعية كالحنابمةىك قكؿ جديد ك 

ى حكؿ ما عنده مف ماؿ، فإذا تـ حكؿ ما عنده، يضـ الماؿ المستفاد إل القوؿ الثاني:
  .(ّ)كابراىيـ النخعي ،الحنفية، كسفياف الثكرم كىك قكؿ جعؿ المستفاد كأنو مكجكد مف أكؿ الحكؿ.

إلى حكؿ ما عنده مف ماؿ؛ بؿ إذا كاف الماؿ المستفاد نقكدان فبل يضـ  القوؿ الثالث:
ـ إلى حكؿ ما عنده، كىك قكؿ المالكيةأما إذا كاف المستفاد مايستأنؼ لو حكؿ جديد،   .(ْ)شية؛ ضي

 كاألكؿ منو يكافؽ قكؿ الشافعية كالحنابمة، كالثاني يكافؽ قكؿ الحنفية.

 أدلة أقواؿ الفقياء:
 أدلة القوؿ األوؿ: . أ

استدؿ أصحاب ىذا القكؿ في عدـ ضـ الماؿ المستفاد إلى حكؿ ما عنده بأدلة مف السنة 
 :كالمعقكؿ عمى النحك التالي

 

                                                           

(؛ المرداكم: اإلنصاؼ في معرفة ْٖٔ/ِ(؛ ابف قدامة: المغني )ّٓٔ/ٓ( النككم: المجمكع شرح الميذب )ُ)
 (.َّ/ّبلؼ )خالراجح مف ال

 ( كقد اختمؼ أصحاب ىذا القكؿ في ضمو إلى نصاب ما عنده عمى قكليف:ِ)
اؿ المستفاد إلى نصاب ما عنده، كيزكى كؿ ماؿ إذا تـ حكلو. كىك قكؿ الشافعية في المذىب، يضـ الم األوؿ:

إف مقصكد النصاب أف يبمغ الماؿ حدان يحتمؿ المكاساة كىك بكثرة الماؿ )الغنى(  ودليمو:كالصحيح عند الحنابمة. 
اء الماؿ؛ كلذلؾ يضـ في كقد حصؿ ذلؾ بالنصاب األكؿ بخبلؼ الحكؿ فإف مقصكده إرفاؽ المالؾ كاستنم

 النصاب، كال كذلؾ في الحكؿ. 
يضان، كىك قكؿ البف سريج مف الشافعية، كركاية لمحنابمة. أال يضـ لو؛ بؿ ال بد مف اكتماؿ النصاب  والثاني:
_ ّٓٔ/ٓأنو كما ال يضـ إليو في الحكؿ فكذلؾ في النصاب.  انظر: النككم: المجمكع شرح الميذب ) ودليمو:
(. ابف مفمح: َّ/ّبلؼ )خ(؛ المرداكم: اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الَْٕ/ِف قدامة: المغني )(؛ ابّٕٔ

 (.َّّ/ِالمبدع في شرح المقنع )
 (.ُِٖ/ّ( المباركفكم: تحفة األحكذم )ّ)
ر (؛ الصاكم: حاشيتو عمى الشرح الصغيِّّ/ُ( النفراكم: الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني )ْ)
(ُ/ّٓٗ.) 
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 أواًل: مف السنة
 . (ُ)"اْلَحْوؿُ  َعَمْيوِ  َيُحوؿَ  َحتَّى َزَكاةٌ  َماؿٍ  ِفي َوَلْيَس : "عف النبي    حديث عمي  .ُ

الحديث ظاىر الداللة في عدـ كجكب الزكاة حتى يحكؿ الحكؿ عمى الماؿ،  وجو الداللة:
كمف جممة الماؿ؛ كىذا عاـ في كؿ ماؿ زككم، إال ما كرد فيو الدليؿ الذم يخرجو عف عمكمو، 
 الماؿ المستفاد أثناء الحكؿ فبل تجب فيو الزكاة حتى يحكؿ الحكؿ عميو )بعينو(.

كاألرباح مخصكصاف عف ىذا الحديث فيخصص المتنازع فيو  نتاجف الإيعترض عميو: 
 كالجامع بينيما عمة المجانسة. .(ِ)بالقياس عمييما

ع الفارؽ؛ ذلؾ أف الحديث عاـ يبقى ال نسمـ لكـ ىذا القياس؛ ألنو قياس ميجاب عنو: 
عمى عمكمو، كال يخرج عنو إال ما كرد فيو دليؿ التخصيص، كقد انعقد اتفاؽ الفقياء عمى ضـ 
النتاج كاألرباح مع أصميا؛ ألنيا تبع لؤلصؿ كمتكلدة عنو، بخبلؼ ما نحف فيو حيث ىك متكلد 

 .(ّ)بسبب مستقؿ عف األصؿ فبل يضـ معو في حكلو

¶لتي تشترط الحكؿ في الماؿ المستفاد خاصة منيا حديث ابف عمر األحاديث ا .ِ
 ػ(ْ)

 ثانيًا: مف المعقوؿ
إف المستفاد أصؿ في الممؾ؛ ألنو أصؿ في سبب الممؾ، فيك ممؾ متجدد بسبب مستقؿ 
فيشترط لو حكؿ جديد، بخبلؼ المستفاد مف جنس األصؿ؛ كنتاج األكالد كأرباح التجارة؛ فيي تبع 

  .(ٓ)ؾ، فتككف تبعان ليا في الحكؿلؤلصؿ في المم

أصؿ في الممؾ؛ ألنو أصؿ في سبب الممؾ مسمـ، لكف  المستفاد أفقكلكـ  يعترض عميو:
كىك أف األصؿ يزداد بو كيتكثر،  كجو آخر،مف  مف ىذا الكجو ال ينفي أف يككف تبعان  ككنو أصبلن 
 .(ٔ)لكجكب الزكاة لحكؿ احتياطان مف كجو، فتترجح جية التبعية في حؽ ا مف كجو كتبعان  فكاف أصبلن 

                                                           

 ( مف ىذا البحث.َْ( الحديث سبؽ تخريجو )ص: ُ)
: الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ الغرنكم(؛ ُْ/ِ( الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ِ)

 (.ُْأبي حنيفة )ص: 
 (.ْٗٔ/ِ( ابف قدامة: المغني )ّ)
 ( مف ىذا البحث.، كما بعدىآَ : )ص:انظر( ْ)
 (.ّٕٔ/ٓ(؛ النككم: المجمكع شرح الميذب )ُْ/ِكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )( الٓ)
 (.ُْ/ِ( الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ٔ)
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 أدلة القوؿ الثاني: . ب
 استدلكا لقكليـ بضـ المستفاد بسبب مستقؿ مف القياس كالمعقكؿ عمى النحك التالي:

 أواًل: مف القياس
يقاس الماؿ المستفاد بسبب مستقؿ عمى ما كاف متكلدان كمتفرعان عف األصؿ؛ بجامع 

 .(ُ)األرباحفي األكالد ك المجانسة التي ىي عمة الضـ 
بأنو ال قياس مع كجكد النص، كقد كجد النص ػػػ كما تبيف ػػػ الذم يكجب  يجاب عنو:

 اشتراط الحكؿ عمى ىذا الماؿ.

 ثانيًا: مف المعقوؿ

ألنو عند  إف عدـ ضـ الماؿ المستفاد إلى جنسو يفضي إلى حرج كمشقة عظيمة؛
فاد كما شرع إال لمتيسير فيعكد األمر المجانسة يتعسر التمييز فيعسر اعتبار الحكؿ في كؿ مست

َوَما َجَعَل َطَؾقُْؽْم  اشتراط حكؿ جديد لكؿ مستفاد كقد قاؿ ا تعالى: ﴿ بالنقض عندعمى مكضكعو 

يِن ِمْن َحَرٍج   ،نو لك فرض أنو استفاد في يـك كقت الظير شيئان إكأم حرج أعظـ مف ىذا ف ،(ِ)﴾ ِِف الدِّ
 ،داكفي كؿ يكـ كذلؾ فيحتاج إلى حساب الحكؿ لكؿ مستف ،شيئان  كفي الميؿ ،ككقت العصر شيئان 

  .(ّ)كفيو مف الحرج ما ال يخفى
إف الحرج المتحقؽ نتيجة اشتراط الحكؿ يككف أقؿ مف عدـ اشتراطو كضمو  يعترض عميو:

 النتاج، ككذلؾ ضبطيا، كيعسر كالساعات، األياـ في كتتكرر تكثر إلى حكؿ ما عنده؛ ألف األرباح
 الميراث فإف المستقمة؛ األسباب ىذه بخبلؼ تكرره، لكثرة أتـ، فيو فالمشقة بو، يشعر كال يكجد كقد

ف فيو، ذلؾ يشؽ فبل يتكرر، كال يندر ذلؾ كنحك كاالتياب كاالغتناـ  في المشقة دكف فيك شؽ كا 
  .(ْ)كالنتاج األرباح

                                                           

 (.ٕٓ( الغرنكم: الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة )ص: ُ)
 (.ٖٕ)مف اآلية ( سكرة الحج: ِ)
 (.ٕٓالمنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة )ص:  ( الغرنكم: الغرةّ)
 (.ْٗٔ/ِ( ابف قدامة: المغني )ْ)
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يتعيف تمكه يؿ، كما ذكر كاليسر فيما ذكرنا أكثر؛ ألف اإلنساف يتخير بيف التأخير كالتعج
ألنو مع التخيير، يختار  ؛عميو التعجيؿ، كال شؾ أف التخيير بيف شيئيف أيسر مف تعييف أحدىما

 . (ُ)أيسرىما عميو، كأحبيما إليو، كمع التعييف يفكتو ذلؾ

 :أدلة القوؿ الثالث . ج
ؿ جنسو، أك استدؿ المالكية لقكليـ بالتفريؽ بيف المستفاد إذا كاف نقكدان فبل يضـ إلى حك 

 كاف مف الماشية فيضـ إلى حكؿ نصاب مف جنسو مف المعقكؿ:

فمك لـ تضـ لخرج الساعي في كؿ زمف كفيو مشقة  ؛أف زكاة الماشية مكككلة لمساعيذلؾ 
 .(ِ)فإنيا مكككلة ألربابيا ؛بخبلؼ زكاة العيف عميو،

اشتراط الحكؿ عمى ىذا التفريؽ ال يقاـك عمكـ النصكص كاآلثار الكاردة في  يعترض عميو:
الماؿ، كمف جممتو الماؿ المستفاد بسبب مستقؿ، أك النصكص الكاردة في اشتراط الحكؿ بخصكص 

 الماؿ المستفاد. 

 سبب الخالؼ:
يرجع سبب الخبلؼ في ىذه المسألة إلى االختبلؼ في تبعية الماؿ المستفاد؛ ىؿ يأخذ 

 حكمان بعينو مستقبلن، أـ يتبع غيره ككنو مف جنسو؟

مف قاؿ مف الفقياء إف لو حكـ نفسو مستقبلن بذاتو، قاؿ باشتراط الحكؿ عميو، كما لك لـ ف
 يكف عنده غيره.

كأما مف نظر إليو نظرة المجانسة، قاؿ بتبعيتو مع أصمو، فيككف حكلو ىك حكؿ مالو 
 الحاصؿ عنده.  

 

 

                                                           

 ، كما بعدىا(.ْٗٔ/ ِ) المغني: قدامة ابف (ُ)
(؛ الصاكم: حاشيتو عمى الشرح الصغير ِّّ/ُ( النفراكم: الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني )ِ)
(ُ/ّٓٗ.) 
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 :الراجح القوؿ 

خبلفيـ فييا، يمكف القكؿ بأف  بعد عرض أقكاؿ الفقياء، كأدلتيـ، كمناقشتيا كبياف سبب
الراجح فييا ػػػ كا أعمـ ػػػ ما ذىب إليو الشافعية كالحنابمة كالمالكية ػػػ في قكليـ في المستفاد إذا كاف 
نقكدانػػػ بعدـ ضمو إلى حكؿ مالو البالغ نصابان؛ كذلؾ لمكافقة ىذا القكؿ ما جاءت بو النصكص 

لة بخصكصيا عمى اشتراط الحكؿ في الماؿ الزككم، ككذلؾ كاآلثار الدالة بعمكميا، ككذلؾ الدا
 مكافقتو لحكمة مشركعية اشتراط الحكؿ في الماؿ.

كعميو؛ فإف صاحب الراتب ليس عميو إخراج زكاتو عف راتبو البالغ نصابان بنفسو، أك بضمو 
 النصاب.مع ماؿ آخر يبمغ بو نصابان إال بعد مركر حكؿ قمرم كامؿ عميو يبدأ مف لحظة اكتماؿ 

ف كانت األقرب لمصكاب ػػػ تتميز بالحرج كالمشقة كالعسر  كلكف لما كانت ىذه الطريقة ػػػ كا 
عمى المكمؼ بإخراج زكاتو كما عمؿ بذلؾ الحنفية قكليـ؛ إذ يعسر عميو حساب أمكاؿ زكاتو في كؿ 

فإنو يجكز  شير كيزكيو في شيره مف السنة التالية؛ إذ الشريعة تتميز برفع الحرج عف المكمؼ؛
األخذ بقكؿ الحنفية في ضـ أمكالو كميا كتحديد شير في السنة يؤدم فيو زكاتو عف جميع مالو إذا 
كاف بالغان نصابان، كىذا القكؿ ىك بمثابة تعجيؿ الزكاة لما لـ يحؿ كقتو، كىك جائز عند جميكر 

 . (ُ)الفقياء عدا اإلماـ مالؾ ػػ رحمو ا ػػ

 ة الدائمة لمبحكث العممية في السعكدية؛ حيث جاء في نص فتكاىا:كبيذا القكؿ أخذت المجن

"مف ممؾ نصابان مف النقكد، ثـ ممؾ تباعان مف نقكد أخرل في أكقات مختمفة ككانت غير 
متكلدة مف األكلى كال ناشئة عنيا؛ بؿ كانت مستقمة كالذم يكفره المكظؼ شيريان مف مرتبو، 

فإف كاف حريصا عمى االستقصاء في حقو حريصا عمى أف ، ككإرث، أك ىبة، أك أجكر عقار مثبلن 
ال يدفع مف الصدقة لمستحقييا إال ما كجب ليـ في مالو مف الزكاة فعميو أف يجعؿ لنفسو جدكؿ 
حساب لكسبو يخص فيو كؿ مبمغ مف أمثاؿ ىذه المبالغ بحكؿ يبدأ مف يكـ ممكو كيخرج زكاة كؿ 

 خ امتبلكو إياه.مبمغ لحالو كمما مضى عميو حكؿ مف تاري

ف أراد الراحة كسمؾ طريؽ السماحة كطابت نفسو أف يؤثر جانب الفقراء كغيرىـ مف  كا 
مصارؼ الزكاة عمى جانب نفسو؛ زكى جميع ما يممكو مف النقكد حينما يحكؿ الحكؿ عمى أكؿ 

                                                           

(؛ ابف رشد: بداية المجتيد َٓ/ِ)في ترتيب الشرائع (؛ الكاساني: بدائع الصنائع ُٕٕ/ِلمبسكط )( السرخسي: اُ)
(؛ الماكردم: الحاكم الكبير ّٖٓ/ِ(؛ الحطاب: مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ )ّٔ/ِكنياية المقتصد )

ف مفمح: المبدع في شرح (؛ ابَْٕ/ِ(؛ ابف قدامة: المغني )ُْٔ/ٔ(؛ النككم: المجمكع شرح الميذب )ُّ/ِ)
 (.ّٖٗ/ِالمقنع )
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ساكيف نصاب ممكو منيا، كىذا أعظـ ألجره كأرفع لدرجتو، كأكفر لراحتو كأرعى لحقكؽ الفقراء كالم
 كسائر مصارؼ الزكاة كما زاد فيما أخرجو عما تـ حكلو يعتبر زكاة معجمة عما لـ يتـ حكلو.

 .(ُ)"كبا التكفيؽ كصمى ا عمى نبينا محمد كآلو كصحبو كسمـ

يتبيف مما سبؽ أف المكمؼ بالخيار في طريقة إخراج زكاتو؛ سكاء أخذ بما قالو  مالحظة:
خيير أكلى مف اإللزاـ بطريقة معينة يجد مف خبلليا صاحب الراتب الجميكر، أك األحناؼ، كالت

المشقة كالعناء في إخراج زكاتو، سيما كأف ما ذىب إليو الحنفية بمثابة تعجيؿ لمزكاة، كجميكر 
 الفقياء يقكلكف بو، مما يجعمنا نطمئف لمحكـ ػػػ كا أعمـ بالصكاب ػػػ.

 خالصة القوؿ في حكـ زكاة الراتب: 

ؿ ما سبؽ يمكف القكؿ بكجكب زكاة الراتب؛ إذا قبضيا صاحبيا كحازىا في ممكو، مف خبل
ككانت تبمغ نصابان في ذاتيا أك بضميا إلى ما معو مف األمكاؿ خبلؿ السنة، كالنصاب فييا يقدر 
بقيمة نصاب الذىب، كىذا النصاب يجب أف يككف فائضان عف حاجات المكمؼ األساسية، فبل 

كف كامبلن في أكؿ الحكؿ )لحظة االنعقاد( إلى آخره، كال يضر النقص اليسير تحسب، كيجب أف يك
) كساعة أك ساعتيف( في انقطاعو؛ فإذا نقص نقصانان فاحشان كاف مؤثران فيو، فيبدأ حكالن جديدان يبدأ 
 مف حيف اكتمالو، كالمكمؼ إما أف يخرج زكاتو عف راتبو الشيرم إذا بمغ نصابان كحاؿ عميو الحكؿ

ما أف يجعؿ لو شيران معينان في السنة يخرج مف خبللو الزكاة عف تكافر شركط الزكاة األخرل مع ، كا 
جميع أمكالو البالغة نصابان، كىذا جائز ػػػ كما سبؽ ػػػ، كالقدر الكاجب إخراجو منيا ىك ربع العشر، 

 %. 2.5أم: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.َِٖ/ٗفتاكل المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء )مجمكع  المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء: (ُ)
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 :(ُ)مدى مشروعية دفع الضرائب
مدل مشركعية دفع الضرائب؛ فالضرائب اليكـ تمثؿ أحد  بقي أف أبيف ىنا كعمى عجالة

دخكؿ الدكلة المعاصرة، كىك أمر لـ يعرؼ قديمان، فدخكؿ الدكلة اإلسبلمية في الماضي كانت 
تتمثؿ في خمس الغنائـ الحربية التي يستكلي عمييا المسممكف مف أعدائيـ الحربييف، أك مما أفاء 

حرب كال قتاؿ، كقد كاف ىذاف المكرداف في عيكد الفتح  ا عمييـ مف أمكاؿ المشركيف بغير
ذ نضب ىذاف المكرداف،  اإلسبلمي األكؿ يغنياف الدكلة اإلسبلمية عف فرض الضرائب. كاليكـ كا 

 .(ِ)تعيف لزامان البحث عف مصدر لمدخؿ تقيـ مف خبللو الدكلة مصالحيا

كاطنيف، ما بيف مبيح لذلؾ اختمؼ المعاصركف في مدل مشركعية فرض الضرائب عمى الم
 .(ّ)بضكابط، كما بيف معارض، كاستند كؿ منيـ بأدلة تؤيد ما ذىب إليو

كمف خبلؿ ما اطمعتو مف أدلة كؿ فريؽ؛ فإني أجد نفسي أميؿ مع القائميف بفرض 
الضرائب بشركط ػػػ كسأذكرىا الحقان ػػػ؛ كذلؾ ألف الضرائب اليكـ تعد بمثابة الدخؿ لمدكلة؛ فيي حؽ 

ذا كاف تكفير ىذه المصالح ليا ي جب االلتزاـ بو لمقياـ بمصالحيا التي ىي حقيقة مصالح لشعبيا. كا 

                                                           

: جمع ضريبة، كىك لفظ مشتؽ مف ضرب يضرب، يقاؿ: ضربت فبلنان عف فبلف؛ أم: كففتو الضرائب في المغة( ُ)
يء؛ أم: كففت عنو كأعرضت، كضرب عميو خراجان؛ أم: فرضو عميو كقدره، كمف معاني عنو، كأضربت عف الش

الضريبة: ما يؤدم العبد إلى سيده مف الخراج المقرر عميو، أك ىي: ما يضرب عمى اإلنساف مف جزية كغيرىا. ابف 
ارس: معجـ مقاييس (؛ ابف فُِْ/ّ(؛ الزبيدم: تاج العركس )ٕٗ/ّاألثير: النياية في غريب الحديث كاألثر )

أما مفيـو الضرائب في االصطالح المعاصر فقد (. َٓٓ، ْٕٓ/ُ(؛ ابف منظكر: لساف العرب )ٕٕٓ/ُالمغة )
: تعريؼ الدكتكر أحمد شكيدح ػػػ رحمو ا ػػػػ بأنيا: "التزاـ نقدم يدفعو الشخص بغض ذكروا ليا تعريفات عدة منيا

فرض الضريبة بجانب الزكاة في الشريعة اإلسبلمية. بحث منشكر  النظر عف النفع الذم يعكد عميو". شكيدح:
 (.ُٓضمف أبحاث اليـك الدراسي الخامس بعنكاف "الضريبة كالزكاة كأثرىما في المجتمع". )ص:

 (.َُْٕ/ِ( القرضاكم: فقو الزكاة )ِ)
َكاةِ َلْيَس : "( مف األدلة التي استدؿ بيا النافييف دفع الضرائب جانب الزكاة: قكلو ّ) ". ِفي اْلَماِؿ َحؽٌّ ِسَوى الزَّ

([. كالحديث قاؿ ُٖٕٗ(، ح)َٕٓ/ُأخرجو: ابف ماجو في سننو ] كتاب الزكاة/ باب ما أدم زكاتو ليس بكنز، )
([. فالحديث كاضح َْٗٗ(، ح)َٖٕعنو األلباني: ضعيؼ. األلباني: ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو ])ص:

نفى عف الماؿ حقكقان سكل الزكاة. كمف أدلة المجيزيف بضكابط: قكلو  ؛ ألنو الداللة عمى عدـ مشركعية الضرائب
 : ،"َكاِة ﴾. سكرة البقرة:  َلقَْس الِِبَّ أَْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُؽمْ  ثـ تبل ىذه اآلية التي في البقرة: ﴿"ِإفَّ ِفي الَماِؿ َلَحقًّا ِسَوى الزَّ

(، ُْ/ِكتاب الزكاة/ باب ما جاء أف في الماؿ حقا سكل الزكاة، )(. أخرجو: الترمذم في سننو ] ُٕٕمف اآلية )
 =  ([َُّٗ(، ح)ِٕٓضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو ])ص: في األلباني كالحديث ضعفو([. ٗٓٔح)



ىىزكاةىالرواتب،ىومكافأةىنؼاةىالخدمظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                                                    
    

 

70 
 

؛ فاقتضى ذلؾ أف يككف (ُ)يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب ال مف كاجبات الدكلة كضركراتيا؛ فإف ما
 دفع الضرائب كاجبان مف أجؿ إقامة ىذا الكاجب.

ىك مقيد بشركط تمنع الدكلة مف االستبداد   ثـ إف القكؿ بالجكاز ليس عمى إطبلقو؛ بؿ
 كالظمـ في ىذا الجانب، كىذه الضكابط تقيد دائرة اإلباحة. 

 :(2)ومف الضوابط التي اشترطيا المجيزوف

أف تككف ىناؾ حاجة حقيقية بالدكلة إلى الماؿ، بحيث ال تككف ىناؾ مكارد أخرل تستطيع  .ُ
دكف إرىاؽ الناس بالتكاليؼ؛ فإف كجد ما  الدكلة بيا أف تحقؽ أىدافيا، كتقيـ مصالحيا

يكفي حاجاتيا لـ يجز ليا فرضيا؛ ألف األصؿ في الماؿ الحرمة، كفي الذمـ البراءة مف 
 التكاليؼ مالية كغير مالية، كال يجكز الخركج عف ذلؾ إال لضركرة كحاجة ممحة.

ية عمى حساب أف تكزع أعباء الضرائب عمى الناس بالعدؿ، بحيث ال يرىؽ فريؽ مف الرع .ِ
فريؽ آخر، كال تحابى طائفة كيضاعؼ الكاجب عمى طائفة أخرل بغير مسكغ يقتضي 

 ذلؾ.

كليس المراد بالعدؿ المساكاة؛ فالمساكاة بيف المتفاكتيف ظمـ، فميس ببلـز أف تككف نسبة 
ف المأخكذ كاحدة مف الجميع؛ بؿ يجكز العتبارات اقتصادية كاجتماعية أف تختمؼ النسبة فيؤخذ م

 ىذا أكثر مف ذاؾ.

أف تنفؽ الضرائب المأخكذة في مصالح األمة العامة ال في المعاصي كالشيكات كالرغبات  .ّ
 الذاتية.

كلذلؾ ترل القرآف الكريـ قد اىتـ ببياف مصارؼ الزكاة؛ منعان لؤلىكاء السياسية أف تمعب 
 بيا، كتنفؽ أمكاليا في غير مستحقييا.

ض الضرائب؛ بؿ ال بد لو مف مكافقة أىؿ الشكرل كالرأم في أال ينفرد اإلماـ كال نكابو بفر  .ْ
األمة؛ ألنيـ ىـ مف يستطيع أف يراعي الشركط السالفة، كيتبينكف كجكه الحاجة، كغيرىا مف 
األمكر المسكغة لفرضيا كتكزيعيا عمى الناس بالعدؿ، مستعينيف بأىؿ الخبرة 

                                                           

حقكقان أخرل  ككجو الداللة مف الحديث: أنو ظاىر الداللة في مشركعية الضرائب ككف المشرع أجاز في الماؿ= 
 (.َُِٗ_ َُٖٗ، َُٖٕ_ َُّٕ/ ِظر لبلستزادة في أدلة كؿ فريؽ: القرضاكم: فقو الزكاة )غير الزكاة، ان

 (.َُِ/ُ( السبكي: األشباه كالنظائر )ُ)
 (.َُٕٖ_ َُٕٗ/ِ( القرضاكم: فقو الزكاة )ِ)
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لح كالخدمات كالمرافؽ التي تعكد كاالختصاص، ثـ يراقبكف بعد ذلؾ صرفيا في كجكه المصا
 بالنفع عمى المكاطف.

 ولكف ىؿ يغني دفع الضرائب عف الزكاة:  

كثيران ما يتردد عمى ألسنة الناس أف منيـ مف يدفع لمدكلة ضرائب؛ فيؿ يجكز إعفاؤىـ عف 
 دفع الزكاة سيما إذا كانت تمؾ الضرائب المدفكعة تبمغ أضعاؼ ما يدفع لمزكاة؟

 لؾ:والجواب عف ذ

ال يمكف القكؿ بأف الضريبة التي تأخذىا الدكلة تغني عف دفع الزكاة؛ الختبلفيا عنيا مف 
حيث األسباب كالمصارؼ؛ فالزكاة عبادة؛ حددت في أمكاؿ معينة، كليا مصارفيا المخصكصة 
التي حددىا الشرع كجاء ذكرىا في القرآف الكريـ، فبل تصرؼ في غير ذلؾ؛ كبناء مستشفيات، أك 

آبار، أك تمييد طرقات، أك غيرىا، ككذلؾ يشترط في إخراجيا نية مخصكصة، كفي األمكاؿ  حفر
 .(ُ)مقدار مخصكص حده الشرع كذلؾ. كالضرائب عمى خبلؼ ذلؾ

ف بقي  كعميو؛ فإف المكمؼ يدفع ما عميو مف ضرائب أكالن كىذا حؽ لمدكلة ال غنى عنو، كا 
كدار عمييا حكليا كامبلن دفع زكاتيا؛ ألف مف  بعد ذلؾ ما يدخره مف أمكاؿ؛ فإف بمغت نصابان 

 شركط الزكاة بمكغيا النصاب كحكالف الحكؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(؛ السالكس: االقتصاد اإلسبلمي كالقضايا الفقيية المعاصرة ُُُٖ، َُُٕ/َِ( القرضاكم: فقو الزكاة )ُ)
 (.ِٕٔ:)ص
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 المبحثىالثاني

 حػوػظىزكاةىمكافأةىنؼاوظىالخدمظ،ىوحكمؼا
تعتبر مكافأة نياية الخدمة باصطبلحيا ىذا مف المفاىيـ المعاصرة، أكجبتو قكانيف الدكلة 

فع مبمغ معيف مف الماؿ إلى العماؿ كالمكظفيف عند انتياء خدمتيـ، المعاصرة عمى أرباب العمؿ بد
كقد يبمغ مقدار المكافأة غالبان نصابان، فاقتضى ذلؾ بحث حكـ ىذا النكع مف األمكاؿ ىؿ تجب فيو 

 الزكاة أـ ال تجب؟

كلكف قبؿ ذلؾ أكد اإلشارة إلى عدـ تعارض ىذا المكافآت مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية؛ 
مكافقة كمتبلئمة مع أحكاميا كتشريعاتيا كمقاصدىا في العناية باألفراد، كتحقيؽ مصالحيـ بؿ ىي 

سيما الطرؼ األضعؼ، كالعامؿ يشكؿ الجانب األضعؼ؛ لذلؾ تشريع مثؿ ىذه المكافآت مف 
 األىمية بالنسبة لو، كمف يعكليـ.

ىأواًل:ىحػوػظىزكاةىمكافأةىنؼاوظىالخدمظ
؛ أكد تعريؼ مفرداتو كؿ عمى حدة لتتضح فيما بعد صكرتو قبؿ بياف حقيقة ىذا المركب

 الكاممة، كذلؾ عمى النحك التالي:

 مفيـو المكافأة لغة واصطالحًا:
 المكافأة في المغة: . أ

 مثمو صار حتى شيئان  ساكل شيء مصدر كافأ، كىك يدؿ عمى التساكم في الشيئيف، فكؿ
صنيعو؛ أم جازيتو، فتساكيو بذلؾ في صنيعو،  لو، تقكؿ: كافأت فبلنان إذا قابمتو بمثؿ مكافئ فيك

قكؿ عمي  كمنو ىذا، مف الناس بيف زيادة. كالمكافأة أك بمثمو إحسانان  جازاه: جيكده عمى ككافأه
  .(ِ)كالقصاص الدية في تتساكل أم ،(ُ)"ِدَماُؤُىـْ  َتَكاَفأُ  اْلُمْؤِمُنوفَ ": عف النبي    

                                                           

أحمد في مسنده ؛ ك [َّْٓ(، ح )َُٖ/ْيقاد المسمـ بالكافر )إ( أخرجو: أبك داكد في سننو ] كتاب الديات/ باب ُ) 
(، ُُُّ/ِ([؛ قاؿ عنو األلباني: صحيح. األلباني: صحيح الجامع الصغير كزيادتو ])ُٗٗ(، ح)ِٖٓ/ِ])
(ّٔٔٔ.]) 
(؛ ّٕٓ/ ِيكمي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )(؛ الفُٖٗ/ ٓ( ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )ِ) 

 (.ُُْٗ/ ّ(؛ عمر كآخركف: معجـ المغة العربية المعاصرة )ُّٗ/ ُابف منظكر: لساف العرب )
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 الكممة كأصؿ مثمو، تككف حتى بو ف بالشر مكافأةكالمكافأة تككف بالنفع كالضر، كال تكك 
 مثمو. كتككف المكافأة كذلؾ بالقكؿ كاف إذا ىذا كؼء ىذا يقاؿ: الكفؤ كىك المعنى ىذا عف ينبئ

 .(ُ)ذلؾ مع يجرم كما كالفعؿ

 المكافأة في االصطالح: . ب
 ال يخرج معنى المكافأة في االصطبلح عف معناه المغكم مف حيث ككنو المجازاة عمى

، كمف األكؿ قاؿ عميش مف المالكية: "فميكافئو: أم (ِ)في أمكر معينة الفعؿ، أك المساكاة بيف شيئيف
 .(ّ)يعطو عكض ما تفضؿ بو"

 مفيوـ الخدمة لغة واصطالحًا:  

 الخدمة في المغة: . أ
الخدمة مصدر خدـ كىي المينة، كقيؿ: ىي بالكسر االسـ، كبالفتح المصدر. كتطمؽ 

 فمساعدتؾ لشخص ما ىي خدمة لو، خر،باآلالمساعدة، أك العناية كاالىتماـ الًخدمة كذلؾ عمى 
نساف متحققان لخادـ ىك الذم يطكؼ عمى اإلفا. (ْ)يقاؿ: خدـ جيرانو؛ أم: قاـ بحاجتيـ كبشئكنيـك 

 .(ٓ)في حكائجو

 الخدمة في االصطالح: . ب
 بالحاجات لقياـاال يخرج المعنى االصطبلحي لمفيكـ الخدمة عف معناه المغكم مف ككنو: 

 .(ٔ)مكاف أك أشخاص أك لشخص الخاصة

 

 

                                                           

 (.َّّ( العسكرم: معجـ الفركؽ المغكية )ص: ُ) 
نياية المحتاج إلى شرح  (؛ الرممي:ُُِ/ٓ(؛ األـ: الشافعي )ِّٕ/ْ( الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير )ِ) 

 (.ِْٔ(؛ البيكتي: الركض المربع شرح زاد المستقنع )ص:ِٖٔ/ٕالمنياج )
 (.ّّٖ/ٕ( عميش: منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ )ّ) 
(؛ عمر كآخركف: معجـ المغة العربية ُٕٔ/ُِ(؛ ابف منظكر: لساف العرب )ُْٕ/ ٔ( األزىرم: تيذيب المغة )ْ) 

 عدىا(.، كما بَِٔ/ ُالمعاصرة )
 (.ُِْ( العسكرم: معجـ الفركؽ المغكية )ص: ٓ) 
 (.ُّٗ( قمعجي: معجـ لغة الفقياء )ص: ٔ) 
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 مفيـو نياية الخدمة:
 تقديـ عف كالتكقؼ الكظيفي، االرتباط أك العقد عف يقصد بػ )نياية الخدمة(: االنقطاع

 أك خاصة، جيات أك حككمية، جية لدل الخدمة كانت سكاء أدائيا؛ عمى المتعاقد المياـ العامميف
 .(ُ)المكافأة عمى لمحصكؿ الشرط ىك مةالخد كانتياء أفراد.

 مفيـو مكافأة نياية الخدمة:
 كجعمتيا العمؿ، قكانيف بتشريعيا اختصت التي يكثر إطبلؽ ىذا االصطبلح عمى المكافأة

 كقد عرفيا أىؿ االختصاص بتعريفات عدة مف أىميا:  ،(ِ)العمؿ عقد النتياء الزمان  أثران 

نيا: "حؽ مالي جعمو القانكف لمعامؿ عمى رب العمؿ تعريؼ الدكتكر محمد نعيـ ياسيف بأ .ُ
بشركط محددة، يقتضي أف يدفع الثاني لؤلكؿ عند انتياء خدمتو أك لمف يعكليـ مبمغان نقديان 
دفعة كاحدة، يبلحظ في تحديد مقداره مدة الخدمة كسبب انتيائيا، كالراتب الشيرم 

  .(ّ)لمعامؿ"

نيا: "حؽ مالي أكجبو كلي األمر بشركط محددة تعريؼ الدكتكر خالد بف عمي المشيقح بأ .ِ
 .(ْ)عمى رب العمؿ لصالح المكظؼ عند انتياء خدمتو"

 كبنحك ىذا التعريؼ خرج مؤتمر الزكاة في الندكة الخامسة منو؛ حيث عرفيا بقكلو: "ىي
إذا  كاألنظمة القكانيف بمقتضى خدمتو نياية في العمؿ رب عمى العامؿ يستحقو مقطكع مالي مبمغ

 . (ٓ)فييا" المحددة الشركط تكافرت

                                                           

، كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة( أبك غدة: زكاة مكافأة نياية الخدمة بحث منشكر ضمف أبحاث ُ) 
 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126: (ِٓ)ص:

 .(ِّٓ/ُ( األشقر كآخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة )ِ) 
 السابؽ. ( المصدرّ) 
 :(َُ، )ص:( المشيقح: فقو النكازؿ في الزكاةْ) 

http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&li
mitstart=0 

 ( فتاكل كتكصيات أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة:ٓ) 
 BookPages.aspx?BookID=126http://www.zakat.org.lb/Library/ 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
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كبالنظر في التعريفات السابقة أجد أف التعريؼ الثاني "تعريؼ الدكتكر المشيقح" كتعريؼ 
ندكة الزكاة ىك األنسب؛ ألنو أقرب إلى التعريؼ بالحقيقة، أما األكؿ فأدخؿ فيو بعض التفاصيؿ 

 فكاف أقرب إلى ككنو تعريفان بالرسـ.

 الخدمة: خصائص مكافأة نياية
مف خبلؿ التعريفات السابقة كما كضعو شراح ككاضعك قكانيف العمؿ يرل أف مكافأة نياية 

 :(ُ)الخدمة تتميز بسمات كخصائص معينة مف أبرزىا

إنيا التزاـ فرضو كلي األمر عمى رب العمؿ لصالح العامؿ أك المكظؼ، كال يخضع في  .ُ
 فرضو كال في صفتو إلى إرادة طرفي العقد.

ار المكافأة يتحدد بناء عمى سبب انتياء خدمتو، كمدتيا، كمقدار الراتب األخير إف مقد .ِ
 الذم كاف المكظؼ يتقاضاه قبؿ انتياء خدمتو.

إف كقت استحقاقيا ىك الكقت الذم تنتيي فيو خدمة المكظؼ، فبل يحؽ لو المطالبة بيا  .ّ
 قبؿ انتياء خدمتو، كما ال يجكز لو التنازؿ عنيا.

 تقطاع شيء مف راتب المكظؼ أثناء مدة خدمتو.إنو ال يشترط اس .ْ

إف المستحؽ لممكافأة ىك المكظؼ؛ إذا انتيت خدمتو أثناء حياتو، فإف انتيت خدمتو بسبب  .ٓ
الكفاة فيستحؽ المكافأة مف يعكليـ المتكفى مف أىمو كذكيو، بدكف تقيد بقكاعد اإلرث 

 الشرعي.

، في بعض الحاالت التي نصت إنو يحؽ لرب العمؿ حرماف المكظؼ مف ىذه المكافأة .ٔ
 عمييا القكانيف المنظمة، كما لك ارتكب أخطاء ألحقت برب العمؿ خسارة مادية كبيرة.

 

 

 

                                                           

(؛ الغفيمي: نكازؿ الزكاة ِّٖ_ ِّٔ/ُ( انظر: األشقر كآخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة )ُ) 
 :(ُُ، )ص:، كما بعدىا(؛ المشيقح: فقو النكازؿ في الزكاةَِٕ)ص: 

http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&li
mitstart=0  

http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0


ىىزكاةىالرواتب،ىومكافأةىنؼاةىالخدمظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                                                    
    

 

77 
 

 ثانيًا: حكـ زكاة مكافأة نياية الخدمة

البد أكالن كقبؿ البحث في حكـ زكاة مكافأة نياية الخدمة، البحث في تكييؼ ىذا النكع مف 
يؽ البت في حكميا، كعمى ذلؾ أشرع أكالن ببياف تكييفيا، ثـ بعدىا المكافآت؛ حيث يىٍسييؿ بذلؾ طر 

 أبحث في حكميا الشرعي؛ ىؿ تجب فييا الزكاة أـ ال؟.
 التكييؼ الفقيي لمكافأة نياية الخدمة . أ

 اختمؼ الباحثكف في تكييؼ مكافأة نياية الخدمة عمى عدة أقكؿ أبينيا عمى النحك التالي:

 .(ُ)ة الخدمة أجرة مؤجمة، كىك قكؿ الدكتكر محمد الضناكمإف مكافأة نياي القوؿ األوؿ:

إنيا تأميف مف مخاطر انتياء العقد، شرعت كي يجد العامؿ عند انتياء  القوؿ الثاني:
 .(ِ)خدمتو ما يعينو عمى مكاصمة الحياة ىك كمف يعكؿ. كىك قكؿ الدكتكر عبد ا بف منيع

 .(ّ)الدكتكر عبد الستار أبك غدةىي التزاـ بالتبرع، كىك قكؿ  القوؿ الثالث:

حؽ مالي خاص أكجبتو الدكلة لمعامؿ أك المكظؼ، كقاؿ بو الدكتكر محمد  القوؿ الرابع:
 .(ْ)نعيـ ياسيف، كرجحو الدكتكر عبد ا الغفيمي، كالدكتكر خالد المشيقح

 

 

 

 

                                                           

الدكتكر ياسيف كالدكتكر أبك غدة، ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا ( الضناكم: تعقيب عمى بحثي ُ) 
 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126: (ْْ)ص:  الزكاة المعاصرة

المنيع: مناقشة بحثي الدكتكر ياسيف كالدكتكر أبك غدة، ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة  (ِ) 
 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126: (ّٔ)ص:  المعاصرة

كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة ( أبك غدة: زكاة مكافأة نياية الخدمة، بحث منشكر ضمف أبحاث ّ) 
 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126: (ّٓ، )ص:المعاصرة

(؛ الغفيمي: نكازؿ الزكاة دراسة فقيية ِْٕ/ُ( األشقر كآخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة )ْ) 
 :(ُِ، )ص:ي الزكاة(؛ المشيقح: فقو النكازؿ فِْٕتأصيمية لمستجدات الزكاة )ص:

http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&li
mitstart=0 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
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 أدلة األقواؿ:
 أدلة القوؿ األوؿ: . أ

 استدلكا لقكليـ مف المعقكؿ فقالكا:

ار مكافأة نياية الخدمة مبلحظ مف رب العمؿ عند التعاقد مع العامؿ عمى األجر، إف مقد
 .(ُ)مما يجعؿ ليا أثران في مقدار األجر زيادة كنقصان، فتككف جزءان مؤجبلن مف األجر

إف اعتبار المكافأة جزءان مف أجر العامؿ يتعارض مع بعض أحكاـ األجرة  يعترض عميو:
 كمف ذلؾ: (ِ)مي مما يؤثر عمى عقد اإلجارة نفسو فيجعمو فاسدان كاإلجارة في الفقو اإلسبل

جيالة األجر حيث ال يمكف العمـ بو إال في انتياء عقد العمؿ؛ ألنو يختمؼ بحسب المدة  .ُ
كأجرة الشير األخير كسبب انتياء الخدمة كغيرىا مف األسباب المؤثرة في األجرة زيادة 

 .(ّ)كنقصانان 

ف الجيالة ال يؤدم إلى المنازعة؛ ألف تمؾ العناصر التي بني إف ىذا النكع م يجاب عنو:
عمييا تقدير المكافأة محددة في القكانيف، كيمكف احتسابيا بدقة عند انتياء العقد، كال تؤدم جيالتيا 

 . (ْ)عند العقد إلى المنازعة بعده

نما بسبب سمطاف القانك  يرد عميو: ف، كتدخمو إف عدـ المنازعة ليس بسبب نكع الجيالة، كا 
طراؼ المعنية، كىذا إف منع المنازعة مف الظيكر فإنو ال يمنع تككف الغؿ كفرض أحكامو عمى األ

 . (ٓ)في الصدكر

                                                           

يف كالدكتكر أبك غدة، ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الدكتكر ياسالضناكم: تعقيب عمى بحثي  (ُ) 
 الزكاة المعاصرة:

 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126 
(؛ ياسيف: زكاة مكافأة نياية الخدمة كالراتب ِْٕ/ُة المعاصرة )( األشقر كآخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاِ) 

 :(ُٓ، )ص: كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرةالتقاعدم، بحث منشكر ضمف أبحاث 
 ages.aspx?BookID=126http://www.zakat.org.lb/Library/BookP 
(؛ ياسيف: زكاة مكافأة نياية الخدمة كالراتب ِْٖ/ُ( األشقر كأخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة )ّ) 

 :(ُٓ، )ص: عماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرةالتقاعدم، بحث منشكر ضمف أبحاث كأ
 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126 
 ( المصدراف السابقاف.ْ) 
 ( المصدراف السابقاف.ٓ) 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
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التعميؽ في العقد؛ ألف مكافأة نياية الخدمة ال تستحؽ لمعامؿ إال بشركط ال يمكف التحقؽ  .ِ
 تيائيا بأسباب أخرلمنيا إال في نياية العقد؛ كشركط انتيائيا بأسباب معينة، كعدـ ان

 . (ُ)محددة، كىذا مف الغرر المؤثر في عقكد المعاكضة

نما منع منيا؛ ألف الشرط قياميا عمى التراضي  كلذلؾ فإف ىذه العقكد ال يدخميا التعميؽ، كا 
ف كقع عند  الخالص، أم المقترف بطيب النفس، كطيب النفس ال يعرؼ عند كقكع المعمؽ عميو كا 

 . (ِ)نشاء العقدإ

اعتبار مكافأة نياية الخدمة أجران يقتضي أف تدخؿ في ممؾ العامؿ بمجرد انتياء  إف .ّ
المدة التي سمـ نفسو فييا لرب العمؿ، أك بمجرد انتياء العقد ػػػ حسب اختبلؼ الفقياء ػػػ 

 فإذا دخمت لـ تخرج إال برضاه أك كفاتو، كيترتب عمى ذلؾ أمراف:
مكافأة حاؿ حياتو، كال كرثتو بعد كفاتو؛ بسبب نو ال يجكز حرمانو مف ىذه الإ أحدىما:

قيامو متعمدان بفعؿ ضار برب العمؿ؛ كما لك أفشى سران مف أسرار المينة، أك ألحؽ الضرر المادم 
 بأمبلؾ صاحب العمؿ، كغير ذلؾ. 

نما كزعتيا  والثاني: إف القكانيف التي أنشأت المكافأة لـ تجعميا مف تركتو في حاؿ كفاتو، كا 
 .(ّ)يقة حددتياكفؽ طر 

كاألصؿ أنو لك اعتبرناىا جزءان مف األجر، لـ يصح حرماف العامؿ مف األجر بسبب مف 
األسباب؛ ألنو حقو، كذلؾ كجب أف تعامؿ بعد كفاتو معاممة التركة كاإلرث. كلكف ذلؾ لـ يكجد 

 فاقتضى عدـ صحة تكييفيا جزءان مف األجر.  

 أدلة القوؿ الثاني: . ب
 :استدلوا مف المعقوؿ

 حيث إف ىذه المكافأة تعتمد عمى جميع خصائص التأميف مف ميؤىمَّف كميؤىمَّف عميو كقسط 

 

                                                           

(؛ ياسيف: زكاة مكافأة نياية الخدمة كالراتب ِْٖ/ُاألشقر كأخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة ) (ُ) 
 :(ُٓ، )ص: عماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرةحث منشكر ضمف أبحاث كأالتقاعدم، ب

 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126 
 المصدراف السابقاف.( ِ) 
 مصدراف السابقاف.( الّ) 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
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 .(ُ)التأميف كالنتيجة

: صحيح أف ىذه المكافأة تعتبر نكعان مف التأميف؛ حيث تبعث الطمأنينة في يعترض عميو
في تحديد طبيعة نفس العامؿ نتيجة الخكؼ عمى مستقبمو بعد انتياء الخدمة، كلكف ىذا ال يكفي 

 ىذه المكافأة، كال يفسر تكلدىا عمى صفة اإللزاـ لرب العمؿ. 

كأما الحكـ بأف ىذا الحؽ تكلد نتيجة عقد تأميف بيف العامؿ كرب العمؿ، فيذا غير مسمـ؛ 
ألف التأميف عقد معاكضة بيف طرفيف، ىما: المؤمف كالمؤمف لو، كمقتضاه أف يأخذ كؿ منيما 

فع األكؿ أقساط التأميف، كيمتـز الثاني مقابؿ ذلؾ بتحمؿ تبعة الخطر، كدفع مقابؿ ما يدفع، فيد
مبمغ التأميف في حالة كقكعو، كىذا ليس متحققان في مكافأة نياية الخدمة؛ حيث إنيا حؽ يمتـز رب 

 . (ِ)العمؿ بسداده لمعامؿ، مع عدـ دفع األخير ألم عكض مالي لرب العمؿ

 أدلة القوؿ الثالث: . ج
 .ػػ فيما أعمـ ػػػػ دليبلن ألصحاب ىذا القكؿ فيما ذىبكا إليولـ أجد ػػ

 ويمكف االعتراض عمى تكييفيـ مكافأة نياية الخدمة بأنيا التزاـ بالتبرع:

بأف ىذا التكييؼ يؤدم لضياع حؽ العامؿ في حاؿ عدكؿ رب العمؿ عف دفع المكافأة 
كد الخبلؼ القكم بيف الفقياء في اإللزاـ لمعامؿ؛ بحجة أنيا تبرع قد رجع عف إنفاذه، ال سيما مع كج

 .(ّ)بالكعد

 أدلة القوؿ الرابع: . د
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ مف المعقكؿ حيث قالكا:

إف مف صبلحيات كلي األمر إنشاء بعض الحقكؽ كالكاجبات عمى الرعية إذا اقتضت 
 عمى طمأنة العامؿ  تعمؿ المكافآتالمصمحة ذلؾ، كمنيا إلزامو بتمؾ المكافأة، سيما كأف مثؿ ىذه 

                                                           

أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة  بحثي الدكتكر ياسيف كالدكتكر أبك غدة، ضمف مناقشة :المنيع (ُ) 
 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126: (ّٔ)ص:  المعاصرة

؛ ياسيف: زكاة مكافأة نياية الخدمة كالراتب (ُِٓ/ُ)كأخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة  ( األشقرِ) 
 :(ُٔ، )ص:عماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرةالتقاعدم، بحث منشكر ضمف أبحاث كأ

 tp://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126ht 
أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة  بحثي الدكتكر ياسيف كالدكتكر أبك غدة، ضمف مناقشة :المنيع (ّ) 

 at.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126http://www.zak :(ّٔ)ص:  المعاصرة

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
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 .(ُ)عمى مستقبمو، فيدفعو ذلؾ إلى اإلخبلص في العمؿ، كالزيادة في اإلنتاج

كما أف عقد العمؿ ىك عقد إذعاف، يخضع العامؿ فيو لرغبات رب العمؿ، فإما أف يقبؿ 
ما أف يرفض العمؿ بالجممة، كفي مثؿ ىذه العقكد يمثؿ العامؿ فييا الطرؼ  بشركطو كاممة، كا 

، كمف مقاصد الشريعة رعاية الضعفاء كحمايتيـ مف الظمـ كاالضطياد، فإلزاـ كلي األمر الضعيؼ
رب العمؿ بتقرير مكافأة نياية الخدمة ىك بمثابة حماية لحؽ العامؿ، كتحقيؽ مصمحتو، كمصمحة 

 . (ِ)رب العمؿ، فيعكد بالنفع عمى الجانبيف معان 

العزيز، تسطر في معانييا عدالة  كيحضرني في ىذا المقاـ قصة كردت عف عمر بف عبد
الشريعة اإلسبلمية كتميزىا باألسبقية كالصدارة في حفظ حقكؽ الرعية سيما الضعفاء منيـ، فقد كرد 

ٍف ًقبىمىؾى ًمٍف أىؿ الذمة، قد أنو بعث لعاممو عمى البصرة يقكؿ فيو: "   عنو  ... كانظر مى
و مف بيت ماؿ المسمميف ما يصمحو. كبرت سنو، كضعفت قكتو، ككلت عنو المكاسب، فأجر عمي

فمك أف رجبل مف المسمميف، كاف لو مممكؾ كبرت سنو، كضعفت قكتو، ككلت عنو المكاسب، كاف 
مف الحؽ عميو أف يقكتو أك يقكيو، حتى يفرؽ بينيما مكت أك عتؽ، كذلؾ أنو بمغني أف أمير 

اؿ: ما أنصفناؾ إف كنا أخذنا المؤمنيف عمر مر بشيخ مف أىؿ الذمة، يسأؿ عمى أبكاب الناس، فق
 . (ّ)"منؾ الجزية في شبيبتؾ، ثـ ضيعناؾ في كبرؾ. قاؿ: ثـ أجرل عميو مف بيت الماؿ ما يصمحو

 القوؿ المختار:
؛ اعتبار مكافأة نياية الخدمة حؽ مالي األصكبيظير لي ػػػػ كا أعمـ ػػػػ أف التكييؼ 

 ، كذلؾ لؤلسباب التالية:جبتو الدكلة عمى رب العمؿأك لممكظؼ أك العامؿ 

 سبلمة دليؿ ىذا القكؿ مف المناقشة كاالعتراض بخبلؼ أدلة األقكاؿ األخرل. .ُ

 إف ىذا القكؿ مكافؽ لمقاصد الشارع في حفظ الحقكؽ كرعايتيا. .ِ

                                                           

 (.ُِٓ/ُ)( األشقر كأخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة ُ) 
؛ ياسيف: زكاة مكافأة نياية الخدمة كالراتب التقاعدم، بحث منشكر ضمف (ِّٓ_ ُِٓ/ُ) المصدر السابؽ( ِ) 

 :(ُٕ، )ص:رةعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصأبحاث كأ
 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126 
/ كتاب الفيء ككجكىو كسبيمو فمنو الجزية كالسنة في قبكليا كىي مف الفيء]  األمكاؿ في ابف زنجكيوأخرجو: ( ّ) 

 [.(ُٕٗ(، )ُٗٔ/ُ) تباء الجزية كالخراج كما يؤمر بو مف الرفؽ بأىميا، كينيى عنو مف العنؼاج باب

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
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خبلصو في العمؿ فيعكد  .ّ تقانو كا  اعتباره حؽ لمعامؿ أك المكظؼ يزيد مف كفاءتو كا 
ما لك كاف ماالن مقتطعان مف راتبو، كما قاؿ بذلؾ  بذلؾ بالنفع عمى رب العمؿ، بخبلؼ

 أصحاب القكؿ األكؿ، فأخذ ماؿ زائد عمى األجر يشجع العامؿ عمى العمؿ.

اعتبار مكافأة نياية الخدمة جزءان مف األجر ال يتكافؽ كالنصكص الكاردة في شأف  .ْ
 أف رسكؿ ا ¶إعطاء األجير حقو قبؿ أف يجؼ عرقو، فعف عبد ا بف عمر 

  :عف    ، كعف أبي ىريرة (ُ)"" َأْعُطوا اأْلَِجيَر َأْجَرُه، َقْبَؿ َأْف َيِجؼَّ َعَرُقوُ قاؿ
َـّ قاؿ:  النبي  ـْ َيْوـَ الِقَياَمِة، َرُجٌؿ َأْعَطى ِبي ُث "َقاَؿ المَُّو َتَعاَلى: َثاَلَثٌة َأَنا َخْصُمُي

ـْ ُيْعِطِو َغَدَر، َوَرُجٌؿ َباَع ُحرًّا َفَأَكَؿ َثَمَنُو، َورَ  ُجٌؿ اْستَْأَجَر َأِجيرًا َفاْسَتْوَفى ِمْنُو َوَل
، ىذا فضبلن عف خركج ىذا القكؿ عف قكاعد كأحكاـ اإلجارة المعركفة في الفقو (ِ)َأْجَرهُ"

 اإلسبلمي.

 :مدى توافر شروط الزكاة في مكافأة نياية الخدمة
دمة كىك اعتبارىا حؽ مالي أكجبو بعد تىبىي ف التكييؼ الشرعي المناسب لمكافأة نياية الخ

القانكف عمى رب العمؿ، كأف ىذا النكع مف المكافآت مكافؽ لمقاصد الشارع في رعاية حقكؽ 
 الضعفاء، بقي أف أبيف حكـ ىذه المكافآت ىؿ تجب فييا الزكاة أـ ال تجب؟

 كالبحث فييا متمركز حكؿ مدل تحقؽ شركط الزكاة التي تحدثت عنيا في زكاة الراتب،
كسأركز الحديث ػػػػ ىنا ػػػػ في مدل تحقؽ شرط تماـ الممؾ ألىميتو، كأما باقي الشركط مف نحك 
الفضؿ عف الحاجات األساسية، كالسبلمة مف الديف، فإنيا قد تتحقؽ في مكافأة نياية الخدمة كقد ال 

 تتحقؽ؛ الختبلفيا مف فرد آلخر.

مثمو في ذلؾ الراتب، حيث ال يعدك  كأما شرط النماء؛ فيك شرط متحقؽ في ىذه المكافأة
 . (ّ)ككنو نقدان، كقد بينت ذلؾ في مكضعو

كأما بالنسبة لشرط بمكغ الماؿ نصابان؛ فقد تبيف أف الراجح اعتبار النصاب بالذىب، فإف بمغ 
 قدر ىذه المكافأة نصابان فاضبلن عف الحاجات األساسية كسالمان مف الديف تعيف حكـ الزكاة فييا.

                                                           

([. قاؿ عنو األلباني: ِّْْ) (، حُٕٖ/ِ( أخرجو: ابف ماجو في سننو ] كتاب الرىكف/ باب أجر األجراء )ُ) 
 (.ََٗ/ِصحيح. التبريزم: مشكاة المصابيح )

 ([.َِِٕ) (، حَٗ/ّاب اإلجارة/ باب إثـ مف منع أجر األجير )( أخرجو: البخارم في صحيحو ] كتِ) 
 ( مف ىذا البحث.ِّ ( راجع فضبلن )ص:ّ) 
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شرط حكالف الحكؿ أرجئ الحديث عنو بعد البحث في مدل تحقؽ تماـ الممؾ  بقي تحقؽ
 في مكافأة نياية الخدمة.

 مدى تحقؽ شرط تماـ الممؾ في مكافأة نياية الخدمة:

الذم يظير مف خبلؿ التخريج الشرعي لمكافأة نياية الخدمة أف تممكيا إنما يثبت بعد 
نتيت خدمتو بالكفاة فإنيا تدخؿ ابتداء في ممكية الكرثة انتياء خدمة العامؿ، كصرفيا لو، أما إذا ا

 . (ُ)الذيف حددتيـ القكانيف، كقبؿ انتياء خدمة العامؿ تبقى قيمة المكافأة عمى أصؿ ممؾ رب العمؿ
 :(ِ)ويؤيد ما ذكرنا

إف الحقكؽ المالية التي ينشؤىا كلي األمر يثبت كقت استحقاقيا بتحديد الميٍصًدر ليا، كقد  .ُ
 صدر لتمؾ المكافأة كقت استحقاقيا بانتياء الخدمة.حدد الم

ف قكانيف تمؾ المكافأة دالة عمى عدـ تممؾ العامؿ ليا ما داـ في الخدمة، حيث منعتو مف إ .ِ
جميع أنكاع التصرؼ بيا قبؿ انتياء خدمتو؛ كالشراء منيا، أك التنازؿ عنيا، مما يدؿ عمى 

 دخؿ في ممكو.أنو ال يممكيا إال عند نياية خدمتو كحينئذ ت

نما إ .ّ ف المكظؼ لك كاف سبب ترؾ كظيفتو ىك الكفاة فإنو ال يستحؽ ىذه المكافأة كا 
يستحقيا مف يعكليـ ىذا المكظؼ، كال ييمتـز بذلؾ قكاعد اإلرث الشرعي، مما يؤكد أف تمؾ 
نما عند حصكؿ مكجب االستحقاؽ مف تقاعد  المكافأة لـ تدخؿ في ممؾ العامؿ قبؿ ذلؾ، كا 

 الة أك كفاة.أك استق

ف ىذه المكافأة غير مستقرة فقد يحرميا المكظؼ حسب الشركط كاألنظمة التي سنت ىذه إ .ْ
فقد يككف عند المكظؼ أخطاء تقتضي أف يحـر مف ىذه المكافأة، فاالستحقاؽ  ،المكافأة

متعمؽ بشركط تختمؼ باختبلؼ األنظمة. كقد تكجد كقد تنتفي، مما يبيف عدـ استقرار ممؾ 
 ليا.العامؿ 

                                                           

(؛ ياسيف: زكاة مكافأة نياية الخدمة كالراتب ِْٖ/ُ( األشقر كأخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة )ُ) 
: (ِٓ، )ص:ايا الزكاة المعاصرةعماؿ الندكة الخامسة لقضالتقاعدم، بحث منشكر ضمف أبحاث كأ

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126 
، كما ِٕٕالغفيمي: نكازؿ الزكاة )ص:(؛ ِْٖ/ُاألشقر كأخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة ) (ِ) 

 :(ُُ، )ص:المشيقح: فقو النكازؿ في الزكاة؛ (بعدىا
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&li

mitstart=0 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
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كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ بأف الزكاة ال تجب في مكافأة نياية الخدمة قبؿ استحقاقيا 
بنياية الخدمة، كصدكر قرار صرفيا لممكظؼ أك العامؿ؛ حيث لـ يتحقؽ فييا شرط الزكاة كىك 
نما كانت قبؿ صدكر قرار االستحقاؽ مممككة لمجية التي صدرت  ممؾ العامؿ لمماؿ كاستقراره، كا 

، كال يتـ ممكيا بصدكر قرار االستحقاؽ  منيا؛ سكاء كانت الدكلة، أك المؤسسات كالشركات األىمية
 . (ُ)فقط؛ بؿ ال بد مف قبض المستحؽ ليا، لما قد يعترضيا مف تأخير أك إلغاء

كقد ذىب الدكتكر القرضاكم إلى كجكب زكاتيا قبؿ قبضيا مستدالن لقكلو بالقياس عمى 
 .(ِ)ب حينئذ الزكاة في كؿ حكؿ، إذا بمغت نصابان كتكفرت شركط الزكاة األخرلالديف المرجك، فتج

كىذا القياس غير مسمـ بو؛ ألف المكظؼ ال يممؾ المكافأة فعبلن إال بعد انتياء خدمتو 
 . (ّ)كصرفيا لو

أما إذا قبض المكظؼ أك كرثتو بعد كفاتو ىذه المكافأة فإنيا تدخؿ في ممكيـ كيتحقؽ حينئذ 
لممؾ التاـ، ككاف ليـ مطمؽ التصرؼ فييا، كتعيف فييا حكـ الزكاة إذا تكافرت الشركط شرط ا
 األخرل.

 مدى تحقؽ شرط حوالف الحوؿ في مكافأة نياية الخدمة:

 .(ْ)في نياية خدمتو ىي أمكاؿ مستفادةإف األمكاؿ التي يستحقيا المكظؼ 

                                                           

 (.ِٖٕالغفيمي: نكازؿ الزكاة )ص: (ُ) 
 (.ُّٗ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ِ) 
الندكة الخامسة لقضايا الزكاة ، ضمف أبحاث كأعماؿ عمى بحثي الدكتكر ياسيف كالدكتكر أبك غدةتعقيب قباني: ( ّ) 

 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126: (َٔ، )ص:المعاصرة
(؛ شحاتة: التطبيؽ المعاصر لمزكاة ككيؼ ِٖٓ/ُ( األشقر كأخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة )ْ) 

خامسة عماؿ الندكة الأبك غدة: زكاة مكافأة نياية الخدمة، بحث منشكر ضمف أ؛ (ُُِتحسب زكاة مالؾ )ص:
 :(ْٓ)ص:  لقضايا الزكاة المعاصرة

 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126ياسيف: زكاة مكافأة نياية  ؛
: (ّّ)ص: لقضايا الزكاة المعاصرةعماؿ الندكة الخامسة الخدمة كالراتب التقاعدم، بحث منشكر ضمف أبحاث كأ

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126عمى بحثي تعقيب قباني:  ؛
 :(ُٔص: ) ا الزكاة المعاصرةالندكة الخامسة لقضاي، ضمف أبحاث كأعماؿ الدكتكر ياسيف كالدكتكر أبك غدة

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126   
 عف = كتكييفيا باعتبارىا ماؿ مستفاد ذىب إليو كثير مف المعاصريف. انظر: المراجع السابقة مثبلن. كىي تختمؼ

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
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تب ينسحب عمى ىذه المسألة لذلؾ فإف الخبلؼ الذم ذكرتو في شرط حكالف الحكؿ في الرا
ككذلؾ الترجيح الذم خرجت بو ىناؾ ينطبؽ عمى مكافأة نياية الخدمة، فيشترط الحكؿ عمى ىذا 

 النكع مف المكافآت؛ ألنيما ال يخرجاف عف ككنيما ماالن مستفادان.

كلكف ىؿ يبدأ احتساب الحكؿ في مكافأة نياية الخدمة بمجرد القبض كما في الراتب، أـ 
 اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قوليف:ء خدمة العامؿ، بانتيا

 يبدأ احتساب الحكؿ بمجرد القبض. كىك قكؿ الدكتكر عبد الستار أبك غدة، القوؿ األوؿ:
 . (ُ)كالدكتكر محمد المنياكم
يبدأ احتسابو بانتياء خدمة العامؿ أك المكظؼ. كىك قكؿ الدكتكر محمد  القوؿ الثاني:

 .(ِ)ياسيف

 :أدلة القوليف
 :أدلة القوؿ األوؿ . أ

نو في بعض الحاالت مع تحقؽ كاقعة المنشأة لمحؽ ال تككف المبالغ مستحقة لمدفع عند إ
انتياء العمؿ، مثاؿ ذلؾ ما تراه بعض القكانيف مثؿ قانكف التأمينات المصرم الذم يترؾ فرصة 

مستحؽ، ك بالتالي فيك لمعامؿ في أف يعكد إلى العمؿ استكماالن لمدة االشتراؾ أك لزيادة المبمغ ال

                                                           

 مكافأة االدخار التي يشترط فييا اقتطاع جزء مف أجر العامؿ. إرشيد: زكاة استحقاقات العمؿ المالية: =
 -lmly-lml-sthqqt-paper/zk-cholar.najah.edu/sites/default/files/conferencehttp://s

lm.pdf-lslh-lmhjwz-lmwl-wzk-lkhdm-nhy-whqwq-wljwr-lrwtb 
كما أنو مف خصائص كسمات ىذه المكافأة ػػػ كما ذكرت سابقان ػػػػ أنو ال يشترط فييا اقتطاع شيء مف راتب المكظؼ 

    صحة التكييؼ الذم ذىبكا إليو.حاؿ حياتو، كىذا يؤكد 
عماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة: ( أبك غدة: زكاة مكافأة نياية الخدمة، بحث منشكر ضمف أُ)

D=126http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookIمناقشة بحثي المنياكم ؛ :
 منشكرة عمى المكقع نفسو الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، ضمف أبحاث الدكتكر ياسيف كالدكتكر أبك غدة

 .(ِٔ)ص: 
 .(ِْٖ/ُ( األشقر كأخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة )ِ) 

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/zk-sthqqt-lml-lmly-lrwtb-wljwr-whqwq-nhy-lkhdm-wzk-lmwl-lmhjwz-lslh-lm.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/zk-sthqqt-lml-lmly-lrwtb-wljwr-whqwq-nhy-lkhdm-wzk-lmwl-lmhjwz-lslh-lm.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/zk-sthqqt-lml-lmly-lrwtb-wljwr-whqwq-nhy-lkhdm-wzk-lmwl-lmhjwz-lslh-lm.pdf
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
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يقضي بعدـ صرؼ المبالغ المستحقة فكر انتياء العمؿ كيعطي العامؿ مبمغان إضافيان يراعي في 
 .(ُ)تقديره المدة التي انقضت بيف تاريخ االستحقاؽ كتاريخ الصرؼ

 :أدلة القوؿ الثاني . ب
يو خدمتو، استدؿ الدكتكر ياسيف لقكلو بأف: كقت تممؾ المكافأة ىك الكقت الذم تنتيي ف

كأف ذلؾ يعتبر ممكان تامان؛ إذ ال يكجد أم معني يخؿ باستقرار ممكيتو ليا. فيبدأ احتساب الحكؿ في 
 .(ِ)ىذه المحظة

 القوؿ الراجح:
يظير لي ػػػػ كا أعمـ بالصكاب ػػػػ أف الحكؿ يبدأ احتسابو مف حيف قبض المكظؼ لممكافأة 

 ما يمي:كما قاؿ بذلؾ أصحاب القكؿ األكؿ، كذلؾ ل

مكافقة ىذا القكؿ لمعنى الممؾ التاـ، مف حيازة الماؿ حيازة تامة في ممكو، كحرية التصرؼ  .ُ
ف استحقو بالمعنى الحقيقي.  فيو، أما بانتياء خدمتو فإنو لـ ينتقؿ لو بعد كا 

كالذم يؤكد ىذا القكؿ أف بعض القكانيف جعمت لمعامؿ الفرصة في استكماؿ مدة عممو  .ِ
 ماؿ.رغبة في زيادة ال

 كيؼ تزكى مكافآت نياية الخدمة:
 .؟إذا كاف عند المكظؼ ماالن مف جنس ما كسبو )مكافأة نياية الخدمة( فكيؼ يزكي مالو

كيفية تزكية  ػػػ سابقان ػػػػسبؽ القكؿ أف مكافآت نياية الخدمة ىي ماؿ مستفاد، كقد بينت 
ـ ال يضـ إليو، كخرجت بالقكؿ الماؿ المستفاد ىؿ يضـ إلى جنس ما عنده في الحكؿ كالنصاب، أ

 .أنيا تضـ إليو في النصاب ال لمحكؿ، حيث يبدأ ليا حكؿ جديد

كلكف لمشقة ىذا القكؿ عمى المكمفيف في احتساب زكاة أمكاليـ فإنو يجكز ليـ األخذ بقكؿ 
 األحناؼ في ضـ الماؿ إلى جنس ما عنده في الحكؿ كالنصاب معان.

                                                           

 عماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرةضمف أ ةبحثي الدكتكر ياسيف كالدكتكر أبك غد مناقشة :المنياكم (ُ) 
 : (ِٔ: )ص

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126 
عماؿ الندكة الخامسة لقضايا حاث كأياسيف: زكاة مكافأة نياية الخدمة كالراتب التقاعدم، بحث منشكر ضمف أب (ِ) 

 :(ِّ، ِٖ)ص:  الزكاة المعاصرة
 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
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اية الخدمة فالخبلؼ ينسحب عمييا أيضان؛ ألنو كما ذكرنا تعتبر أما بالنسبة لزكاة مكافأة ني
 أمكاالن مستفادة.

كقد أخذ في ىذه المسألة بقكؿ الجميكر بعدـ كجكب الزكاة في مكافآت نياية الخدمة إال 
 .(ُ)بعد حكالف الحكؿ عمى قبضيا المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء في السعكدية

ي ضـ مكافأة نياية الخدمة إلى مالو في النصاب كالحكؿ الندكة كأخذ بقكؿ الحنفية ف
 .(ِ)الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة

 القوؿ المختار:
الذم أراه في ىذه المسألة أف المشقة الحاصمة في حساب ىذا النكع مف المكافآت ىي 

أ مف لحظة دكنيا في زكاة الركاتب، كلذلؾ ترجع المسألة إلى أصميا باحتساب حكؿ جديد يبد
 كاإلفتاء في السعكدية ػػػ كا أعمـ ػػػػ. العممية لمبحكث الدائمة القبض كما أفتت المجنة

 

 

                                                           

 (.ِّٖ/ٗحكث العممية كاإلفتاء )فتاكل المجنة الدائمة لمبالمجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء: مجمكع ( ُ) 
 (:ِٕٕ( فتاكل كتكصيات أبحاث الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة )ص:ِ) 
 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126 
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كؿ الثابتة في عصرنا ىذا كبأشكاليا المتنكعة أحد أىـ أنكاع الدخكؿ الثابتة؛ تمثؿ األص
، كتطكرت أساليب استخداماتيا (ُ)حيث أصبحت تمؾ األصكؿ عماد المشاريع اإلنتاجية كاالستثمارية

بصكرة لـ تعرؼ سابقان؛ حيث اقتصرت الصكر في األزمنة الماضية عمى كراء دكر بسيطة، أك 
 بو، كلـ تكف تدر دخبلن كثيران عمى أصحابيا.دكاب، أك ما شا

أما اليكـ كمع التنكع في استخدامات األصكؿ الثابتة، كتعدد صكرىا كأشكاليا، أصبح 
مبلكيا يمثمكف أحد أغنياء البمد، بما تدره تمؾ األصكؿ مف أرباح كأمكاؿ ضخمة مقارنة مع غيرىـ 

 مف أصحاب الدخكؿ.

الشرعية بعمكميا تنص عمى كجكب الزكاة في كلما كاف كذلؾ، كقد جاءت النصكص 
أمكاؿ األغنياء، اقتضى ذلؾ الحديث عف حكـ زكاة ىذا النكع مف األمكاؿ الحاصمة مف تمؾ 

 األصكؿ.

 فقسمت الحديث ػػػ ىنا ػػػ إلى مبحثيف:

 حقيقة ريع األصكؿ الثابتةالمبحث األوؿ: 

 حكـ زكاة ريع األصكؿ الثابتةالمبحث الثاني: 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                           

كاة ( شبير: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أعماؿ كأبحاث الندكة الخامسة لقضايا الز ُ)
 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126(: ُٖٔالمعاصرة )ص:

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
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 لمبحثىاألولا

 حػوػظىروعىاألصولىالثابتظ
قبؿ الخكض في بياف حقيقة ىذا المركب أبيف معاني مفرداتو كؿ عمى حدة، كقد بينت 

، كبقي أف أكضح مفيكـ األصكؿ الثابتة عمى (ُ)مفيكـ الريع في مكضعو سابقان مف ىذا البحث
 النحك التالي:

 مفيوـ األصوؿ لغة واصطالحًا:
 األصوؿ لغة: . أ

، كاألصؿ: أساس الشيء كأسفمو، كيستعمؿ في كؿ ما يستند إليو غيره كيبتني جمع أصؿ
كالنير أصؿ لمجدكؿ، كسكاء كاف  ،عميو، مف حيث إنو يبتني عميو كيتفرع عنو. فاألب أصؿ لمكلد

 .(ِ)كابتناء الحكـ عمى دليمو ؛االبتناء حسيان، أك عقميان 

 األصوؿ اصطالحًا: . ب
ف كانت ال تخرج عف معناىا أصكلوي كتب الفقو ك تنكعت استعماالت لفظ )األصؿ( ف ، كا 

 المغكم في كؿ ما يستند إليو غيره، كمف استعماالت األصؿ أذكر:

أم: الدليؿ  ؛كاإلجماع ،كالسنة ،األصؿ بمعنى الدليؿ، يقاؿ: األصؿ في ىذه المسألة الكتاب .ُ
 . (ّ)عمييا

قياس أربعة: األصؿ، كالفرع، المقيس عميو، كما يقكؿ األصكليكف في باب القياس: أركاف ال .ِ
 . (ْ)كالعمة، كالحكـ. فالمقيس عميو ىك األصؿ

 . (ٓ)األصؿ بمعنى األرض كالشجر كالدكر .ّ
                                                           

  ( مف ىذا البحث.ُُ)ص:  :سبؽ بيانو( ُ)
(؛ ابف ُٔ/ُر في غريب الشرح الكبير )(؛ الفيكمي: المصباح المنيَُٗ/ُ( ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )ِ)

 (.ٕٖ(؛ األحمد نكرم: جامع العمـك في اصطبلحات الفنكف )دستكر العمماء( )ص:ُٔ/ُُمنظكر: لساف العرب )
 (.ُْ( السممي: أصكؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جيمو )ص:ّ)
(؛ السممي: أصكؿ الفقو ْٓٗ/ْ(؛ الزركشي: البحر المحيط في أصكؿ الفقو )ُِٔ/ٓ( الشاطبي: المكافقات )ْ)

 (.ُٓالذم ال يسع الفقيو جيمو )ص:
 (.ّْٕ(؛ البيكتي: الركض المربع شرح زاد المستقنع )ص:ّْٖ/ْ( الييتمي: تحفة المحتاج في شرح المنياج )ٓ)
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المعنى الثالث؛ فاألراضي كالدكر كاألشجار تسمى  يكالذم ييمنا مف بيف ىذه المعان
 أصكالن.

 مفيوـ األصوؿ الثابتة:
 عند األوائؿ:  . أ

في ثنايا كتب الفقو مف عرَّؼ األصكؿ الثابتة تعريفان  لـ أجد ػػػ في حدكد اطبلعي ػػػ
اصطبلحيان يفيـ منو حقيقتو الجامعة المانعة؛ حيث جيؿ ما كجدتو أنيـ يطمقكف األصؿ الثابت في 
باب المساقاة عمى ما ييجنى ثمرتو كتبقى أصكلو؛ كالنخؿ، كالزيتكف فيذه تمثؿ أصكالن ثابتة، أما ما 

ز  مع ثمرتو؛ كالزر   .(ُ)ع، كالبصؿ، كالمفت، كغيرىا، فبل تمثؿ أصكالن ثابتةييجى

 .(ِ)كما كيطمقكف األصؿ الثابت عمى األرض، كالشجر، كالبناء، كنحكه

ذا  كالبناء، ثابت؛ أصؿ مف بيا اتصؿ ما كؿ البيع في تبعيا أرضان  باع قاؿ الماكردم: "كا 
 . (ْ)ثابت" أصؿ كالشجر . كقاؿ النككم: "(ّ)كالشجر"

 ا سبؽ؛ يمكف تسجيؿ بعض المالحظات عمى النحو التالي:مف خالؿ م

يمكف القكؿ: إف مصطمح )أصؿ ثابت( ليس باالصطبلح الجديد؛ بؿ تعارفو فقياؤنا قديمان  .ُ
في مصنفاتيـ، كلكف لـ يتعارفكه بصكرتو الحادثة في زمننا ىذا، فمكؿ زمف امكانياتو 

 كحكادثو الخاصة بو. 

ء األكائؿ يطمؽ عمى األرض كالبناء، كيطمؽ كذلؾ عمى إف األصؿ الثابت في عرؼ الفقيا .ِ
 ما يجنى ثماره؛ كالشجر. 

إف األصؿ الثابت في عرؼ الفقياء يشترط لو بقاء أصمو اشتراطان نسبيان كما يفيـ مف  .ّ
 تفريقيـ بيف ما يجز مع ثمرتو، كما ال يجز معيا.

                                                           

 (.ّٖٓ/ ٕ(؛ عميش: منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ )ُُٗ/ٔ( القرافي: الذخيرة )ُ)
(؛ النككم: المجمكع شرح الميذب ّٗ)ص: في الفقو الشافعي اكردم: اإلقناع(؛ المْٕ/ّ( الشافعي: األـ )ِ)
(ٕ/ْْٗ.) 
 (.ّٗ)ص:في الفقو الشافعي ( الماكردم: اإلقناع ّ)
 (.ْْٗ/ٕ( النككم: المجمكع شرح الميذب )ْ)
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يؤثر في بقاء األصؿ أك  كبناء عمى النقطة السابقة؛ فإف الناتج مف ىذا األصؿ الثابت ال .ْ
 استيبلكو سريعان.

 األصوؿ الثابتة عند المعاصريف: . ب
حظي تعريؼ األصكؿ الثابتة عند المعاصريف بعناية أكثر مما ىي عميو عند الفقياء 
القدامى؛ كلعؿ سببو االنتشار الكاسع لتمؾ األصكؿ في زمننا ىذا بصكرة ال يمكف تغافميا، كما 

ؿ جعؿ الفقياء كأصحاب االختصاص يتداكلكنيا كيتباحثكنيا في مؤلفاتيـ تنتجو كذلؾ كتدره مف أمكا
 كأبحاثيـ.

كالمبلحظ عمى تعريفاتيـ لؤلصكؿ الثابتة ػػػ كما سأذكر ػػػ أنيـ متفقيف عمى أمكر معينة يمـز 
تكافرىا حتى يطمؽ عمى األصؿ بأنو "أصؿ ثابت"، كما أنيـ اختمفكا في دائرة ما يحتكيو ىذا المفظ؛ 

ث منيـ مف كسع الدائرة فجعؿ األصكؿ الثابتة عمى نكعيف ىما: األصكؿ الثابتة المادية حي
)المممكسة( كالمعنكية )غير المممكسة(، كمنيـ مف ضيؽ فجعميا عمى نكع كاحد يتمثؿ في المادم 
منيا. كما أف منيـ مف اقتصر عمى لفظ "األصكؿ الثابتة" فقط، كمنيـ مف أضاؼ قيد 

لمداللة عمى استخداميا في المشاريع اإلنتاجية كاالستثمارية، ما يعني تغاير المفظ ػػػػ "االستثمارية"؛ 
 عندىـ ػػػػػ بينيا، كبيف األصكؿ الثابتة.

أما مف أطمؽ المفظ فإنو أراد بو األصكؿ المستخدمة كذلؾ في مشاريع اإلنتاج كاالستثمار؛ 
 فمدلكؿ المفظ كاحد.

 ـ:وعمى النحو التالي أبيف تعريفاتي

 تعريفات الموسعيف لمصطمح األصوؿ الثابتة:  

 واآلالت والمباني، "األراضيعرؼ الدكتكر منذر قحؼ األصكؿ الثابتة االستثمارية بأنيا:  .ُ
 يممكيا التي المالية والحقوؽ النسبية، األىمية ذات األشياء مف وغيرىا المتحركة، الثابتة

 دوف االسترباح، بو يقصد بشكؿ تعمؿويس مبيعاتو، أو إنتاجو، في يساىـ مما المشروع
 وىي في  .المحاسبية" الدورة خالؿ أو استعمالو، عند ينفذ أو يباع، مما نفسو أف يكوف
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 .(ُ)العادة سنة

نما لمبيع، تتخذ ال التي الممتمكات ىيكعرفيا الدكتكر محمد شبير بقكلو: " .ِ  بقصد تتخذ وا 
 عروض :وىي أمور ثالثة مؿتش وىي الغمة، بقصد أو بالمشروع الخاص االنتفاع

 .(ِ)"المعنوية ، والحقوؽ(المستغالت) الغمة القنية، وعروض

 الموجودات ىي الثابتة "األصوؿكعرفتيا الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة بقكليا:  .ّ
 تمؾ أنشطة في بو االنتفاع بقصد يتخذ مما االقتصادية لممشروعات والمعنوية المادية

 لمغمة الدارة المادية الموجودات عمى ويطمؽ البيع، بو يقصد وال الغمة لدر أو المشروعات
 .(ّ)"(المستغالت) منيا

فيذه التعريفات اشتممت عمى نكعيف مف األصكؿ الثابتة؛ المادم منيا كاألراضي، كالدكر 
 كغيرىما، كالمعنكم؛ كالعبلمات التجارية.

 تعريفات المضيقيف: 
"العمارات، والدور، والفنادؽ مما يستغؿ يـ الشايب بأنيا: عرفيا الدكتكر القرشي عبد الرح .ْ

 . (ْ)"بتأجيره فيدر أموااًل  كثيرة ألصحابو

ىي ما تممكو الوحدة االقتصادية مف أشياء مادية كعرفيا الدكتكر عز الديف محمد بقكلو: " .ٓ
 . (ٓ)"تساعدىا في مباشرة األنشطة المختمفة، وليس بغرض بيعيا

ىبلكاتيا: تعريؼ المعيار المحا .ٔ "ىي أصوؿ ممموسة سبي الخاص باألصكؿ الثابتة كا 
نما لتحتفظ بيا المنشأة  مقتناة أو تـ إنشاؤىا ذاتيًا لغير أغراض البيع أو التحوير، وا 

                                                           

زكاة قحؼ: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أعماؿ كأبحاث الندكة الخامسة لقضايا ال (ُ)
 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126(: ُٖٓالمعاصرة )ص:

 :(ُٖٖ( شبير: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، )ص:ِ)
okID=126http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?Bo 

 (:ِِٖ( تكصيات الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة )ص:ّ)
 http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126 
 (:ْٓ( أبك النصر كآخركف: األصكؿ العينية كأثرىا عمى كعاء الزكاة )ص:ْ)
 226.html-http://www.zakatinst.net/library/book 
 (.َُٖابؽ )ص:( المصدر السٓ)

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
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الستخداميا في إنتاج السمع أو تقديـ الخدمات، أو لتأجيرىا لمغير أو ألغراضيا اإلدارية، 
 .(ُ)"محاسبيةومف المتوقع استخداميا ألكثر مف فترة 

ب؛ األصك  ىكيظير لي ػػػ كا أعمـ بالصكاب ػػػ أف اصطبلح المكسعيف لؤلصكؿ الثابتة 
كذلؾ ألف الغرض مف اقتناء األصكؿ الثابتة ما تنتجو مف ريع كربح كىذا المعنى متحقؽ في 

 الحقكؽ المعنكية كالتي يمكف مف خبلليا أف يتحصؿ صاحبيا عمى األمكاؿ الكفيرة. 

 األصوؿ الثابتة:خصائص 
في ضكء ما سبؽ بيانو مف مفيـك األصكؿ الثابتة؛ يمكف القكؿ بأف ىناؾ مجمكعة مف 
الخصائص التي تتسـ بيا األصكؿ الثابتة، كتعد ىذه الخصائص بمثابة معايير يمكف مف خبلليا 

نشأة. كمف التفرقة أك التمييز بيف األصكؿ الثابتة كغيرىا مف األصكؿ األخرل التي قد تمتمكيا الم
 :(ِ)أىـ ىذه الخصائص

 أف يككف الشيء ماديان؛ كاألراضي، أك حقان ماليان؛ كبراءة االختراع. .ُ

القصد مف الشراء: فإذا كاف القصد مف شراء األصؿ استعمالو، كاالستفادة منو في العممية  .ِ
االنتاجية لتحقيؽ الربح؛ فيك أصؿ ثابت، أما إذا كاف القصد إعادة بيعو فيك أصؿ 

كؿ. كلذا فإف لمنية أك القصد دكران كبيران في التفرقة بيف األصكؿ الثابتة كغيرىا مف متدا
 األصكؿ.

فترة االستفادة: فكمما طالت فترة االستفادة مف األصؿ )أكثر مف دكرة محاسبية كاحدة(، كال  .ّ
 ينفذ باستعمالو، كمما كانت أكثر ميبلن إلى اعتبارىا أصبلن ثابتان.

يمة األصؿ: فكمما زادت قيمة األصؿ، كمما كاف ذلؾ أدعى إلى اعتباره األىمية النسبية لق .ْ
أصبلن ثابتان. كعميو؛ فبل تعامؿ األدكات ذات القيمة الصغيرة معاممة األصكؿ الثابتة عمى 

 الرغـ مف أنيا قد تبقى مدة طكيمة.

                                                           

ىبلكاتيا )ص:ُ)  (:ُ( المعيار المحاسبي الخاص باألصكؿ الثابتة كا 
 www.cao.gov.eg/CAO_WEB/uploads/Dpages/Accounting.../aOsoul.pdf 
 (:ُّأبك النصر كآخركف: األصكؿ العينية كأثرىا عمى كعاء الزكاة )ص: (ِ)
 226.html-http://www.zakatinst.net/library/bookقحؼ: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث  ؛

 (:ُٖٓمنشكر ضمف أعماؿ كأبحاث الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة )ص:
 www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126http:// 

http://www.zakatinst.net/library/book-226.html؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
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ىذا الفاصؿ الزمني بيف تاريخ شراء األصؿ كتاريخ شراء أصؿ آخر مماثؿ لو: فكمما زاد  .ٓ
 الفاصؿ كمما أمكننا اعتبار األصؿ الميٍشتىرل ثابتان.

األثر عمى الطاقة اإلنتاجية لممنشأة: إذ يمـز أف يؤدل اقتناء األصكؿ الثابتة إلى زيادة أك  .ٔ
تحسيف الطاقة اإلنتاجية، فبل يككف نفسو مما يشكؿ مبيعات المشركع كميان أك جزئيان؛ بأف 

ان أك كميان في تككيف السمعة التي ينتجيا المشركع ليبيعيا، يككف مثبلن مادة أكلية تدخؿ جزئي
 تعريؼ ىك الثابت األصؿ تعريؼ أف عمى يدؿ كال يككف األصؿ نفسو معدان لمبيع. مما

 مكاف عمييا بني ألنو السجاد؛ لمصنع ثابت أصؿ فاألرض طبيعيان  تعريفان  كليس استعمالي،
 أصؿ كالسيارة األراضي، لتاجر متداكؿ أصؿ ىي بينما لمتخزيف، مكانان  اتخذىا أك الصنع،
 أصؿ ىي بينما الزبائف، لزيارة مكظفييا الستعماؿ معدة ألنيا إسبلمية؛ تأميف لشركة ثابت

 .السيارات لتاجر متداكؿ

يظير مما سبؽ أف األصكؿ الثابتة بخصائصيا السابقة التي تميزىا عف غيرىا يككف 
إليراد، كليس غرضيا بيعيا كاالتجار فييا؛ فيي إذف الغرض مف اقتنائيا استخدميا في إنتاج ا

 مجمع خدمات كمنافع اقتصادية لعدة سنكات مقبمة. 

 مفيـو ريع األصوؿ الثابتة:
بعد بياف مفيكـ األصكؿ الثابتة عند أىؿ االختصاص، كما تتميز بو عف غيرىا يمكف  

تخدامات األصوؿ الثابتة؛ سواء "األرباح الناشئة عف اسالقكؿ بأف ريع األصكؿ الثابتة يقصد بو: 
منيا الممموسة أو غير الممموسة في العممية اإلنتاجية واالستثمارية، لفترة تزيد عف مدة الدورة 
المحاسبية، وبحيث ال تؤثر عممية اإلنتاج في استيالؾ األصؿ الثابت استيالكًا ممحوظًا؛ بؿ 

 ".مدة استيالكويشترط فيو بقاء أصمو بقاء نسبيًا متزامنًا مع طبيعتو و 

 الثابتة: باألصوؿ الصمة ذات األلفاظ
يكجد عدة ألفاظ أك مصطمحات ذات الصمة باألصكؿ الثابتة يجدر بياف معناىا كعبلقتيا 

 بمفيـك األصكؿ الثابتة، كذلؾ عمى النحك التالي:
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 قنية:العروض  .1
 قنية لغة: ال

ى الرجؿ الماؿ؛ أم كسبو كجمعو قن :يقاؿكقنكة.  أم جمعتو قنكان  ؛مف قنكت الماؿ القنية:
 . (ُ)لمنسؿ ال لمتجارة ًقٍنيةن؛ أم اتخذتيا كاتخذه لنفسو ال لمبيع، كقنكت الغنـ

 فالقنية إذف ما يتخذه المرء لنفسو ال لمتجارة بو.

 القنية اصطالحًا: 
 .(ِ)ىي حبس الشيء لبلنتفاع بو ال لمتجارة

 مفيـو عروض القنية:
 لشخص لنفسو ال بغرض المتاجرة بيا أك بيعيا.ىي األمتعة التي يقتنييا ا

 أو اإليراد، لدر أو بذاتيا، لالستخداـ المعدة ىي": كعرفيا الدكتكر حسيف شحاتو بقكلو
  .(ّ)"الدخؿ

 وجو الصمة بيف عروض القنية واألصوؿ الثابتة:

نية تظير الصمة بينيما في ككف كؿ منيما معد لبلقتناء كاالستعماؿ ال لمبيع، كعركض الق 
 أحد أنكاع األصكؿ الثابتة.

 المستغالت )عروض الغمة( .2
 الُمْسَتَغاَلت لغة:

غمتو  طمب أم كذا؛ استغؿ يقاؿ: لمطمب؛ كالتاء كالسيف )غمؿ(، الصحيح الثبلثي الفعؿ مف
  ةالغىمَّ  أىعطت كأغمت الضيغة: غمتيا، أخذى  الميٍستىغىبلَّتً  كاٍستىغؿَّ  عميو، ييًغؿَّ  أف كمفو: عبده كاستغؿ

                                                           

/ ِ(؛ الفيكمي: المصباح المنير )ِٗ/ ٓ(؛ ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )ِّٖ/ ٗ( األزىرم: تيذيب المغة )ُ)
 (.ِْٕ/ِ(؛ مصطفى كآخركف: المعجـ الكسيط )َِِ/ ُٓ(؛ ابف منظكر: لساف العرب )ُٖٓ

 (.ِٓٔ/ِمنيج )( الجمؿ: حاشيتو عمى شرح الِ)
صكؿ المحاسبية المعاصرة لتقكيـ عركض التجارة، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة السابعة ( شحاتو: األّ)

 (:َُ)ص: لقضايا الزكاة المعاصرة
 ary/BookPages.aspx?BookID=128&Search=1http://www.zakat.org.lb/Libr 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=128&Search=1
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 . (ُ)كاستغبلؿ المستغبلت أٍخذي غمتيا باؽ، كأىصميا بشيء أىتت ًإذا ميًغمَّة فيي

 المستغالت اصطالحًا:
مصطمح المستغبلت قد استعممو الفقياء قديمان في مصنفاتيـ، كلكف لـ ألحظ اىتماميـ 

منافع بكضع تعريؼ حدم لو، يبيف حقيقتو الشرعية، كمف خبلؿ ما كتبكه كجدتيـ يستعممكنيا في 
األعياف؛ فمثبلن يطمقكف المستغبلت عمى العيف المؤجرة؛ كالدكر، كاألراضي كنحكىا، قاؿ ابف نجيـ: 

ٍتيىا  مستغبلت كلو يؤجر، ال "حمؼ رى  "كالمستغبلت ، كقاؿ صديؽ خاف:(ِ)األجرة" كقبضت امرأتو،آجى
ىي تمميؾ المنافع بعكض  . كمعمكـ أف اإلجارة(ّ)"كنحكىا الدكاب ككذلؾ مالكيا، يكرييا التي كالدكر

 معمكـ، فيفيـ مف أقكاليـ أف منافع المستغبلت ىي محؿ العقد في اإلجارة.

ىذا ما استطعت الحصكؿ عميو ػػػ حسب اطبلعي ػػػ في مفيكـ المستغبلت، أما تعريفيا عند 
المعاصريف فقد حظيت باىتماـ كعناية أكثر، كقد اختمفت تعريفاتيـ؛ حيث منيـ مف حصر 

بلت في كؿ ما ىك معد لئليجار، كمنيـ مف أطمقيا لتشمؿ كؿ ماؿ متخذ لبيع غمتو كريعو المستغ
 كذلؾ. كمف أىـ ما جاء في تعريؼ المستغبلت أذكر:

 بأعيانيا لمتجارة ُتتخذ ولـ لمبيع ُتعد لـ التي "األمواؿتعريؼ بيت الزكاة الككيتي بأنيا:  .ُ
نما   .(ْ)كراء" أو نتاج مف منيا يحصؿ ما عببي، وثمرتيا منافعيا وأخذ، أعدت لمنماء وا 

 تتخذ ولـ عينيا، في الزكاة تجب ال التي األمواؿ ىي": القرضاكم تعريؼ الدكتكر يكسؼ .2
 بيع أو عينيا، تأجير بواسطة وكسباً  فائدة ألصحابيا فتغؿ لمنماء، تتخذ ولكنيا لمتجارة

 . (5)"إنتاجيا مف يحصؿ ما

 يكرل الذم الحمي ذلؾ كمثؿ معينة، بأجرة تككف يالت كالدكاب بالدكر: يؤجر لما كمثؿ
  أك لبنيا ببيع فييا، لمكسب تتخذ التي السائمة غير كالغنـ البقر مثؿ: نتاجو كيباع ينتج كما.  كغيره

 

                                                           

 (.َْٓ/ُُ(؛ ابف منظكر: لساف العرب )ِِٗمختار الصحاح )ص: الرازم: (ُ)
 (.ّٕٕ/ْ( ابف نجيـ: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ )ِ)
 (.ُْٗصديؽ خاف: الركضة الندية شرح الدرر البيية )ص: (ّ)
 (.ّٕ:ص) بيت الزكاة الككيتي: أحكاـ كفتاكل الزكاة (ْ)
(؛ كلو: زكاة المستغبلت، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة ْٖٓ/ُالقرضاكم: فقو الزكاة ) (ٓ)

 (. ُُٕ/ُالثانية، العدد الثاني، )
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 . (ُ)ذلؾ غير أك تسمينيا أك صكفيا

كالسيارات،  كالسفف، كالطائرات، كالمصانع، كالعمارات، الدكر، المستغبلت: إذف يدخؿ في
 السائمة كالغنـ غير كالجامكس، البقر، أيضان  ذلؾ في كيدخؿ، كنتاجو ريعو ألخذ أعد مما ذلؾ كغير
 أف ىك، المستغبلت كغيرىا بيف فالفرؽ ىذا كعمى، أصكافيا أك لبنيا مف ليستفاد تتخذ التي

 اتخذ ما ىك غير المستغبلت بينما ،ثابتة فعينييا، إنتاجيا مف االستفادة بقصد تتخذ المستغبلت
 تككف قد كغيرىا كالعمارات فالدكر .أخر إلى شخص مف العيف تنتقؿ بحيث بعينو التجارة بقصد

 . (ِ)فييا لقصد التممؾ تبعان  مستغبلت غير تككف كقد، مستغبلت

 وجو العالقة بيف المستغالت واألصوؿ الثابتة:
ستفادة مف إنتاجيا تظير العبلقة بينيما في ككف أعيانيما ثابتة، كتتخذ بقصد االنتفاع كاال

 كريعيا. 

كمف الفقياء مف بحث مكضكع زكاة األصكؿ الثابتة تحت مسمى المستغبلت ما يعني 
ترادؼ المعنياف عندىـ؛ كلعؿ الذيف بحثكىا باسـ األصكؿ الثابتة كاف غرضيـ منيا ريعيا، كغمتيا؛ 

 ألنيـ كانكا يبحثكف في حكـ ىذا النكع مف األمكاؿ كفي حكـ ريعو كذلؾ.

 عروض التجارة .3
 العروض لغة:

العركض جمع عٍرضو بالسككف، كالعىٍرضي المتاع، أك ىك كؿ شيء سكل الدراىـ كالدنانير 
 كال حيكانان  يككف كال كزف كال كيؿ يدخميا ال التي األمتعة فإنيما عيف. كقاؿ أبك عبيد: "العركض

 .(ّ)مثمو" بمتاع أم بعرض المتاع اشتريت: تقكؿ عقاران،

 داخؿ عىٍرضو  كيؿ  "  قاؿ ابف منظكر: رىضي بالفتح فمف معانيو: متاع الدنيا كحطاميا.كأما العى 
 .(ْ)عىٍرضان" عىرىضو  كليس كؿ العىرىض في

                                                           

(؛ كلو: زكاة المستغبلت، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة ْٖٓ/ُالقرضاكم: فقو الزكاة ) (ُ)
  (.ُُٕ/ُد الثاني، )الثانية، العد

 (.ّٕ:ص) بيت الزكاة الككيتي: أحكاـ كفتاكل الزكاة (ِ)
 (.َُٕ/ٕ(؛ ابف منظكر: لساف العرب )َِْ/ِ( الفيكمي: المصباح المنير )ّ)
 (.َُٕ/ٕ( ابف منظكر: لساف العرب )ْ)
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 العروض اصطالحًا:
  . (ُ)األثماف، كالحيكاف، كالنبات ما عدا :العىٍرض 

 التجارة لغة: 
، كالتجارة: تقميب رى  .(ِ)الربح لغرض الماؿ أم بالبيع كالشراء مصدر تجى

 التجارة اصطالحًا:
 ال تخرج عف معناىا المغكم مف ككنيا تقميب الماؿ طمبان لمربح، فعرفيا النككم بأنيا: "تقميب

 .(ّ)النماء" لطمب كتصريفو الماؿ

 مفيـو عروض التجارة:
مف خبلؿ المعنى المغكم كاالصطبلحي لكؿ مف )العركض( ك)التجارة( يمكف القكؿ بأف 

 جارة بمعناىا اإلضافي ىك: المتاع المعد لمبيع طمبان لمربح.مفيـك عركض الت
 وجو الصمة بيف عروض القنية وعروض التجارة:

يمكف القكؿ بأف عركض القنية كعركض التجارة مصطمحاف متباعداف ال صمة ألحدىما 
 باآلخر؛ ألف األكؿ معد لبلستعماؿ، كالثاني معد لمبيع.

 ؿ الثابتة:وجو الصمة بيف عروض التجارة واألصو
أما  نقكد، إلى تحكيميا كيسيؿ لمبيع معدة كاألكلى الثابتة، األصكؿ تقابؿ التجارة عركض

  .(ْ)نقكد إلى تحكيميا كيصعب لمبيع معدة غير الثابتة األصكؿ

 األصوؿ المتداولة .4
 خبلؿ في بسيكلة نقدية إلى تحكيميا يمكف أك نقدية، صكرة في تككف التي كىي األصكؿ

 أطكؿ.  أييما مالية سنة أك المشركع عمميات دكرة

                                                           

 (.ِّٗ/ِ) عف متف اإلقناع (؛ البيكتي: كشاؼ القناعّٖٔ/ِ( ابف مفمح: المبدع شرح المقنع )ُ)
 (.ِٕٗ/َُ( الزبيدم: تاج العركس )ِ)
 (.َْ/ّ( النككم: تيذيب األسماء كالمغات )ّ)
 (:ُٖٖشبير: زكاة األصكؿ االستثمارية الثابتة، )ص: (ْ)

okID=126http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?Bo؛  

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
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 . (ٓ)كغيرىا ،(ْ)، كالسندات(ّ)كاألكراؽ المالية؛ كاألسيـ، (ِ)كأكراؽ القبض ،(ُ)كمثاليا: النقدية

 العالقة بيف عروض التجارة واألصوؿ المتداولة:
 التجارة كعركض ،النقكد عمى تشتمؿ ألنيا التجارة؛ عركض مف أعـ المتداكلة األصكؿإف 

 . (ٔ)غيرىاك  ،كفكالدي

 العالقة بيف األصوؿ المتداولة واألصوؿ الثابتة:

ال عبلقة ألحدىما باآلخر؛ الختبلفيما في قصد التممؾ، فاألصكؿ المتداكلة تمتمؾ بقصد 
كما مما يميز األصكؿ  .أك النتاج تمتمؾ بقصد االستعماؿ البيع كالتحكيؿ، كاألصكؿ الثابتة

 .(ٕ)ة مع األصكؿ الثابتة، ككذلؾ الدكريةالمتداكلة ضآلة قيمتيا بالمقارن

                                                           

كيقصد بيا في عمـ المحاسبة: العمبلت التي يحتفظ بيا البنؾ ضمف خزائنو. بيت الزكاة: دليؿ اإلرشادات  (ُ)
 (.ٕٓ)ص:

ىي األكراؽ التجارية المكجكدة فعبلن لدل الشركة التي لـ يحف بعد ميعاد استحقاقيا؛ كالكمبياالت. بيت الزكاة:  (ِ)
 (.ْٗدليؿ اإلرشادات )ص:

ىك صؾ يمثؿ حصة مف الحصص المتساكية المقسـ  السيـ:بقكلو: " "السيـ"ؼ الدكتكر صالح السدالف عر  (ّ)
إلييا راس الماؿ المطمكب لممساىمة. كىذه المساىمة تخكؿ لصاحبيا الحؽ في الحصكؿ عمى ما يخصو مف أرباح 

االسيـ كالسندات كاألكراؽ المالية  عند اقتساـ الممتمكات، أك تحمؿ ما يخصو مف الخسارة إف كانت". السدالف: زكاة
 (.ُّ)ص: 

بأنو: "جزء مف قرض طكيؿ األجؿ، تدفع عميو فائدة ثابتة في ميعاد  "السند"الدكتكر صالح السدالف  عرؼ (ْ)
 (.ُْمعيف، كترد قيمتو لممقرض في ميعاد ييتفؽ عميو". السدالف: زكاة األسيـ كالسندات كالكرؽ النقدم )ص: 

 (:َِخركف: األصكؿ العينية كأثرىا عمى كعاء الزكاة )ص:أبك النصر كآ (ٓ)
 226.html-http://www.zakatinst.net/library/book 
( شبير: زكاة األصكؿ االستثمارية الثابتة، بحث منشكر ضمف أعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ٔ)

أبك النصر  ؛http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126(: ُٖٖ)ص:
http://www.zakatinst.net/library/book-(: ُِ:كآخركف: األصكؿ العينية كأثرىا عمى كعاء الزكاة )ص

226.html 
أعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة  ( شبير: زكاة األصكؿ االستثمارية الثابتة، بحث منشكر ضمفٕ) 

تعقيب الدكتكر  ؛http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126(: ُٕٖ)ص:
ر كآخركف: األصكؿ العينية كأثرىا عمى كعاء (؛ أبك النصُُِأبك سميماف: المصدر السابؽ )ص:عبد الكىاب 
 html-http://www.zakatinst.net/library/book.226(: َِالزكاة )ص:

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
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المبحثىالثاني 

 حكمىزكاةىروعىاألصولىالثابتظ
بعد بياف حقيقة األصكؿ الثابتة، كبعض األلفاظ ذات الصمة، بقي معالجة مشكمة ىذا 

ذا كجبت؛ فكيؼ الفصؿ، كىك في حكـ ريع األصكؿ الثابتة ؛ ىؿ تجب الزكاة فييا أـ ال تجب؟ كا 
 المقدار المخرج منيا؟.تزكى؟، كما ىك 

كالذم ال خبلؼ فيو بيف الفقياء في ىذه المسألة كجكب الزكاة في ريع كغبلت ىذه 
األصكؿ، كلكنيـ اختمفكا في كيفية زكاتيا. لذا فالخبلؼ الكاقع بيف الفقياء في حكـ زكاة األصكؿ 

 الثابتة ينحصر في مسألتيف: 
  ًال تجب؟. : ىؿ تجب الزكاة في أعياف ىذه األصكؿ أـأوال 

كىذه المسألة مف مقتضيات البحث؛ ألنو قبؿ الشركع في حكـ الفرع ال بد مف بياف حكـ  
 األصؿ، كأعياف األصكؿ الثابتة ىي بمثابة األصؿ المنتج لمفرع.

 :في كيفية زكاة غمة كريع ىذه األصكؿ الثابتة؟ ثانيًا 

 المسألة األولى: في حكـ زكاة أعياف األصوؿ الثابتة
 ؿ النزاع:تحرير مح

اتفؽ الفقياء عمى عدـ كجكب الزكاة في عركض القنية المتخذة لسد الحاجات الشخصية؛ 
، كلكنيـ اختمفكا بكجكبيا في األصكؿ المستغمة في المشاريع المعدة لئليجار؛ (ُ)كالمسكف، كالسيارة

 كالعمارات، أك المشاريع المعدة لئلنتاج؛ كالمصانع، كغيرىا، كذلؾ عمى قكليف:

 

 
 

                                                           

( نقؿ ىذا االتفاؽ الدكتكر محمد عثماف شبير في بحثو زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، كالمنشكر ضمف أبحاث ُ)
 (:ُٖٗ)ص:، كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K. قد يعترض عميو  كلكف
صكؿ األزكاة  عمى بحث الدكتكر شبير : تعقيب. البكرالذم ىك مف عركض القنية الفقياء في زكاة الحمي باختبلؼ

 (.ُِٔالثابتة االستثمارية. المصدر السابؽ )ص:

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
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كىك عدـ كجكب الزكاة في أعياف األصكؿ الثابتة، ككجكبيا في الغمة فقط.  لقوؿ األوؿ:ا
، كالشافعية، كالحنابمة في المشيكر. كقد في المشيكر قكؿ جميكر الفقياء مف الحنفية، كالمالكية

 عمى ذلؾ، كمف نصكصيـ: كانص

 ما جاء في المذىب الحنفي:

إلماـ أبك بكر محمد بف الفضؿ البخارم في قاؿ الكاساني في بدائعو: "كذكر الشيخ ا
اإلجارة الطكيمة التي تعارفيا أىؿ بخارل أف الزكاة في األجرة المعجمة تجب عمى اآلجر؛ ألنو ممكو 
ف كاف يمحقو ديف بعد الحكؿ بالفسخ، كقاؿ بعض مشايخنا أنو يجب عمى المستأجر  قبؿ الفسخ كا 

 .(ُ)جر"أيضان؛ ألنو يعد ذلؾ ماالن مكضكعان عند اآل

بف اليماـ: "كأما زكاة األجرة المعجمة عف سنيف في اإلجارة الطكيمة التي يفعميا اكقاؿ 
ألنو ممكيا  ؛بعض الناس عقكدان كيشترطكف الخيار ثبلثة أياـ في رأس كؿ شير فتجب عمى اآلجر

 . (ِ)بالقبض"
لمالؾ الذم أنو ربط الزكاة باألجرة فقط كجعميا عمى اووجو الداللة مف ىذيف النصيف: 

 . (ّ)قبضيا. كلـ يجعميا في عينيا

ليؤاجرىا مف الناس فبل زكاة فييا؛ ألنو اشتراىا  (ْ)كفي الفتاكل اليندية: "كلك اشترل جكالؽ
. كفييا أيضان: كلك اشترل قدكران مف صفر يمسكيا كيؤاجرىا ال تجب فييا الزكاة (ٓ)لمغمة ال لممبايعة"

  .(ٔ)كما ال تجب في بيكت الغمة"
 

 

 

                                                           

 (.ٔ/ِ)في ترتيب الشرائع ( الكاساني: بدائع الصنائع ُ)
 (.ُٓٔ/ِ( السيكاسي: شرح فتح القدير )ِ)
 (:ّْ)ص: ( آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت، بحث منشكرّ)
 Mubarak/11505/48479-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah 
 (.ٗٓىك الكعاء، كتجمع كذلؾ عمى جكاليؽ. الرازم: مختار الصحاح )ص: الجكالؽ:( ْ)
 (.َُٖ/ُ( نظاـ كآخركف: الفتاكل اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف )ٓ)
 ( المصدر السابؽ.ٔ)
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 وفي المذىب المالكي:

قاؿ اإلماـ مالؾ: "األمر المجتمع عميو عندنا في إجارة العبيد كخراجيـ ككراء المساكيف 
 ككتابة المكاتب أنو ال تجب في شيء مف ذلؾ الزكاة قؿ ذلؾ أك كثر حتى يحكؿ عميو الحكؿ مف 

  .(ُ)يـك يقبضو صاحبو"

الؾ عف الرجؿ يككف لو ممف يدير مالو سئؿ اإلماـ م"كجاء في البياف كالتحصيؿ أيضان: 
في التجارة كتككف لو سفينة اشتراىا يكد بيا إلى مصر كاألندلس، ىؿ يقكميا كؿ سنة كيخرج زكاة 
نما لـ  قيمتيا؟ فقاؿ: ال يككف عميو أف يقكميا. قاؿ محمد بف رشد: لك اشتراىا لمتجارة لقكميا، كا 

 .(ِ)"يقكميا مف أجؿ أنو اشتراىا لمكراء

الحطاب: " ) فرع ( قاؿ ابف رشد: إذا كانت لممدير سفينة فإف اشتراىا لمتجارة قكميا،  كقاؿ
ف اشتراىا لمكراء لـ يقكميا "  .(ّ)كا 

،...، أك مف الرجؿ أفاد ما ككؿ: مالؾ "كقاؿ ابف المكاز: قاؿ  ذلؾ، غير أك غمةو، ميراثو
 في ييؤخذ ما كؿ: مالؾ قاؿ ان: "كقاؿ أيض .(ْ)ككيمو" أك ىك يقبضو، يـك مف حكالن  بذلؾ فميأتنؼ
 يـك مف أخذىا حكالن  مف بيا يأتنؼ فكائد فتمؾ كالمساكف،... غمة العبيد، أك ...، صداؽو،
  .(ٓ)قبضيا"

 وفي المذىب الشافعي:

"كالعركض التي لـ تشتر لمتجارة مف األمكاؿ ليس فييا زكاة بأنفسيا فمف  :قاؿ الشافعي
غيرىا أك ثياب كثرت أك قمت أك رقيؽ كثر أك قؿ فبل زكاة فييا، كانت لو دكر أك حمامات لغمة أك 

ككذلؾ ال زكاة في غبلتيا حتى يحكؿ عمييا الحكؿ في يدم مالكيا، ككذلؾ كتابة المكاتب كغيره ال 
زكاة فييا إال بالحكؿ لو، ككذلؾ كؿ ماؿ ما كاف ليس بماشية كال حرث كال ذىب كال فضة يحتاج 

يستغؿ مالو غمة منو أك يدخره كال يريد بشيء منو التجارة فبل زكاة عميو في إليو أك يستغني عنو أك 
، فإذا أك كرقان  شيء منو بقيمة، كال في غمتو، كال في ثمنو لك باعو، إال أف يبيعو أك يستغمو ذىبان 

                                                           

 (.ُُْ/ّ( ابف عبد البر: االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار )ُ)
 ، كما بعدىا(.َْْ/ِيؿ )( ابف رشد: البياف كالتحصِ)
 (.ِّْ/ِ( الحطاب: مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ )ّ)
 (. ُِِ/ِ( القيركاني: النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة )ْ)
 ، كما بعدىا(.ُِٓ/ِ( المصدر السابؽ )ٓ)
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حاؿ عمى ما نض بيده مف ثمنو حكؿ زكاه، ككذلؾ غمتو إذا كانت مما يزكى مف سائمة إبؿ أك بقر 
 .(ُ)"...أك ذىب أك فضة،  أك غنـ

كعركض  ،كالزرع ،كالمكاشي ؛ف الزكاة كاجبة في األمكاؿ النامية"إ وقاؿ الماوردي:
 .(ِ)كالعقارات" ،كالدكر ؛التجارات، دكف ما ليس بناـ

كالعقار  ؛"كألف ىذا تقتنى لمزينة كاالستعماؿ، ال لمنماء فمـ تحتمؿ الزكاة وقاؿ النووي:
  .(ّ) ..."كاألثاث

 نصوص الحنابمة: ومف

.  الحكؿ عميو يحكؿ حتى فيو عميو زكاة فبل كراىان  فقبض داره أجر كمف" :قدامة ابف قاؿ
 .(ْ)"األكؿ كالصحيح استفاده إذا يزكيو أنو أحمد كعف

ألنو ليس بماؿ  ؛كال زكاة فيما أعد لمكراء مف عقار كحيكاف كغيرىما" وقاؿ البيوتي:
 .(ٓ)"تجارة

، (ٖ)بف بازعبد العزيز الشيخ ك  ،(ٕ)، كصديؽ حسف خاف(ٔ)ككانيالش اختار ىذا القكؿك 
  ،(ُُ)إبراىيـ بف محمد كالشيخ ،(َُ)عبد ا بف جبريف، كالشيخ (ٗ)محمد بف صالح العثيميفكالشيخ 

 

 

                                                           

 (. َٓ/ِ( الشافعي: األـ )ُ)
 (.َُّ/ّ( الماكردم: الحاكم الكبير )ِ)
 (.ّّٕ/ٓع شرح الميذب )( النككم: المجمك ّ)
 (.ٕٓ/ّ( ابف قدامة: المغني )ْ)
 (.ِّْ/ِ( البيكتي: كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )ٓ)
 (.ِّٕ( الشككاني: السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار )ص:ٔ)
 (.َٕٓ( صديؽ خاف: الركضة الندية شرح الدرر البيية )ص:ٕ)
 (.ُّٕ/ُْ(؛ ابف باز: مجمكع فتاكاه )َٖ/ِ( مجمكعة مف العمماء: فتاكل إسبلمية )ٖ)
 (.َِٗ/ُٖ( ابف عثيميف: مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف )ٗ)
 (.ٕٕ/ِ( مجمكعة مف العمماء: فتاكل إسبلمية ) َُ)
 (.َُٓ/ْ( ابف قاسـ: فتاكل كرسائؿ محمد بف إبراىيـ آؿ الشيخ )ُُ)
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 كالدكتكر عبد ،(ّ)كالدكتكر محمد عثماف شبير ،(ِ)كالدكتكر كىبة الزحيمي ،(ُ)يدكالشيخ بكر أبك ز 

  كغيرىـ. ،(ْ)ا المشيقح

، كقرار مجمع الفقو (ٓ)ىػَُْٔكىك قرار مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنعقد بجدة عاـ 
، (ٔ)ىػ، كاختيار مجمع البحكث اإلسبلمية في المؤتمر الثانيَُْٗاإلسبلمي التابع لمرابطة عاـ 

كفتكل ، (ٖ)السادسة، كندكة البركة (ٕ)ىػُُْٕكالندكة السابعة لقضايا الزكاة المنعقدة في الككيت عاـ 
كىك اختيار المؤتمر األكؿ لمزكاة المنعقد في ، (ٗ)المجنة الدائمة لئلفتاء في المممكة العربية السعكدية

، كتكصيات الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المنعقدة في لبناف (َُ)ىػ باألكثريةَُْْ/ٕ/ِٗالككيت 
 .(ُِ)كفتكل بيت الزكاة الككيتي ،(ُُ)ىػُُْٓعاـ 

                                                           

 ، كما بعدىا(.ُٕالعقار )ص:( أبك زيد: فتكل جامعة في زكاة ُ)
 (.ِّٗ/ّالزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو )(  ِ)
 :(ُٕٗ)ص:  ( شبير: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرةّ)

t.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126Khttp://www.zaka  
 :(ِِ( المشيقح: فقو النكازؿ في الزكاة )ص:ْ)

mid=11&limit=30&lihttp://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Ite
mitstart=0 

مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة المستأجرة،  غير المأجكرة كاألراضي العقارات زكاة بشأف ،(ِ) رقـ  قرار (ٓ)
 (.ُٖٗ/ُ(، )ِالثانية، العدد )

 (، مطبكع كممحؽ معو.ٖٓٔ/ِ( األشقر كآخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة )ٔ)
 (، مطبكع كممحؽ معو.َٔٗ/ِالسابؽ )( المصدر ٕ)
 ( قرارات كتكصيات ندكة البركة السادسة لبلقتصاد اإلسبلمي، نقبلن عف: ٖ)

f/KshafResource/Navigate/ViewDecisionDetails.aspx?Dhttp://www.islamfeqh.com/ksha
ecisionID=1616&SubjectID=1069 

 (.ٓٗ/ٖ( )ُّٗٗٓ( المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء: فتاكل المجنة الدائمة، المجمكعة الثانية، فتكل رقـ )ٗ)
 مطبكع كممحؽ معو.(، َٕٖ/ِ( األشقر كآخركف: أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة )َُ)
 (: ِِٗص:) ( البياف الختامي كتكصيات الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة11)

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126 ية األشقر كآخركف: أبحاث فقي؛
 (، مطبكع كممحؽ معو.ٖٓٔ/ِفي قضايا الزكاة المعاصرة )

 (.َْ: أحكاـ كفتاكل الزكاة )ص:بيت الزكاة الككيتي( ُِ)

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
http://www.islamfeqh.com/kshaf/KshafResource/Navigate/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1616&SubjectID=1069
http://www.islamfeqh.com/kshaf/KshafResource/Navigate/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1616&SubjectID=1069
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126ص:229)؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126ص:229)؛
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. "أم تؤخذ الزكاة مف األصؿ الزكاة في األصكؿ الثابتة كغمتيا معان  كجكب ثاني:القوؿ ال
)رأس الماؿ( كنمائو )الغمة( معان كما األمر في زكاة عركض التجارة، كيخرج ربع العشر بعد مضي 

مف سماع أشيب عمى ما ذكره ابف رشد في . كنسبو البعض قكالن لئلماـ مالؾ (ُ)حكؿ عمى اإلنتاج
ه ذكر بأنو اختمؼ قكؿ مالؾ في ىذبياف كالتحصيؿ في مسألة السفينة المتخذة لمكراء؛ حيث كتابو ال
كلكف الذم يظير ػػػػ كا أعمـ ػػػػ عدـ صحة ىذا القكؿ؛ ألف إماـ المذىب نفسو قد نقؿ  .(ِ)المسألة

نما تؤخذ مف غمتيا ػػػػ كما ذكرت سابقان   .(ّ)ػػػػاالتفاؽ عمى عدـ كجكب الزكاة في أعيانيا، كا 

 فبل أصبلن  نية ببل أك االغتبلؿ أك القنية بنية ممكو استحدث لك كأما: "كقاؿ النفراكم أيضان 
  .(ٓ)(ْ)"َلْيَس َعَمى الُمْسِمـِ ِفي َفَرِسِو َوُغاَلِمِو َصَدَقةٌ ":  لقكلو اتفاقان  عميو زكاة

 صاحبو واستحدث ماؿ في الزكاة كجكب عدـ المذىب كذلؾ في اتفاؽ ينقؿ ىنا فيك 
 لمغمة. أم لبلغتبلؿ

بأنو قد يككف قكالن ليـ تخريجان عمى ركاية الزكاة في الحمي  (ٔ)كقد ذكر بعض المعاصريف
 .(ٕ)المعد لمكراء

كقد نسب بعضيـ ىذا القكؿ البف عقيؿ تخريجان عمى ركاية كجكب زكاة الحمي المعد 
 . (ٖ)لمكراء

 كالمكاشط الكراء حمي في الزكاة إيجاب يةركا مف يخرج : "عقيؿ ابف قاؿ قاؿ ابف القيـ: "
نما: "قاؿ" لئلجارة كتعد تؤجر سمعة ككؿ لمكراء المعد العقار في يجب أف  الحمي عف ذلؾ خرجت كا 
 ال التي العركض جميع كجبت لمكراء أعد فإذا الزكاة فيو يجب ال الحمي أف أصمنا مف ثبت قد ألنو

                                                           

 (.ُِٕالغفيمي: نكازؿ الزكاة )ص:( ُ)
 (.َْٓ/ِانظر: ابف رشد: البياف كالتحصيؿ ) (ِ)
 (.َُّ: )ص: انظر( ّ)
 ( مف ىذا البحث.ُّالحديث سبؽ تخريجو )ص: ( ْ)
 (.ُّّ/ ُ) القيركاني زيد أبي ابف رسالة عمى الدكاني الفكاكو: فراكمالن (ٓ)
 (:ُْ)ص: آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت، بحث منشكر (ٔ)
 Mubarak/11505/48479-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah  
و الدسكقي كغيره حيث أكجبو في الرجؿ الذم يتخذه لمكراء، كرجح خبلف كىك مشيكر قكؿ الباجي مف المالكية (ٕ)

 (.َْٔ/ُبأف المتخذ لمكراء ال زكاة فيو مطمقان. الدسكقي: حاشيتو عمى الشرح الكبير )
 .(ْٕٔ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ٖ)
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لكف ابف عقيؿ لـ يصرح بالترجيح بؿ ذكره مجرد تخريج،  .(ُ)"الزكاة إيجاب ينشىء الزكاة فييا تجب
كاإلماـ أحمد لـ ينص عميو بؿ خرج عمى قكلو، كىناؾ فرؽ بينيما كبير؛ ألف الذىب أحد النقديف، 

عداده لمتأجير دليؿ االستغناء عنو  . (ِ)كمف لـ يستعممو كحمي ففيو الزكاة، كا 

كالفنكف تخريجا بكجكب الزكاة فيما أعد بف عقيؿ في عمد األدلة اكذكر كقاؿ المرداكم: " 
. كلـ يذكر أف ابف عقيؿ رجحو أك اختاره عمى عادة عمماء المذىب (ّ)"لئلجارة مف العقار كالحيكاف

ف لـ يرجحكه. كبناء عمى ىذا فنقكؿ في صحة نسبتو ألحمد كابف عقيؿ نظر  في ذكر التخريج كا 
 . (ْ)ظاىر

عقيؿ، فقد نقؿ ابف مفمح عنو أنو قاؿ ال زكاة  يضاؼ لذلؾ اختبلؼ فيـ الناس لكبلـ ابف
كال زكاة لغير تجارة في عرض كحيكاف في الحمي المعد لمكراء، حيث قاؿ ابف مفمح ما نصو: "

( ك( سكل ما سبؽ، كال في قيمة ما أعد لمكراء مف عقار كحيكاف كغيرىما )ككعقار كشجر كنبات )
:  ليس ╚زكاة ، يركل عف عمي كجابر كمعاذ  كنقؿ مينا: إف اتخذ سفينة أك أرحية لمغمة فبل

مف الحمي المعد لمكراء، كىذا ىك الذم حمؿ  في العكامؿ صدقة.  كذكر ابف عقيؿ في ذلؾ تخريجان 
ابف عقيؿ عمى أنو ال زكاة في حمي الكراء، قاؿ: ألف الشارع لـ يجعؿ لمكراء حكما ، فبل كجو 

زكاة الحمي ، فبل يخرج عنو إال بمعنى يخرجو  لجعمو في النقد، كفرؽ القاضي كغيره بأف األصؿ
عف طمب النماء كيقصد بو االبتذاؿ المخصكص، كىنا األصؿ عدميا، فبل يخرج عنو إال بالنماء 

 . (ٓ)"المقصكد ، كىك نية التجارة 

كيفيـ مف ىذا أف ابف عقيؿ ذكر أنو يمكف تخريج بكجكب الزكاة في العقار المعد لمكراء 
ي المعد لمكراء، كأنو ذكره كمجرد افتراض عممي كلـ يرجحو، ال ىك كال أحمد، كال تخريجان عمى الحم

أحد مف عمماء الحنابمة، بدليؿ أنو رجح أنو ال زكاة في حمي الكراء، كىك لـ يرجح خبلؼ ما خرجو 

                                                           

 (.ُّْ/ّ( ابف القيـ: بدائع الفكائد  )ُ)
 (:ُْ)ص: ( آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت، بحث منشكرِ)
 ubarak/11505/48479M-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah  
 (.ْٓ/ ّ) في معرفة الراجح مف الخبلؼ ( المرداكم: اإلنصاؼّ)
 (:ُْ)ص: ( آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت، بحث منشكرْ)
 Mubarak/11505/48479-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah / 
 (.َِٓ/ْ( ابف مفمح: الفركع  )ٓ)
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ف كاف ذىكىرىهي لمجرد االفتراض العممي كاإللزاـ ببلز  ـ إال لككنو ال يرل صحة التخريج الذم ذكره، كا 
 .(ُ)القكؿ

كأيد ىذا القكؿ مف المعاصريف الدكتكر منذر قحؼ، كالدكتكر رفيؽ المصرم، كالدكتكر 
 .(ِ)حسف عبد ا األميف، كالدكتكر عمي العصيمي، كالدكتكر عبد الرحمف بف حسف النفيسة

 أدلة األقواؿ:
 أدلة القوؿ األوؿ: . أ

ألصكؿ الثابتة بأدلة مف السنة، استدؿ أصحاب ىذا القكؿ كالقائميف بعدـ كجكب الزكاة في ا
 كاإلجماع، كالقياس، كالقكاعد الفقيية، كالمعقكؿ، كبيانيا عمى النحك التالي:

 أواًل: مف السنة النبوية

استدلكا مف السنة بعدة نصكص ثبت مف خبلليا انتشار كراء األرض كالدكر في عصر  .ُ
 كص:الزكاة كمف ىذه النص النبكة، كلـ يرد أف أكجب فييا النبي 

مىى اأٍلىٍرضى  "أىٍكرىل   _ ما جاء عف طاكس أف معاذ بف جبؿ  ٍيدً  عى   المَّوً  رىسيكؿً  عى
، كىأىًبي ، بىٍكرو ، كىعيمىرى مىى كىعيٍثمىافى  . (ّ)ىىذىا" يىٍكًمؾى  ًإلىى ًبوً  ييٍعمىؿي  فىييكى  كىالر بيعً  الث ميثً  عى

                                                           

 (:ُْ:)ص ( آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت، بحث منشكرُ)
 Mubarak/11505/48479-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah 
األميف: مناقشة بحث زكاة المستغبلت لمدكتكر القرضاكم، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، العدد ( ِ)

بحث منشكر  قحؼ: زكاة االصكؿ الثابتة االستثمارية،(؛ ُٕٖ/ُ(؛ العصيمي: المصدر السابؽ )ُْٖ/ُالثاني، )
 :(ُٓٔ)ص:  الزكاة المعاصرةضمف أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126الديرشكم: القضايا المعاصرة  ؛
 آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت، بحث منشكر ؛http://www.ckfu.org/vb/t422080.htmlكفقو النكازؿ: 

 (:ُْ)ص:
 Mubarak/11505/48479-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah:المصرم: زكاة ، نقبلن عف 

الدكلية،  اإلسبلمية الجامعة اإلسبلمي، لبلقتصاد الدكلي المعيد المالية، السياسة لندكة مقدـ بحث الثابتة، األصكؿ
  (.ُُٓمطبكع ضمف بحكث في الزكاة )ص: 

 ([.ِّْٔ(، ح)ِّٖ/ِكتاب الرىكف/ باب الرخصة في المزارعة بالثمث كالربع ) ( أخرجو: ابف ماجو في سننو ]ّ)
مصباح الزجاجة في زكائد رم: ". البكصيىذا إسناد صحيح رجالو ثقاتكالحديث صححو البكصيرم، حيث قاؿ: "

 (.ٕٗ/ّ) ابف ماجو

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.ckfu.org/vb/t422080.html؛
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كفى  كىانيكا ـٍ عمام أىنَّيي  "حدثني: قاؿ خديج، بف _ كمثمو ركم عف رافع مىى األىٍرضى  ييٍكري ٍيدً  عى  عى
مىى يىٍنبيتي  ًبمىا  النًَّبيٍّ  اًحبي  يىٍستىٍثًنيوً  شىٍيءو  أىكٍ  األىٍرًبعىاءً  عى "، عىفٍ   النًَّبي   "فىنىيىى األىٍرضً  صى  فىقيٍمتي  ذىًلؾى
؟ ًبالدٍّينىارً  ًىيى  فىكىٍيؼى : ًلرىاًفعو  " ًبالدٍّينىارً  بىٍأسه  ًبيىا "لىٍيسى : رىاًفعه  فىقىاؿى  كىالدٍٍّرىىـً كىالدٍٍّرىىـً

(ُ). 
  عنو يرد كلـ النبكة، عصر إف كراء األرض كاف منتشران في وجو الداللة مف الحديثيف:

كلك  بعده، مف كالصحابة الخمفاء فعمو كال لقبضيا، السعاة بعث كال في أعيانيا، الزكاة أكجب أف
 . (ِ)كانتشر لنقؿ كجب

 الذيف األكؿ القرف أىؿ بيا سمع كال الزمف، أذف عمى تطف لـ مسألة قاؿ الشككاني: "ىذه
 . (ّ)يميو" الذم ثـ يميو الذم القرف كال القركف، خير ىـ

 باالتفاؽ الزكاة فييا تجب التي األمكاؿ مف ليس فيما الزكاة إيجاب كقاؿ صديؽ خاف: "إف
 لـ مما أعيانياػػػػػ في تجارة دكف مف أجرةب تأجيرىا ػػػػ بمجرد كنحكىا كالدكاب كالعقار، كالدكر، ػػػػ

 أف فضبلن  يمكنيـ، الذيف ثـ يمكنيـ، الذيف ثـ القركف، خير ىـ الذيف األكؿ الصدر في بو ييسمع
 دكرىـ مف األجرة كيقبضكف كيؤجركف، يستأجركف، كانكا كقد سنة، أك كتاب مف بدليؿ فيو يسمع

 عقاره أك داره قيمة عشر ربع الحكؿ رأس في رجيخ أنو أحدىـ بباؿ يخطر كلـ كدكابيـ، كضياعيـ
 .(ْ)الشاؽ" التكميؼ ىذا مف راحة في كىـ دكابو، كانقرضكا أك

 ابف منع: فقيؿ الصدقة، عمى عمر  ا رسكؿ بعث: قاؿ ،  ىريرة  أبي عف .ِ
 ِإالَّ  َجِميؿٍ  اْبفُ  َيْنِقـُ  "َماا:  رسكؿ فقاؿ ، ا رسكؿ عـ كالعباس الكليد، بف كخالد جميؿ،

                                                           

 ([.ِّْٔ(، ح)َُٖ/ّفي صحيحو ] كتاب المزارعة/ باب كراء األرض بالذىب كالفضة )البخارم ( أخرجو: ُ)
شبير: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ  ؛(َُّالغفيمي: نكازؿ الزكاة )ص: (ِ)

 :(ُُٗ)ص: ايا الزكاة المعاصرةالندكة الخامسة لقض
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126Kآؿ سيؼ: زكاة المستغبلت،  ؛

 (:ْٖ)ص: بحث منشكر
 505/48479Mubarak/11-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah  
 (.ِّٕ( الشككاني: السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار )ص:ّ)
 (.َٕٓ( صديؽ خاف: الركضة الندية شرح الدرر البيية )ص:ْ)

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
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 ِفي َوَأْعَتاَدهُ  َأْدرَاَعوُ  اْحَتَبَس  َقدِ  َخاِلًدا، َتْظِمُموفَ  َفِإنَُّكـْ  َخاِلدٌ  َوَأمَّا اُ، َفَأْغَناهُ  َفِقيرًا َكافَ  َأنَّوُ 
، َفِييَ  اْلَعبَّاُس  َوَأمَّا اِ، َسِبيؿِ   . (ُ)َمَعَيا" َوِمْثُمَيا َعَميَّ

لدان عمى عدـ دفع الزكاة، كلـ يكجبيا عميو؛ ألنو قد أعذر خا أف النبي  وجو الداللة:
احتبس أدراعو كأعتاده في سبيؿ ا، فكيؼ يقع منع الزكاة مف رجؿ تقرب إلى ا تعالى بإنفاؽ ما 

 ال يجب عميو ثـ ىك يمنع ما أكجبو ا عميو فإف ىذا بعيد.

ما ألنو جعميا أدكات قنية يستعمميا في الجياد كاألشياء الت ي لمقنية ليس فييا زكاة، ألنيا كا 
 كلك كانت غير ذلؾ لكجبت فيو الزكاة. .(ِ)ليست مف األمكاؿ النامية بالتجارة كغيرىا

 َوَما َحاَلٌؿ، َفُيوَ  ِكتَاِبوِ  ِفي المَّوُ  َأَحؿَّ  َما":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،  الدٍَّردىاًء  أىًبي عىفٍ  .ّ
ـَ  ـٌ، َفُيوَ  َحرَّ َـّ  َعاَفْيُتوُ  المَّوِ  ِمفَ  َفاْقَبُموا َعْفٌو، َفُيوَ  َعْنوُ  َكتَ سَ  َوَما َحرَا َوَما  ﴿ اآلَيةَ  َىِذهِ  َتال ُث

 . (ْ)"(ّ)﴾َكاَن َربَُّك َكِسقًّا

مف جممة ما سكت الشارع عف حكمو القكؿ بكجكب زكاة أعياف األصكؿ  وجو الداللة:
ث لـ يرد فييا نص، كلك كجبت لما سكت الثابتة، كسككتو دليؿ عمى انتفاء حكـ الكجكب عنيا، حي

 الشارع عف حكمو، كىك أدرل كأعمـ سبحانو بما سيككف مف أمكر كتغير أحكاؿ.

أمر بأخذىا مف بعض األمكاؿ دكف بعض،  ككجكب الزكاة إنما عرؼ بالنص، كالنبي  
، خذه رسكؿ ا فعممنا أف ا تعالى لـ يرد جميع األمكاؿ، فبل سبيؿ إلى إيجاب الزكاة إال فيما أ

 . (ٓ)كنص عميو الشارع

 

                                                           

 في صحيحو ] كتاب الزكاة/ باب قكؿ ا تعالى: ﴿  البخارم( أخرجو: ُ)
ِ
َقاِب َوالَغاِرِمَع َوِِف َسبِقِل اَّللَّ ﴾  َوِِف الرِّ

([؛ كأخرجو: مسمـ في صحيحو ] كتاب الزكاة/ باب في تقديـ ُْٖٔ) (، حُِِ/ِ([ )َٔتكبة: اآلية )]سكرة ال
 ([.ّٖٗ) (، حٕٔٔ/ِالزكاة كمنعيا )

 (.َّْ( البساـ: تيسير العبلـ شرح عمدة األحكاـ )ص:ِ)
 (.ْٔاآلية )مف ( سكرة مريـ: ّ)
([. َُِِ) (، حَِٗ/ّاني في مسند الشامييف ])([؛ كالطبر َْٕٖ) (، حِٔ/َُ( أخرجو: البزار في مسنده ])ْ)

(، كحسنو األلباني. ٓٓ/ٕقاؿ عنو الييثمي: "ركاه البزار، كرجالو ثقات". الييثمي: مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )
 (.ُْاأللباني: غاية المراـ في تخريج أحاديث الحبلؿ كالحراـ )ص: 

 (.ُٓٓ/ّ) البخارم( ابف بطاؿ: شرح صحيح ٓ)
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 يعترض عميو مف وجييف: 

 عرؼ الكجكب أصؿ فمسمـ بو؛ إال أف بالنص عرؼ الزكاة كجكب قكلكـ إف الوجو األوؿ:
 عرؼ الكاجب العاجز، كلكف مقدار بإعانة القدرة نعمة كشكر الماؿ نعمة شكر كىك بالعقؿ
كجب الزكاة في غير األمكاؿ األخرل نكجبيا بالبلـز ، كفرؽ بيف األمريف؛ ألنا لما ن(ُ)بالسمع
 العقمي.

فبل يدؿ السككت عمى عدـ الزكاة في غيرىا؛ بؿ تككف أصكالن يقاس عمييا عند تحقؽ 
 .(ِ)العمة، أك يمحؽ بيا غيرىا عمبلن بعمكـ النصكص كمقاصد التشريع في الزكاة

ص عميو أمكاالن لـ ينص عمييا، كيبيف ىذا المعنى كيؤكده أف الفقياء قد ألحقكا بالمنصك 
 كمف ذلؾ: 

إيجاب الجميكر زكاة عركض التجارة مع عدـ كجكد نص صحيح صريح بكجكبيا؛ بؿ  .ُ
 . (ّ)نقؿ ابف المنذر اإلجماع بكجكبيا، كلـ يخالؼ فييا إال الظاىرية كالشككاني

إيجاب عمر الزكاة مف الخيؿ المعدة لمنسؿ لعظـ ماليا، كىك قكؿ أبي حنيفة متى  .ِ
كيمكف قياس محؿ النزاع في مسألتنا ىذه  .(ْ)تحقؽ السكـ كقصد النماء كاالستيبلد

عمى إيجاب عمر الزكاة مف الخيؿ، فيككف الحكـ كجكب الزكاة في أعياف األصكؿ 
 كاالسترباح ػػػ كا أعمـ ػػػ. الثابتة؛ بجامع قصد النماء 

ه عمى الركاز كالمعدف قياس الزىرم كالحسف ما يستخرج مف البحر مف المؤلؤ كنحك  .ّ
 . (ٓ)فأكجبكا فيو الزكاة

 

                                                           

 (.ُٓٓ/ّ) البخارمبطاؿ: شرح صحيح  ابف (ُ)
 : (ْٖ: األصكؿ العينية كأثرىا عمى كعاء الزكاة )ص:أبك النصر كآخركف( ِ)

226.html-http://www.zakatinst.net/library/book 
 :(ْٖ: األصكؿ العينية كأثرىا عمى كعاء الزكاة )ص:أبك النصر كآخركف(؛ ّْٔ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ّ)

226.html-w.zakatinst.net/library/bookhttp://ww  
 ( المصدراف السابقاف.ْ)
 ( المصدراف السابقاف.ٓ)
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إيجاب اإلماـ أحمد الزكاة في العسؿ لما كرد فيو مف األثر، كقياسان عمى الذىب  .ْ
 . (ِ()ُ)﴾َوِِمَّا َأْخَرْجـَا َلُؽْم ِمَن اَْلَْرضِ ﴿ كالفضة، كلعمـك قكلو تعالى: 

ألمكاؿ ال يمنع االجتياد ىذا كغيره كثير يدؿ داللة بينة عمى أف عدـ النص عمى بعض ا
متى ما كجدت مقتضياتو، كظير لمناظر كجكب الزكاة فيو بناء عمى دليؿ شرعي مف عمكـ النص 

 . (ّ)أك قياس صحيح

إف عدـ التنصيص عمى الكجكب في األمكاؿ األخرل كمنيا األصكؿ الثابتة  والوجو الثاني:
 في منتشرة كانت التي النامية مكاؿاأل إنما نص عمى ال يستمـز نفي الزكاة بالضركرة؛ ألنو 

 مف كالزبيب كالتمر كالشعير كالقمح الحيكانات، مف كالغنـ كالبقر كاإلبؿ عصره، في العربي المجتمع
 .(ْ)النقكد مف الفضية كالدراىـ كالثمار، الزركع

 فقد ، الرسكؿ عصر في العربي المجتمع في منتشرة كانت المستغبلت إف يجاب عنو:
. كلـ يكجب فييا (ٓ)األجرة ػػػ كما بينت ػػػػ كيقبضكف كيؤجركف يستأجركف  زمنو في الناس كاف

 الزكاة. النبي 

َدَقةَ  ُنْخِرجَ  َأفْ  َيْأُمُرَنا َكافَ   المَّوِ  "إف َرُسوؿَ قاؿ:    حديث سمرة بف جندب  .ٓ  ِمفَ  الصَّ
 . (ٔ)ِلْمَبْيِع" ُنِعد   الَِّذي

                                                           

 (.ِٕٔاآلية )مف ( سكرة البقرة: ُ)
 .(ّْٔ/ُ) الزكاة فقو: القرضاكم (ِ)
 :(ْٗ: األصكؿ العينية )ص:أبك النصر كآخركف (ّ)

226.html-http://www.zakatinst.net/library/book 
الدكرة (؛ كلو: زكاة المستغبلت، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ِْٔ/ُ: فقو الزكاة )( القرضاكمْ)

 (.َُِ/ُ(، )ِالعدد )الثانية، 
( شبير: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة ٓ)

 (:ُْٗ)ص: المعاصرة
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 

(، ٓٗ/ِ( أخرجو: أبك داكد في سننو ] كتاب الزكاة/ باب العركض إذا كانت لمتجارة، ىؿ فييا مف زكاة )ٔ)
([. قاؿ عنو َُِٔ(، ح)ٕٓ/ِة/ باب زكاة التجارة )([؛ كالبييقي في السنف الصغرل ] كتاب الزكأُِٓح)

 (.َُّ/ّاأللباني: ضعيؼ. األلباني: إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
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ى كجكب الزكاة فيما يعد لمبيع، كبمفيكمو المخالؼ دؿ الحديث بمنطكقو عم وجو الداللة:
 عمى عدـ كجكبيا فيما ال يعد لمبيع، كأعياف األصكؿ الثابتة مما ال يعد لمبيع فبل تجب فييا الزكاة.

 يعترض عميو مف وجوه: 

 التجارية المشاريع في المستغبلت أعياف ألف لمبيع؛ معدة غير أنيا نسمـ ال الوجو األوؿ:
 تجب كالزكاة الثراء، عمى كتدؿ المالية القيمة ذات النامية األعماؿ مف اليكـ الزراعيةك  كالصناعية

 . (ُ)دخمو مجرد عمى ال الغني ثركة جميع في
 النماء ثـ لمبيع، معركضة أصكليا أف كال ثركتو، جميع في كجكبيا نسمـ ال يجاب عنو:

(ِ)عمة شرط بؿ عمة ليس
.  
 فقط يتعمؽ الحديث ألف صحيح؛ غير ىنا الحديث بيذا االستدالؿ إف الوجو الثاني:

عنيا  يتحدث فبل األخرل األصناؼ أما التجارة، عركض كىك الزكاة، مف أمكاؿ بصنؼ كاحد
 لمتجارة؛ معد غير ككمو الزكاة، فيو تجب ذلؾ كؿ كالزركع، كاألنعاـ فالنقكد يتعمؽ بيا، كال الحديث

لمداللة  يأت كلـ( التجارية زكاة العركض) زكاة فيو لمبيع يعد الذم أف عمى ليدؿ جاء" البيع"قيد  ألف
لـ  إذ األنعاـ، زكاة في كما زكاة فيو لمبيع يعد ال ما أف بدليؿ فيو زكاة ال لمبيع يعد ال ما أف عمى

مشمكلة  أمكاؿ المستحدثة األمكاؿ مف األصناؼ ىذه فمثؿ لمبيع، معدة ككنيا زكاتيا في يشترط
 .(ّ)العامة بالنصكص

  في العمكـ بخبلؼ ،(ْ)عند الفقياء في العمؿ بو مختمؼ المخالفة إف مفيكـوجو الثالث: ال
 
 

                                                           

( شبير: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة ُ)
 (:ُٓٗ)ص:، المعاصرة

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 
 (:َٓ)ص: ( آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت، بحث منشكرِ)
 Mubarak/11505/48479-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah 
ستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة : زكاة األصكؿ الثابتة االقحؼ (ّ)

 :(ُٕٔ)ص:  المعاصرة
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 

 (.ُٕ/ّاآلمدم: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ) (ْ)

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
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كالمتفؽ عميو أكلى باألخذ كالعمؿ بو مف المختمؼ  .(ُ)بيا العمؿ عمى المتفؽ الشرعية النصكص
ط فيو، فتجب الزكاة في األصكؿ الثابتة بعمكـ األدلة المكجبة الزكاة في كؿ ماؿ تكافرت فيو شرك 

 الزكاة.
سممنا لكـ أحقية األخذ بالمتفؽ عميو مف األدلة كتقديمو عمى المختمؼ فيو، يجاب عنو: 

ىذا في محؿ النزاع؛ ألنو مخصكص بأدلة أخرل ػػػ  قكلكـكىذا ال يختمؼ فيو كاحد، كلكف ال نسمـ 
 كما أشير سابقانػػػ، كالخاص يقدـ عمى العاـ عند التعارض.

ف :الوجو الرابع  يصح ال الحديث ألف استدالؿ؛ بو لكـ يصح فبل ىذا كذلؾ بقكلكـ سممنا كا 
 .(ِ)ضعيؼ فيك ضعيؼ عمى بني عميو، كما يبنى صحيحان  دليبلن  ال يعتبر كبالتالي

 ثانيًا: مف اإلجماع
 ىذه في الزكاة بكجكب يقكلكا لـ األقطار، كشتى األعصار، مختمؼ في المسمميف فقياء إف .ُ

 دكر في زكاة ال: فقالكا ذلؾ يخالؼ ما عمى نصكا بؿ عنيـ؛ ؿلنق بو قالكا كلك األشياء،
ذف.  كنحكىا المنازؿ أثاث كال الرككب، دكاب كال المحترفيف، أدكات كال السكنى،  يككف كا 
ف العمارات، تمؾ في زكاة ال أف: عندىـ الحكـ  السيارات تمؾ في كال بنيانيا، شيؽ كا 

ف التجارية، كالسفف كالطائرات  حاؿ حتى كبقي شيء، إيرادىا مف قبض فإذا ىا،إيراد ضخـ كا 
ف المدكنة بشركطيا النقكد زكاة ففيو الحكؿ،  نصابان  يكمؿ ما أك نصاب الحكؿ إلى يبؽ لـ كا 

 . (ّ)عميو شيء فبل

 يعترض عميو مف وجييف:

 كليس الشرعية النصكص مف الدليؿ ىك الشرعي الحكـ ثبكت في العبرة إف الوجو األوؿ:
تكفي  ماؿ لكؿ بعمكميا األمكاؿ في لمزكاة المكجبة الحكيـ الشارع كنصكص شتيار،اال االنتشار أك

 في إلثبات الزكاة يعتمد فبل كبالتالي فيو، كجكبيا شركط فيو تكافرت متى ماؿ كؿ في الزكاة إلثبات

                                                           

 (:ٖٔعبد ا: زكاة المستغبلت، رسالة ماجستير غير منشكرة )ص: (ُ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf 
 المصدر السابؽ. (ِ)
 ، كما بعدىا(.ْٗٓ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ّ)

http://www.najah.edu/thesis/460.pdf


ىىىزكاةىروعىاألصولىالثابتظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                  
  

    
 

005 
 

لى الزمف ىذا في مستحدث ماؿ أم  عدـ أك الفقياء السابقيف لدل مذككران  ككنو عمى القيامة يكـ كا 
  .(ُ)ذلؾ

 البمكل، بو تعـ انتشاران  عصرىـ في ينتشر لـ النامية األمكاؿ ىذه بعض إف الوجو الثاني:
 األزمنة مستحدثات مف ىك بؿ قط؛ مكجكدان  يكف لـ كبعضيا كاالستنباط، االجتياد إلى الفقيو كيدفع

 غمتيا في أك ءاألشيا ىذه في الزكاة كجكب عمى يدؿ ما الفقياء أقكاؿ مف كجد ىذا كمع األخيرة،
 . (ِ)كفكائدىا

 بعثكا كال أصميا، في الزكاة يكجبكا فمـ معركفة مكجكدة كانت ىذا؛ بؿ نسمـ ال يجاب عنو:
 . (ّ)ظاىرة أمكاؿ أنيا مع ألخذىا الجباة

 كخراجيـ العبيد إجارة في عندنا عميو المجتمع األمر: "مالؾ قاؿ المدينة، أىؿ إجماع إنو .ِ
 حتى كثر أك ذلؾ قؿ الزكاة ذلؾ مف شيء في تجب ال أنو لمكاتبا ككتابة المساكيف ككراء
 .(ْ)صاحبو" يقبضو يكـ مف الحكؿ عميو يحكؿ

 ثالثًا: مف القياس
فػييا؛ بجامع النماء كالربح في  الزكاة كجػكب عدـ في التجارة عركض آالت عمى القياس .ُ

 .(ٓ)كؿ منيما

 أعد ما قيمة في زكاة ال: "داكمالمر  قاؿ فييا، الزكاة كجكب عدـ عمى الفقياء نص كقد
 كاألمتعة اآلالت مف الزكاة فيو تجب ال ما الباب أكؿ في كتقدـ ...كغيرىما كحيكاف عقار مف لمكراء

 .(ٔ)"كنحكىـ السمف ػػػػ كالسماف ػػػ بائع كالتجار لمصناع التي كنحكىا كالقكارير
                                                           

 ، كما بعدىا(:ْٔ)ص: ر غير منشكرةعبد ا: زكاة المستغبلت، رسالة ماجستي (ُ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf 
(؛ كلو: زكاة المستغبلت، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة ْْٔ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ِ)

 (.َُِ/ُ(، )ِالثانية،  العدد )
 (:ّٓ)ص: آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت، بحث منشكر (ّ)

Mubarak/11505/48479-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah 
 (.ُُْ/ّ( ابف عبد البر: االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار )ْ)
 (:ّٓ)ص: آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت، بحث منشكر (ٓ)

ak/11505/48479Mubar-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah 
 (.ُُٔ/ّ( المرداكم: اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ )ٔ)

http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
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 ماؿ رأس األشياء ىذه فكؿ المستغبلت مف كنحكىا المصانع آالت تشمؿ ىنا كاآلالت
 .(ُ)التجارة حكانيت في الثابت األثاث يعفى كما الزكاة، مف يعفى أف فيجب ثابت،

 بو الذم المغؿ النامي الماؿ رأس نفسيا ىي ىنا الثابتة األشياء ىذه إف  يعترض عميو:
نما كاألرباح، المكاسب تجمب  التي كالمباني كاألرض كرائو؛ مف لمكسب مقصكدان  يكف لـ ما يعفى كا 
 في كالمباني األرض بخبلؼ المقصكدة، ىي الماكينات ألف الصناعية، الماكينات فييا تكضع
 . (ِ)كالماؿ الفائدة يجمب الذم ىك نفسو المبنى فإف كنحكىا، كالفندؽ العمارة

 تخرج بؿ الزكاة، في أصمو يقكـ ال منيما كبلن  أف بجامع كالثمار الزركع زكاة عمى القياس .ِ
 لبلستغبلؿ، بؿ لمبيع تعد لـ منيما كؿو  في األصكؿ ألف بحسبو؛ كؿه  ،غمتو مف الزكاة

 . (ّ)لغمتيا ينظر المستغبلت فكذلؾ فقط لثمرتو ينظر بؿ الزكاة في يقكـ ال فالشجر
 ال الثمر مف تؤخذ الزكاة كككف الزكاة، فييا بؿ معفى، أصميا أف نسمـ ال يعترض عميو:

 كلذا الزكاة، محؿ الثمر ألف الثمر؛ كجد إذا إال تؤخذ ال ةالزكا أف يعني بؿ معفى أصميا أف يعني
 مف تؤخذ التي الحاالت كفي ،%َُ أك% ٓ إلى ارتفع المعدؿ ألف الثمر مف تؤخذ الزكاة كانت لما

 .(ْ)الشريعة في زككم معدؿ أدنى كىك زككم كمعدؿ% ٓ.ِ إلى الزكاة تيبط فقط األصؿ
  :(ٓ)يجاب عنو مف وجوه

 كتقكيميا كحصرىا عدىا لمـز األشجارػػػػ تزكى ػػػػ كىي الثمار أصكؿ كاف لك الوجو األوؿ:

                                                           

 (:ّٓ)ص: ( آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت، بحث منشكرُ)
Mubarak/11505/48479-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah 

(، ِانية،  العدد )( القرضاكم: زكاة المستغبلت، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثِ)
(ُ/ُِٔ.) 
 (:ّٓ)ص: ( آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت بحث منشكرّ)

Mubarak/11505/48479-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah 
 :، كما بعدىا(ّٓ)ص: آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت، بحث منشكر (ْ)

Mubarak/11505/48479-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullahالمصرم: زكاة :، نقبلن عف 
الدكلية،  اإلسبلمية الجامعة اإلسبلمي، لبلقتصاد الدكلي المعيد المالية، السياسة لندكة مقدـ بحث الثابتة، األصكؿ

  (.ُِٕ، ُُٕمطبكع ضمف بحكث في الزكاة )
 (:ْٓ)ص: ( آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت بحث منشكرٓ)

05/48479Mubarak/115-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah 



ىىىزكاةىروعىاألصولىالثابتظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                  
  

    
 

007 
 

 بؿ األصؿ في الزكاة كجكب عدـ عمى دؿ ذلؾ يحصؿ لـ فمما استحالتو، كعدـ إمكانو مع سنة كؿ 
 . فقط الثمرة في

 ثمرة منيا يخرج لـ كلك تزكيتيا كجكب قكلكـ عمى لمـز فييا كاجبة كانت كلك الوجو الثاني:
 اإللزاـ؛ ىذا مف الثمر خركج بشرط ربطو يعفيكـ كال بذلؾ، تسممكف ال كأنتـ أصميا في الزكاة بكتلث

 . البلـز عف حيدة مجرد ألنو
 فيطرح، الثمارػػػػػ أصكؿ تزكية ػػػػ أم المتقدميف مف أحد بو يقؿ لـ قكؿ ىذا إف الوجو الثالث:

 .لو يمتفت كال

 مف ستخدميا صاحبيا في حراثة األرض كالتي أعفيتي التي العاممة الحيكانات عمى القياس .ّ
 اْلَبَقرِ  ِفي َلْيَس : "¶لمحديث عف ابف عباس  .(ُ)لبلنتفاع الحبس بجامع الزكاة

 .(ِ)"َصَدَقةٌ  اْلَعَواِمؿِ 

 الزمف مركر مع قيمتيا تناقص لبلستغبلؿ المتخذة تمؾ األمكاؿ نماء عدـ عمى يدؿ كمما
 .(ّ)عمييا

ث الكاردة في ذلؾ ال تصمح لبلحتجاج بيا لضعفيا، فبل يصح األحادييعترض عميو: 
 القياس عمييا. 

 يجاب عنو مف وجييف: 

 :    ركم بركاية أخرل صححيا ابف القطاف كىي عف عمي قد الحديث الوجو األوؿ:

 

                                                           

( شبير: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة ُ)
 (:ُُٗ)ص: المعاصرة

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K ،؛ عبد ا: زكاة المستغبلت
 (:ٖٕرسالة ماجستير غير منشكرة )ص:

 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf 
 الجامع ([. كالحديث ضعفو األلباني في ضعيؼَُْٕٗ(، )َْ/ُُأخرجو: الطبراني في المعجـ الكبير ]) (ِ)

 ([.َْٓٗ(، ح)َٖٕكزيادتو ])ص: الصغير
 (:ٖٕنشكرة )ص:( عبد ا: زكاة المستغبلت، رسالة ماجستير غير مّ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf 

http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
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 . (ُ)"َشْيءٌ  اْلَعَواِمؿِ  اْلَبَقرِ  ِفي "َلْيَس 

 مف تعتبر كالحكامؿ لعكامؿا فإف الدكاب إنو عمى فرض عدـ صحتو الوجو الثاني:
أمكر  في يستعمميا ألنو الحرفة؛ كأدكات لئلنساف األصمية األساسية لمحاجات األصكؿ الميستغمة

ف زكاة، فييا يجب فبل لبيتو الماء نقؿ أك كالحراثة لحياتو ضركرية  أك لنقؿ الماء استغبلليا تـ كا 
في أعيانيا، الميـ إف  ال تغمو فيما ةالزكا تجب مستغبلت تككف فإنيا ذلؾ غير أك بأجر الحراثة

كجبت فييا زكاة األنعاـ إذا بمغت النصاب فيذا أمر آخر يتعمؽ بزكاة لسبب آخر غير 
 . (ِ)االستغبلؿ

القياس عمى عركض القنية المعفاة مف الزكاة باتفاؽ الفقياء، كالثابت حكميا بالنص في  .ٔ
بجامع الحبس  (ّ)"َرِسِو َوُغاَلِمِو َصَدَقةٌ َلْيَس َعَمى الُمْسِمـِ ِفي فَ ":   حديث أبي ىريرة 

 . (ْ)في كؿ منيما

 مشغكلة القنية عركض ألف الفارؽ؛ مع قياس القنية عركض القياس عمى يعترض عميو:
يركبيا، بخبلؼ المستغبلت أك  التي كالسيارة لمسكنى، المعد البيت األصمية؛ مثؿ الفرد بحاجات

 زكاة حكـ تأخذ أف فينبغي التجارة؛ كالبيت المعد لئليجار بحكائج مشغكلة األصكؿ الثابتة فيي
  .(ٓ)التجارة عركض

 ال الفارؽ ىذا أف إال الغمة كعركض القنية عركض بيف الفارؽ سممنا كجكد :عنو يجاب
منيما غير معد لمبيع فبل تجب  كبلن  ألف بالزكاة؛ الخاص الشرعي الحكـ في اختبلؼ عميو يترتب

                                                           

 الجامع شرح القدير (؛ المناكم: فيضِّٓ/ِالكبير ) الرافعي أحاديث تخريج في التمخيص الحبيرابف حجر: ( ُ)
 (.ِّٕ/ٓالصغير )

 :(ِٗ)ص: جستير غير منشكرةعبد ا: زكاة المستغبلت، رسالة ما (ِ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf. 
 ( مف ىذا البحث.ُّسبؽ تخريجو )ص: الحديث ( ّ)
ة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكا ( شبير: زكاة األصكؿ الثابتةْ)

 :(ُْٗ)ص:  المعاصرة
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K:(؛ عبد ا: زكاة ُُٗ، )ص

 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf: (ٓٓ)ص:المستغبلت، 
ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة ( شبير: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ٓ)

 (:ُُٗ)ص: المعاصرة
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 

http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
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المستغبلت مشغكلة بحاجات أصمية كالتزاـ اقتصادم أساسي الستبقائيا فييما الزكاة، كما أف 
 .(ُ)كاالحتفاظ بيا لقياـ اإلنتاج الصناعي عمييا

 رابعًا: مف القواعد الفقيية

لما كانت أدلة ىذا القكؿ في غالبيا تدكر حكؿ عدـ كركد نص في المسألة؛ فإنيـ كذلؾ 
 عدـ إيجاب حكـ في مسألة لـ يرد فييا نص، فقالكا:استدلكا بعدد مف القكاعد الفقيية التي تؤكد 

كالتشريع،  باإلذف النص يأت لـ ما (ِ)الزكاة عبادة، كاألصؿ في العبادات الحظر كالتكقيؼ .ُ
 كاف جعؿ لمزكاة محؿ ىي التي األمكاؿ حدد قد النص أف كبما الفقياء، ذلؾ عمى نص كما

 في عمى النص الزيادة ألف ممنكع؛ كىذا عنو، كخركجان  النص عمى زيادة لمزكاة محبلن  غيرىا
 . (ّ)ممنكع كىك منيا كاإلنقاص التكقيفية التعبدية األمكر

 كالسنة المطيرة، الكريـ بالكتاب الكاردة األدلة في ثابتة كالزكاة: "الشاكيش زىير الشيخ يقكؿ
 رأم، أك جتيادتترؾ ال كلـ شأنو، جؿ ا مف الثمانية باألصناؼ محددة عامة القرآف في فمصادرىا
 النصكص تمؾ كلما كانت. كالنقديف كاألنعاـ الزركع بزكاة الشريفة السنة في مفصمة كمكاردىا
 كأخذ بعده، مف الخيرة كالعيكد  ا رسكؿ سيدنا زماف في طبقت كمصارفان  مكاردان  لمزكاة المحددة

 نحمؿ ال كحتى المستجدة، ؼكالمصار  المكارد الجديدة إدخاؿ في التأني مف فبلبد األمة، عمماء بيا
 .(ْ)تحتمؿ ال ما النصكص

  يعترض عميو مف وجوه:

ِِلِمْ ﴿  الماؿ بتزكية الذمة ليشغؿ جاء الذم الشرعي النص بأف :الوجو األوؿ  ُخْذ ِمْن َأْمَوا

                                                           

شبير: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ ؛ (َُّالغفيمي: نكازؿ الزكاة )ص: (ُ)
 (:ُُٗ)ص: عاصرةالندكة الخامسة لقضايا الزكاة الم

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 
 (.ٕٗٔ/ِاألربعة ) المذاىب في كتطبيقاتيا الفقيية الزحيمي: القكاعد (ِ)
 :(ْٖ)ص: ( عبد ا: زكاة المستغبلت، رسالة ماجستير غير منشكرةّ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf 
أبحاث كأعماؿ الندكة الشاكيش: مناقشة بحث زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية لفضيمة الدكتكر قحؼ، ضمف  (ْ)

 :(ُِٖ)ص:  المعاصرةالزكاة الخامسة لقضايا 
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 

http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
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 لذا فيو، الزكاة كجكب بشركط المتصؼ الماؿ كجكد كىك العبادة بو تتحقؽ ما كغيره حدد (ُ)﴾َصَدَقةً  
ىك  عصر كؿ في( بالنص المذككرة ماؿ كممة عمكـ بحسب) ماؿ كؿ في الزكاة يجابكاف إ
 ك شرعي آخر بنص منيا استثني ما إال عنو، الخركج دكف كنطاقو، ىذا التعبدم النص مقتضى
 . (ِ)كغيرىا لمفرد األصمية كالحاجات العمكـ ىذا مف أخرجو

 يكف لـ( الثمانية األصناؼ)سنة كال الكتاب في جاءت التي األمكاؿ ذكر :الوجو الثاني
نما ماؿ، كممة مف المقصكدة أنيا عمى لمداللة أك بيا، ماؿ مفيكـ كممة لحصر  أمكاالن  تعد ألنيا كا 

فمك  ثانينا، كمالو العصر قكت ىي فكانت حينذاؾ، كمنتشرة مكجكدة كانت التي ىي أكالن، كألنيا ىذا
 المفظ مطمؽ، كالقتصر بشكؿ ماؿ كممة بمفظ نصال جاء لما لمزكاة ككعاء فقط المقصكدة ىي كانت
 االكتفاء ألف الثمانية بعينيا، الزكاة مصارؼ ذكر عمى اقتصر كما فقط األصناؼ تمؾ تعداد عمى
ال بعمكميا تشممو ما بيا المراد أف عمى يدؿ( أمكاليـ) كممة بذكر  . (ّ)ىكذا مطمقة لما تركت كا 

 أصناؼ األمكاؿ مف ذكر بما كاكتفت العمكـ بألفاظ النصكص تأت لـ لك الوجو الثالث:
 كالعبادة الزكاة عبادة ألف ذكر؛ فيما إال الزكاة فرض يجكز ال نعـ كقمنا ىذا، باستداللكـ لسممنا
 عامة بألفاظ جاءت كلكف النصكص ذلؾ، عمى الفقياء بنص تكقيفية فيي النص عمى فييا يتكقؼ
نما فييا الزكاة لحصر يكف لـ معينة بذاتيا ؼأصنا كذكر ماالن  يعتبر ما كؿ تشمؿ بحيث مطمقة  كا 
 لكتب رجعنا كلك .األخرل عف تختمؼ تمؾ األمكاؿ في خاصة زكاة إيجاب بياف باب مف ذلؾ كاف
 نص يرد لـ أنو مع الزكاة فييا كجكب عمى أغمبيـ أك الفقياء اتفؽ أمكاالن  ىناؾ أف لكجدنا الفقو
 مف كغيرىا (فييا الكاردة ضعؼ األحاديث مف بالرغـ) يةالتجار  كالعركض بعينيا فييا الزكاة يكجب

  .(ْ)إنما بمفيكميا فقط، النصكص بظكاىر ليست إذف فالعبرة األمكاؿ،

الذم نعممو أنو ال يجكز تأخير البياف عف كقت الحاجة، خاصة  يعترض عمى ما سبؽ:
زمف الرسالة كالتشريع،  في أمكر العبادات، كاألصكؿ الثابتة كأشباىيا مف المستغبلت كانت منتشرة

الزكاة، كما أخذىا صحابتو الكراـ بعده، كلك كانت في نظركـ غير منتشرة،  كلـ يكجب فييا النبي 

                                                           

 (.َُّ( سكرة التكبة: مف اآلية )ُ)
 :(ٗٓ)ص: ( عبد ا: زكاة المستغبلت، رسالة ماجستير غير منشكرةِ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf. 
 ( المصدر السابؽ.ّ)
 :(ٗٓ)ص: ( عبد ا: زكاة المستغبلت، رسالة ماجستير غير منشكرةْ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf. 

http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
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أك أف دخكليا قميمة؛ ألف الحاصؿ أنيا أمكاؿ فيي تدخؿ في عمـك اآلية عمى قكلكـ، فإذا كجبت 
 ميا، كالترؾ دليؿ انتفاء الكجكب.، كلكنو لـ يبيف كترؾ حكبناء عمى قكلكـ، لبيف حكميا النبي 

ثـ إف السنة كثير ما تأتي مبينة لمجمؿ القرآف كمطمقو، كمخصصة لعمكمو، فكاف البلـز 
عادتيا.  أف نأخذ بدليؿ التخصيص عند التعارض، كقد أكردنا مف األدلة ما يبيف فبل حاجة لذكرىا كا 

 ػػػ كا أعمـ ػػػ.

، أحكاميا تعبدية، كىي مف أمكر العبادة المحضة، الزكاة مف العبادات، كىي فريضة إليية .ِ
نما كجبت في الغمة؛ ألنيا صارت مف زكاة النقديف  . (ُ)فبل يصح فييا القياس، كا 

  يعترض عميو مف وجييف: 

ي يمكر العبادة المحضة؛ فأليست مف إنيا  ال نسمـ منع القياس في الزكاة؛ إذ األوؿ: الوجو 
 .(ِ)الي كاالجتماعي في اإلسبلـالحقيقة جزء مف النظاـ المفي 

يقكؿ الدكتكر مصطفى الزرقا: "كمف الخطأ أف ينظر إلى الزكاة عمى أنيا فريضة تعبدية  
محضة كالصبلة، يطبؽ فييا النص الذم أكجبيا دكف تعميؿ كال قياس؛ بؿ ىي فريضة اجتماعية 

ييا قاعدة المصالح المرسمة اقتصادية سياسية تحكميا العمؿ المكجبة، كيجرم فييا القياس، كتسرم ف
كاالستصبلح كما في المعامبلت، كيمتد حكميا عمى كؿ جديد مف أنكاع الماؿ النامي، كمف صكر 

 .(ّ)االستثمار كاالستغبلؿ التي لـ تكف معركفة مف قبؿ"

 في الزكاة في القياس أدخؿ المتبكعة المذاىب مف مذىب كؿ إف" :القرضاكم الدكتكر كقاؿ 
 .(ْ)أحكاـ عدة"

                                                           

(؛ ُْْ/ُ(، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، العدد الثاني )ُْْالسالكس: زكاة المستغبلت )ص: ( ُ)
الدكرة الثانية، العدد  بيو: مناقشة بحث زكاة المستغبلت لمدكتكر يكسؼ القرضاكم، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي،

 (.ُٖٔ/ُالثاني )
 (.ُْٖ/ُ) القرضاكم: فقو الزكاة( ِ)
 :الزرقا: جكانب مف الزكاة تحتاج إلى نظر فقيي جديد (ّ)

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=677 
 (.ّْٔ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ْ)
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ػػػ بعض نماذج قاس فييا الفقياء الزكاة عمى صكر أخرل كجبت فييا كقد بينت ػػػ فيما سبؽ  
، مما يدؿ عمى أنيا ليست عبادة محضية، كأف المنع في القياس ىك في المقادير (ُ)الزكاة

 كاألنصبة؛ ألنيا غير معقكلة المعنى.
ف بأف الزكاة فريضة تعبدية ال يجرم ثـ إننا ال نسمـ دليمكـ ىذا؛ ألنكـ تقكلك  الوجو الثاني: 

فييا القياس، ثـ تقيسكف الحكـ بعدـ الكجكب في األصكؿ الثابتة عمى أصكؿ أخرل ال تزكى 
 أعيانيا، فدليمكـ مردكد عميكـ.

، إال ما كرد فيو نص، كحتى ال نيشرٍّع في الديف ما لـ (ِ)األصؿ براءة الذمة مف التكاليؼ .ّ
 . (ّ)يأذف بو ا

 يرد نص في محؿ النزاع؛ رجعنا إلى أصؿ براءة الذمة مف ىذا التكميؼ كتحممو.كلما لـ  
سممنا األصؿ براءة الذمـ مف التكاليؼ، كلكف انشغاليا ثبت بدالئؿ كبراىيف  يعترض عميو: 

أخرل؛ إما بالقياس عمى األمكاؿ النامية كالتي كرد بيا نص، ػػػ كقد ذكرت بعض الصكر التي تؤكد 
رى مف حكمة فرض الزكاةذلؾ ػػػػ، أك   . (ْ)عمبلن بعمكـ النصكص، كتطبيقان لما قيرٍّ

 مف المعقوؿ خامسًا:  

 استدلكا مف المعقكؿ بعدة كجكه عمى النحك التالي: 
كالحيكاف  ؛ف األمكاؿ النامية مف صفتيا أف يككف نماؤىا مف صكرتيا كجنسياإ األوؿ: 

 . (ٓ)نسيا فبل يككف فييا زكاة في عينياكالنقكد، أما األصكؿ الثابتة فنماؤىا مف غير ج

تأتي  ماؿ ىك الفقياء اصطبلح مف فيمت فيما النامي الماؿ إف: "عثماني تقي الشيخ يقكؿ 
في  النماء نتيجة فتأتي تقديران، أك حقيقة تنمك أنيا النقكد، مثبلن  الماؿ، ذلؾ جنس مف نمائو نتيجة
الحيكاف،  جنس مف حيكاف بصكرة نمائو نتيجة فيأتي ينمك الحيكاف ككذلؾ نفسيا، النقكد صكرة

                                                           

 .( مف ىذا البحثبعدىا ، كماُُُ: )صفضبلن: ( راجع ُ)
 (.ُِٖ/ُ(؛ السبكي: األشباه كالنظائر )َٓابف نجيـ: األشباه كالنظائر )ص: (ِ)
 (.ُْٔ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ّ)
 (.ِْٔ/ُ( المصدر السابؽ )ْ)
 (: ُُٕقحؼ: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية )ص: (ٓ)
6okID=12http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?Boعثماني: مناقشة بحث زكاة  ؛

 (.َُٔ/ُالمستغبلت لمدكتكر يكسؼ القرضاكم، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، العدد الثاني، )
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المحصكالت  صكرة في نمائيا نتيجة فتأتي تنمك أنيا حيث مف نامية تعد كالثمار الزركع ككذلؾ
 جنسيا، كأما غير مف نمائيا نتيجة تأتي كال نامينا ماالن  يسمى ما الفقياء كتب في أجد كلـ الزراعية،

 في صكرة تأتي ال النماء نتيجة إف حيث مف المعنى بيذا النامية األمكاؿ مف فميست الميستغبلت
نما جنسيا مف األمكاؿ تمؾ  ككما أمكاالن نامية، تسمى أف تصمح ال فمذلؾ.  النقكد صكرة في تأتي كا 

 أك نامينا ذلؾ الماؿ ككف عمى يبتنى إنما كجكبو عدـ أك شيء عمى الزكاة كجكب أف أنتـ تعرفكف
  .(ُ)ناـ" غير

 :(ِ)مف وجوهيعترض عميو  

 الماؿ. جنس نفس مف يككف أف نماءن  العتباره يشترط ال النماء إف األوؿ: الوجو 

 جنسو. مف نماؤه يككف أف الماؿ في الزكاة كجكب شركط مف أف يرد لـ :الثاني الوجو 

 يككف ال نماءىا ألف التجارية، العركض في الزكاة كجبت لما ىذا طبقنا لك :الثالث الوجو 
 تدؿ كالنصكص دليؿ، ببل األمكاؿ بعض عمى كقصره الزكاة كعاء تضييؽ كبالتاليجنسيا،  مف
 .لممعارضة دليبلن  كمو ذلؾ يصمح فبل.  خبلؼ ذلؾ عمى

نماء  الحب فإنما الزركع في ككذلؾ: " القكؿ ىذا عمى الرد في قحؼ منذر الدكتكر يقكؿ 
نماء  الحب إف قاؿ كمف رضاأل في رميو عند تمؼ ىدر البذر كلكف جنسو، مف كىك فقط لمبذر

 .(ّ) جنسيا..." غير مف فيك لؤلرض
ف الزكاة مف صفتيا العدؿ كعدـ اإلجحاؼ، كلك أكجبنا الزكاة عمى المستغبلت إ الثاني: 

نفسيا فيناؾ كثيركف مف المقميف كمف األرامؿ كاأليتاـ يعيشكف عمى غبلت دكرىـ أك غبلت 
حكانيتيـ الصغيرة أك دكابيـ كسيارات األجرة، فمك أكجبنا الزكاة عمى الدكر كالحكانيت صار ذلؾ 

كاف استئصاالن لمصادر رزقيـ، كىذا ينزه عنو الشرع المطير كلذا لـ يرد بكجكبو مجحفان لماليـ كل

                                                           

عثماني: مناقشة بحث زكاة المستغبلت لمدكتكر يكسؼ القرضاكم، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية،  (ُ)
 .(َُٔ/ُالعدد الثاني، )

 :(ٔٔ)ص: ( عبد ا: زكاة المستغبلت، رسالة ماجستير غير منشكرةِ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf 

( قحؼ: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة ّ)
 (:ُٔٔ)ص: اصرةالمع

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 

http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
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كاألغنياء عمى حدو سكاء،  فاستخداـ المستغبلت اآلف بات كسيمة كمصدر رزؽ لعيش الفقراء ،(ُ)دليؿ
كليس لعيش األغنياء فقط، فيناؾ مف يؤجر عمارة كبيرة أك أرضان، كىناؾ مف يؤجر بيتان صغيران، 

ؾ مف يؤجر سيارة أك أداة أك آلة صغيرة كغير ذلؾ، ففي إيجاب الزكاة في أصكليا حرج كىنا
 في عصر النبكة مع كجكد مثؿ ذلؾ.  كلذا لـ يكجبو النبي  (ِ)كضيؽ عمييـ في معايشيـ

ف ىذه المستغبلت قد يتكقؼ في بعض األحياف استغبلليا لسبب مف األسباب، إ لثالث:ا
يستأجرىا، فمف أيف يخرج زكاتيا؟.  بخبلؼ صاحب العركض التجارية  فبل يجد صاحب العمارة مف

السائمة )المتداكلة( يبيعيا كيخرج زكاتيا مف قيمتيا، بؿ يمكف عند الحاجة أف يدفع الزكاة مف عينيا 
كلكف صاحب الدار أك العقار كيؼ تؤخذ منو الزكاة إذا لـ يكف لو  ػػػػػ كما ىك قكؿ بعض الفقياءػػػػػ 

ر؟ ال سبيؿ إلى ذلؾ إال بيع العقار أك جزء منو ليستطيع أداء الزكاة، كفي ىذا عسر ماؿ آخ
 . (ّ)ظاىر، كا يريد بعباده اليسر، كال يريد بيـ العسر، كىذا حرج ال تأتي بمثمو الشريعة

ف كجكب الزكاة إنما قصد بو األخذ مف فضؿ األمكاؿ دكف التضييؽ عمى المكمؼ، إ الرابع:
  .(ْ)الشريعةفي ىذه األصكؿ تضييؽ كحرج ال تأتي بمثمو  كفي إيجابيا

 أدلة القوؿ الثاني:  . ب

استدؿ أصحاب ىذا القكؿ كالقائؿ بكجكب الزكاة في األصكؿ الثابتة كغمتيا معان بأدلة عدة  
، كالقياس، كالقكاعد األصكلية، كالمعقكؿ كبياف ذلؾ عمى النحك مف كتاب ا تعالى، كسنة نبيو 

 التالي:

 

 
                                                           

( عثماني: مناقشة بحث زكاة المستغبلت لمدكتكر يكسؼ القرضاكم، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، ُ)
 .(ُُٔ/ُالعدد الثاني، )

اكم، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، ( العبادم: مناقشة بحث زكاة المستغبلت لمدكتكر يكسؼ القرضِ)
 (.ُٕٕ/ُالعدد الثاني، )

مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، العدد الثاني،  ، بحث منشكر في مجمة( القرضاكم: زكاة المستغبلتّ)
(ُ/َُّ.) 
خامسة لقضايا الزكاة : زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة القحؼ( ْ)

 :المعاصرة
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 
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 أواًل: مف الكتاب 

ِِلِْم َحق  َمْعُؾوٌم ﴿ : قكلو   ِذيَن ِِف َأْمَوا ائِِل ﴿ كقكلو تعالى:  ،(ُ)﴾َوالَّ ِِلِْم َحق  لِؾسَّ َوِِف َأْمَوا

ِِلِْم َصَدَقةً ﴿ كقكلو تعالى: ، (ِ)﴾َواْدَْحُرومِ  ِ  َمالِ  ِمنْ  َوآُتوُهمْ  ﴿، كقكلو تعالى: (ّ)﴾ُخْذ ِمْن َأْمَوا  ِذيالَّ  اَّللَّ
 . (ْ)﴾آَتاُكمْ 

، كالشارع الحكيـ إذ أكجب (ٓ)المراد بالحؽ كالصدقة في ىذه اآليات الزكاة وجو الداللة: 
  .(ٔ)الزكاة في األمكاؿ فإنو أكجبيا فييا عامة مف غير فصؿ بيف ماؿ كماؿ

 بيا، كيزكييـ يطيرىـ صدقة أمكاليـ مف يأخذ بأف  رسكلو تعالى ا قاؿ ابف كثير: "أمر 
 . (ٕ)عاـ" كىذا

 كاختبلؼ أسمائو كتبايف أصنافو اختبلؼ عمى ماؿ كؿ في عاـ "كىذا: العربي كقاؿ ابف 
 . (ٖ)الدليؿ" فعميو شيء في يخصو أف أراد فمف أغراضو،

ِِلِمْ  ككجو العمـك في اآليات الكريمة: إف لفظ "   . (ٗ)" جمع مضاؼ، كىك يفيد العمكـَأْمَوا

 العمكـ؛ أفادت جمع دخمت عمى ... فإفمف مقتضيات العمكـ ىي اإلضافةقاؿ الزركشي: " 
 . (َُ)تكسير" جمع أك تصحيح جمع كاف سكاء

 

                                                           

 (.ِْ( سكرة المعارج: اآلية )ُ)
 (.ُٗ( سكرة الذاريات: اآلية )ِ)
 (.َُّ( سكرة التكبة: مف اآلية )ّ)
 (.ّّ) اآلية: النكر سكرة (ْ)
 (.ُّْ/ُٔلرازم: التفسير الكبير )(؛ اِْْ/ ٖ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )ٓ)
 (.ُْٔ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ٔ)

 (. َِٕ/ْ( ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )ٕ)
 (.ُّٕ/ٔ( المباركفكرم: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ٖ)

 :(ُُْ)ص: دكتكراه( محاجنة: زكاة العقار مفيكميا، كأحكاميا الفقيية، رسالة ٗ)
topic-yoo7.com/t1530http://stst. 

 (.ُْٔ/ْ( الزركشي: البحر المحيط في أصكؿ الفقو )َُ)
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ِ  َمالِ  ِمنْ  َوآُتوُهمْ  ﴿كأما العمـك في قكلو تعالى:   " إلى ا. إضافة لفظ الجبللة "(ُ)﴾اَّللَّ
 . (ِ)الماؿ

 كتمؾ بقرينة لكف المغة مف مستفادان  عمكمو يككف أف قاؿ اإلسنكم: "الحاؿ الثاني: كىك 
 كعمى كعبيدم، كالعبيد الجمع؛ عمى الداخبلف كاإلضافة أؿ كىي اإلثبات، في تككف قد القرينة
 . (ّ)المفرد"

 ثانيًا: مف السنة 

ـْ َأفَّ المََّو اْفَتَرَض لما بعثو إلى اليمف يدعكىـ:     لمعاذ بف جبؿ قكلو   "... َفَأْعِمْمُي
ـْ َصَدَقًة ِفي  "َعَمْيِي ـْ ـْ َوُتَرد  َعَمى ُفَقرَاِئِي ـْ ُتْؤَخُذ ِمْف َأْغِنَياِئِي َأْمَواِلِي

"َوَأد وا َزَكاَة  كقكلو أيضان:، (ْ)
" ـْ َأْمَواِلُك
(ٓ). 

 .(ٔ)ظاىر الحديثيف يقتضي عمكمان فرض الزكاة في كؿ ما يقع عميو اسـ ماؿوجو الداللة:  

 ة.اإلضافووجو العمـو في ىذه األحاديث الشريفة:  
 : عمى استدالليـ بعمـو النصوص مف وجوهيعترض  

 أيضان مف عدـ العمكـ الذم أكردتمكه مخصكص بما جاء في السنة النبكيةإف  األوؿ: الوجو 
َلْيَس َعَمى الُمْسِمـِ ِفي " " :كقكلو  الشخصية كالممتمكات األصمية الحاجات في الزكاة كجكب

                                                           

 (.ّّ( سكرة النكر: مف اآلية )ُ)
 :(ُُٓ( محاجنة: زكاة العقار مفيكميا، كأحكاميا الفقيية، رسالة دكتكراة )ص:2)

topic-http://stst.yoo7.com/t1530 
 (.ُْٖ( اإلسنكم: نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ )ص:ّ)
([؛ كمسمـ في صحيحو ] ُّٓٗ(، ح)َُْ/ِفي صحيحو ] كتاب الزكاة/ باب كجكب الزكاة ) البخارم( أخرجو: ْ)

 ([.ُٗ(، ح)َٓ/ُكتاب اإليماف/ باب الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسبلـ )
([. قاؿ عنو األلباني: صحيح. ِٕٗٓ(، ح)ِّٔ/ّ)ج/ باب المكاقيت، كتاب الح في سننو ] دارقطني( أخرجو: الٓ)

 (.ِْٓ/ِاأللباني: سمسمة األحاديث الصحيحة )
 (.ُٗ/ِ( الباجي: المنتقى شرح المكطأ )ٔ)

http://stst.yoo7.com/t1530-topic
http://stst.yoo7.com/t1530-topic
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 كعركض كالسائمة كالنقديف النامية؛ باألمكاؿ األدلة ىذه خصصت دفق ،(ُ)"َفَرِسِو َوُغاَلِمِو َصَدَقةٌ 
 .(ِ)التجارة
ف يجاب عنو:  اإلماـ  يقكؿ كما الخصكص ىذا أف إال الخصكص بو عمكمان أريد كاف كا 
 . (ّ)كجكب الزكاة شركط فيو تكفرت ماؿ كؿ يشمؿ فيك ماؿ دكف ماالن  يخص لـ الشافعي

صكؿ الثابتة في عمكـ اآلية، كال نسمـ تكافر شركط ال نسمـ دخكؿ أعياف األ يرد عميو: 
الزكاة كالتي مف أىميا النماء؛ ألف تمؾ األصكؿ تتناقص كتتآكؿ كتيمؾ مع الزمف، فأم نماء في 
عينيا، كىذا بخبلؼ عركض التجارة؛ ألف رأس الماؿ فييا يدكر في عممية البيع كالشراء فتجب فيو 

 الزكاة.

 الماؿ، اسـ عميو يصدؽ ما كؿ تمكه يمـز منو كجكب الزكاة فيإف ما ذكر  الوجو الثاني:  
 يكجبو لـ ما العباد عمى اإلنساف يكجب أف الفقو مف كال الكرع مف ليس: " خاف حسف صديؽ قاؿ
ِِلِْم َصَدَقةً ﴿  بمثؿ كاالستدالؿ المحض الغمك مف ذلؾ بؿ عمييـ ا  كجكب يستمـز (ْ)﴾ ُخْذ ِمْن َأْمَوا

 كالرصاص كالنحاس الحديد كمنو الماؿ، اسـ عميو يصدؽ ما أجناس مف نسج كؿ في الزكاة
 كلـ ، التجارة أمكاؿ مف ليس أنو فرض عمى ماؿ لو يقاؿ ما ككؿ كالمدر كالحجر كالفراش كالثياب

 . (ٓ)المسمميف مف أحد بذلؾ يقؿ

ِِلِْم َصَدقَ  ﴿كلو تعالى: قاؿ صديؽ خاف في ق الوجو الثالث:   أئمة "بأف (ٔ)﴾ةً ُخْذ ِمْن َأْمَوا
 . (ٕ)بصددىا" نحف التي الفرض صدقة في كليست النفؿ صدقة في أنيا التفسير قد ذكركا

                                                           

 ( مف ىذا البحث.ُّالحديث سبؽ تخريجو )ص: ( ُ)
ندكة الخامسة لقضايا الزكاة ( قحؼ: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ الِ)

 :(ُٔٗ)ص: المعاصرة
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 

( ككاف قد استدؿ بيذه اآلية عمى كجكب الزكاة في ماؿ اليتيـ كما تجب في ماؿ البالغ؛ ِٖ/ِ( الشافعي: األـ )ّ)
ِِلِْم َصدَ  ألف ا تعالى يقكؿ: ﴿ قِفْم بهُخْذ من َأْمَوا ُرُهْم َوُتَزكِّ الشافعي:  (.َُّ﴾. سكرة التكبة: مف اآلية )َقًة ُتَطفِّ

 .(ِٖ/ِاألـ )
 (.َُّ( سكرة التكبة: مف اآلية )ْ)
 (.ُِٗ/ُ: الركضة الندية )صديؽ خاف( ٓ)
 (.َُّ( سكرة التكبة: مف اآلية )ٔ)
 (.ُِٗ/ُ( صديؽ خاف: الركضة الندية )ٕ)
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 ثالثًا: مف القياس 

إف عمة كجكب الزكاة في الماؿ معقكلة المعنى؛ كىذه العمة متمثمة في النماء؛ فأينما قالكا:  
كب، فالعمة تدكر مع معمكليا كجكدان كجدت ىذه العمة في أم ماؿ تعيف حكـ الزكاة فييا كىك الكج

 . (ُ)كعدمان 
نكقالكا أيضان:    عممنا القياس في أمكاؿ الزكاة؛ فميس ىذا مف الشرع في الديف بما لـ أ ا إفكا 

  .(ِ)يأذف بو ا

كلعمي ػػ ىناػػ أذكر كبلمان نفيسان لمشيخ أبي زىرة، حيث قاؿ: "فيؿ إذا جد في ىذه العصكر 
، كال في عصر الصحابة، كال األئمة لـ يكف ناميان في عصر النبي أمكاؿ نامية بعضيا 

المجتيديف؛ فيؿ يسكغ لنا أف نفرض فييا الزكاة تطبيقان لمعمة التي استنبطيا الفقياء لحكـ كجكب 
ذا فعمنا ذلؾ ال نككف قد أتينا بمحظكر في األحكاـ الشرعية"  .(ّ)الزكاة؟ كا 

الجكاب عمى ىذا السؤاؿ سائغ لنا، كنحف فيو ال  كأجاب بنفسو عمى تساؤلو ىذا بػ: "إف
ننشئ اجتيادان كلكف نطبؽ عمة القياس كما لك رأينا مكاد مسكرة غير ما كاف معركفان في عصر 
االجتياد الفقيي مف مشركبات فيؿ نبيحيا كنقكؿ: إنو لـ يرد نص فقيي بتحريميا. كنقكؿ: إف 

يستطرد كيقكؿ : "إف فرض زكاة في األمكاؿ التي تحريميا ال يجكز؟ إنو يجب تطبيؽ العمة". ثـ 
ظيرت في ىذا العصر أك في األمكاؿ التي تغير كصفيا عف الماضي إذا كانت في الماضي تتخذ 
لمحاجات كصارت اآلف أمكاالن نامية كالمصانع الكبيرة كالعمائر الشاىقة التي تتخذ لبلستغبلؿ، 

فرض الزكاة في ىذه األمكاؿ ليس خركجان عمى أقكاؿ  كالحيكانات التي تتخذ لمنماء" ، ثـ يقكؿ: إف
الفقياء السابقيف؛ بؿ ىك تطبيؽ ألقكاليـ. بأف نعمـ حكـ العمة في كؿ ما تتحقؽ فيو. ىذا ما يسمى 

 .(ْ)بتحقيؽ المناط، كتحقيؽ المناط ال يصح أف يخمك منو عصر مف العصكر"

 

 

                                                           

 (.ُْٔ، ُْٖ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ُ)
 (.ُْٖ/ُ) المصدر السابؽ (ِ)
عمر: زكاة األسيـ في الشركات، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الرابعة، العدد الرابع ( ّ)
(ُ/ُِٖ.) 
 ، كما بعدىا(.ُِٖ/ُالمصدر السابؽ )( ْ)
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 مف مكافقات اإلماـ الشاطبي ما نصو:   كنقؿ 

اد عمى ضربيف: أحدىما: ال يمكف أف ينقطع حتى ال ينقطع أصؿ التكميؼ، كذلؾ "االجتي
عند قياـ الساعة. كالثاني: يمكف أف ينقطع قبؿ فناء الدنيا. فأما األكؿ، فيك االجتياد المتعمؽ 
بتحقيؽ المناط، كىك الذم ال خبلؼ بيف األمة في قبكلو، كمعناه أف يثبت الحكـ بمدركو الشرعي، 

ى في تعييف محمو: أم تطبيقو عمى الجزئيات كالحكادث الخارجية. كيكفيؾ مف ذلؾ أف كلكف يبق
نما أتت بأمكر كمية كعبارات مطمقة تتناكؿ  الشريعة لـ تنص عمى حكـ كؿ جزئية عمى حدتيا، كا 
أعدادان ال تنحصر، كمع ذلؾ فمكؿ معيف خصكصية ليست في غيره، كلك في نفس التعييف، كأنو 

ؿ ناظر كحاكـ كمفتو كلك فرض ارتفاع ىذا النكع مف االجتياد لـ تتنزؿ األحكاـ بالنسبة إلى ك
 .(ُ)الشرعية عمى أفعاؿ المكمفيف إال في الديف"

كعميو فإف األحكاـ الخاصة بالزكاة تعمـ في كؿ ما يتحقؽ فيو "بقكلو:     ثـ يعقب
اة العادلة بيف الناس فبل يجب العمة كيؤدم إلى أمر حؽ كيمنع أمران ظالمان؛ ألنو يؤدم إلى المساك 

الزكاة في زرع مف يممؾ فداديف كيعفى منيا مف يممؾ عمارة فخمة تدر عميو ربحان فائضان كبيران ، 
كاألمر الظالـ الباطؿ الذم يمنع فرض الزككات عمى األمكاؿ التي تدر ماالن كثيران ، كلـ تكف في 

ة إلى ما ال تجب ، فتككف الكثرة الكاثرة في . ىك أف يفر الناس مما تجب فيو الزكاعيد الرسكؿ 
جانب مف أبكاب الكسب، كالقمة في باب آخر. كربما كانت حاجة األمة إليو أمس كأشد عمى ضكء 
ىذه الحقائؽ المقررة. نقكؿ : إف كؿ ماؿ يتحقؽ فيو النماء كالشركط التي ذكرىا الفقياء تجب فيو 

فإف القياس ثابت في الفقو اإلسبلمي، كتطبيؽ  ؛ الزكاة، كلك لـ يكف جاء بو النص عف رسكؿ ا
مكجب القياس ثابت في كؿ العصكر كاألزماف كىك نكع مف االجتياد كال يصح أف يخمك منو عصر 

 .(ِ)ليمكف تحقيؽ عمة النصكص تحقيقان عمميان سميمان" ؛مف العصكر

أيضان إلى تحقيؽ : "إننا عند بياف حكـ ىذه األمكاؿ كأخذ الزكاة منيا نتجو   كيقكؿ  
المناط، كنطبؽ المنياج الذم نيجو السمؼ الصالح في تفسير األمكاؿ التي فرضت فييا الزكاة 

 .(ّ)كالتي لـ تفرض فييا"

                                                           

 (.ُُ/ٓ( الشاطبي: المكافقات )ُ)
منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الرابعة، العدد الرابع عمر: زكاة األسيـ في الشركات، بحث  (ِ)
(ُ/ُْٖ.) 
 المصدر السابؽ.( ّ)
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 كلذلؾ تجب الزكاة في األصكؿ الثابتة قياسان عمى: 

 عف ركاية كىك الفقياء، بعض عميو نص ، كالذم(ُ)لئلجارة المعد الحمي في الزكاة كجكب .ُ
 .(2)أحمد

 في المرأة كاستثنيت الحمي أصؿ في كاجبة بأنو قياس مع الفارؽ؛ فالزكاة يعترض عميو: 
 . (ّ)أصميا في كاجبة غير فالزكاة المستغبلت بخبلؼ قكؿو ػػػػ ػػػػ عمى االستعماؿ حاؿ

القياس عمى عركض التجارة بجامع النماء كالربح في كؿو منيما، فالنماء ىك عمة عمى  .ِ
إذ كؿ مف المستغبلت عركض التجارة كغيرىا مف األمكاؿ الزككية؛  كجكب الزكاة في

كالعركض رأس ماؿ ناـ مغؿ، ككبل المالكيف تاجر يستثمر رأس مالو كيستغمو كيربح منو، 
كككف صاحب العركض ينتفع بإخراج عيف الشيء عف ممكو، كصاحب العمارة كالمصنع 

بؿ قد ، كاة عمى أحدىما كيعفي اآلخرينتفع بالغمة مع بقاء العيف؛ ليس فرقان يكجب الز 
كمالؾ العمارة كصاحب ػػػػ يقاؿ: إف المنتفع باستغبلؿ الشيء مع بقاء عينو في ممكو 

، ربما كاف أكثر ضمانان لمربح، كأمانان مف الخسارة، مف صاحبو التاجر اآلخر ػػػػ المصنع
لتحقؽ عمة النماء  كىذه العمة مكجكدة في المستغبلت، فتجب الزكاة في أعيانيا كغمتيا

 .(ْ)فييا
جرياف القياس ػػػ ىنا ػػػػ بناء عمى أف العمة ىي النماء، ال يخمك مف نظر  يعترض عميو: 

 ألمكر كىي:

 نمائو نتيجة تككف ماؿ ىك الفقياء عند النامي الماؿ فإف: العمماء عند النماء مدلكؿ . أ

                                                           

 (:ٔٔ)ص: ( آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت بحث منشكرُ)
Mubarak/11505/48479-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah 

 (.ٕٓ/ّابف قدامة: المغني ) (ِ)
االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة زكاة األصكؿ الثابتة : ( شبيرّ)

 (:ُٕٗ)ص:  المعاصرة
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 

زكاة المستغبلت، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة (؛ كلو: ِْٕ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ْ)
، كما بعدىا(؛ قحؼ: زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث ُِٗ/ُالعدد الثاني، ) الثانية،

 :(ُّٔ)ص:  كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 
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 صكرة في يككف نماءال فإف كالحيكاف النقكد في الحاؿ ىك كما الماؿ ذلؾ جنس مف 
المحصكالت  صكرة في نماؤىا يأتي كالثمار الزركع ككذلؾ الحيكاف جنس مف النقكد أك
غير  مف نمائو نتيجة كتككف ناميان  ماالن  يسمى ما الفقياء لكتب المتتبع يجد كال الزراعية
 نتيجة ألف المعنى؛ بيذا النامية األمكاؿ مف ليست فالمستغبلت ىذا عمى كبناء جنسو،

  .(ُ)األمكاؿ تمؾ جنس مف النماء ليست

ال يسمـ أف النماء عمة كجكب الزكاة؛ بؿ ىك شرط لكجكبيا، ككجكد الشرط ال يمـز مف  . ب
كجكده كجكد المشركط، كلذا لـ تجب الزكاة في الحمر، كال في الغنـ المعمكفة مع أنيا 

 . (ِ)نامية

لضعؼ الحديث،  اعترض الظاىرية بعدـ كجكب الزكاة في عركض التجارة أصبلن  . ج
 . (ّ)فيبطؿ القياس

: كؿ ما يعد لمبيع مف األشياء يىك تعريؼ لعركض التجارة إنو قياس مع الفارؽ؛ ألنو  . د
كاف يأمرىـ أف يخرجكا الزكاة مما  بقصد الربح، كما جاء في حديث سمرة أف النبي 

تقمب كليست ىذه األصكؿ لمبيع فعركض التجارة معدة لمبيع، فيي ت. (ْ)يعدكنو لمبيع
نما ينتفع بغمتيا نما  .(ٓ)بالبيع كالشراء بخبلؼ المستغبلت فميست معدة لمبيع، كا  كا 

كالمقاكليف الذيف يشتركف العمارات أك يبنكنيا بقصد كالعقارييف ينطبؽ ىذا عمى التجار 
 . (ٔ)بيعيا كالربح مف كرائيا.  فيذه تعامؿ معاممة عركض التجارة ببل نزاع

دكراف رأس الماؿ في عركض التجارة أكبر مف دكرانو في  إنو قياس مع الفارؽ ألف . ق
المستغبلت لتقمب الماؿ في العركض التجارية مرات عدة، مما يؤدم لزيادة األرباح، 

                                                           

 :(ْٓصكؿ العينية )ص:: األأبك النصر كآخركف( ُ)
226.html-://www.zakatinst.net/library/bookhttp 

( العبادم: مناقشة بحث زكاة المستغبلت لمدكتكر يكسؼ القرضاكم، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، ِ)
 ، كما بعدىا(؛ آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت بحث منشكرُُّ(؛ الغفيمي: نكازؿ الزكاة )ص:ُٕٕ/ُالعدد الثاني، )

 (:ٖٔ)ص:
Mubarak/11505/48479-ibn-p://www.alukah.net/Web/Abdullahhtt 

 (.ّْٔ/ُ)فقو الزكاة  ؛ القرضاكم:(ُّٗ/ُالركضة الندية: ) صديؽ خاف:( ّ)
 ( مف ىذا البحث.ُُِ: )ص: سبؽ تخريجوالحديث ( ْ)
 (.ُِّ(؛ الغفيمي: نكازؿ الزكاة )ص: ّْٔ/ُ)فقو الزكاة  القرضاكم:( ٓ)
 (.ّْٕ/ُزكاة )( القرضاكم: فقو الٔ)
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أما تقمب رأس الماؿ في المستغبلت فيك أقؿ، لتعمؽ جزء كبير منو بأعياف المستغبلت 
 . (ُ)مما يمـز منو اختبلؼ حكـ الزكاة فييما

ع الفارؽ؛ ألف تحكيؿ عركض التجارة إلى نقكد أسيؿ بكثير مف تحكيؿ إنو قياس م . ك
المستغبلت، فبيع العقارات كنحكىا أصعب مف بيع العركض التجارم، ففرض الزكاة 

 . (ِ)في أصكليا يزيد مف التكاليؼ كيضاعؼ الخسائر

لماؿ كلك كاف رأس اػػػػ ننا لك جعمنا كؿ مالؾ يستغؿ رأس مالو كيبتغي نماءه تاجران إ . م
لكاف مالؾ األرض كالشجر التي تخرج لو زرعان كثمران  ػػػػ غير متداكؿ كغير معد لمبيع

ـ كؿ عاـ أرضو أك حديقتو كيخرج عنيا ربع العشر زكاة، كٍّ قى تاجران أيضان، كيجب أف يي 
 . (ّ)كىذا ما ال يقبؿ، كال يقكؿ بو أحد

 كمع ىذه الفركؽ يمتنع القياس لكجكد الفارؽ المؤثر.  

 الثًا: االستدالؿ بالقواعد األصوليةث 

 االستدالؿ بمفيـو المخالفة؛ وبيانو: 

 مشغكلة بأنيا كنحكىا الحرفة كآالت كالثياب الدكر إف الفقياء قد عممكا عدـ كجكب الزكاة في 
أف ما اتخذ منيا لمنماء كلغير  نامية، فيدؿ بمفيكـ المخالفة غير كبأنيا األصمية، بالحاجة

 .(ْ)الحاجة األصمية يصبح صالحان لكجكب الزكاةاالستعماؿ في 
  النبكية األفعاؿ مف كالصريح المنطكؽ مقابمة في بحجة ليس المخالفة دليؿيعترض عميو:  

 

                                                           

زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ : شبير؛ (ُِّ( الغفيمي: نكازؿ الزكاة )ُ)
 (:ُٔٗ)ص:  الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 
زكاة األصكؿ الثابتة االستثمارية، بحث منشكر ضمف أبحاث كأعماؿ : رشبي؛ (ُِّالغفيمي: نكازؿ الزكاة ) (ِ)

 (:ُٔٗ)ص:  الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 

ي، الدكرة الثانية، (؛ كلو: زكاة المستغبلت، بحث منشكر في مجمة الفقو اإلسبلمّْٕ/ُ( القرضاكم: فقو الزكاة )ّ)
 (.َُّ/ُالعدد الثاني، )

 (.ُِّ/ُالقرضاكم: زكاة المستغبلت، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ) (ْ)
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  .(ُ)النبكة عمـ ككرثة كالتابعيف الصحابة مف العممي كاإلجماع
 مف المعقوؿ:

 . (ِ)ف المكجب أكلى مف المسقطإاألوؿ: 

في أمر قد  اجتمعاعمى أف المكجب كالمسقط  االتفاؽبعد  مـىذا قد يس يعترض عميو:
فإف الشرع لـ يكجب في أعياف الدكر  قضى الشرع بالكجكب في أصمو كاألمر ىينا بالعكس،

 .(ّ) ؟!ىك شيئا ثـ أيف ىذا المكجب كما االستغبلؿكالعقار التي ىي أصؿ 
كقد تككف الثمث أك ، ةأمكاؿ ضخمة جدان تمثؿ النسبة العاليإف ىذه األصكؿ  الثاني:

أف نستبعد ىذه  كال يعقؿالنصؼ أك أكثر مف ذلؾ مف األمكاؿ الدائرة في النشاط االقتصادم، 
، كال فرؽ بينيا كبيف األمكاؿ التجارية، بؿ ىي شبيية بيا لكنيا كضعت األمكاؿ مف محيط الزكاة
 .(ْ)فقط في أصكؿ تدر دخبلن 

 :(ٓ)يعترض عميو مف وجوه

 ف األصؿ عدـ كجكب الزكاة إال بدليؿ. إ الوجو األوؿ:

إف كثيران مف ىذه األصكؿ مصادر دخؿ لمفقراء كاليتامى فيؿ نكجب فييا  الوجو الثاني:
 الزكاة لنضر بيـ!.

 : يمـز عمى ىذا كجكب الزكاة في أمكاؿ القنية؛ بحجة أنيا أمكاؿ ضخمة.الوجو الثالث

 ما كاف كذلؾ فيك مقدـ عند الفقياء؛ ألف إف ىذا القكؿ أنفع لمفقراء كأحظ ليـ، ك  الثالث:

 

                                                           

 (:ٔٔ)ص: ( آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت بحث منشكرُ)
Mubarak/11505/48479-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah 

 (.ُْٗ/ُ( صديؽ خاف: الركضة الندية )ِ)
 المصدر السابؽ. (ّ)
( األميف: مناقشة بحث زكاة المستغبلت لمدكتكر يكسؼ القرضاكم، منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ْ)

 (.ُْٖ/ُالدكرة الثانية، العدد الثاني )
 (:ٔٔ)ص: ( آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت بحث منشكرٓ)

48479Mubarak/11505/-ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah 
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 .(ُ)الزكاة شرعت لمكاساة الفقراء
 يعترض عميو مف وجوه:

  .(ِ)إف الحكمة ال يعمؿ بيا عند جميكر األصكلييفالوجو األوؿ: 

ال لـز عميو أف كؿ مسألة خبلفية في الزكاةالوجو الثاني:   ال نسمـ أف ما كاف أحظ قدـ، كا 
 .(ّ)قراء، كلـ يقؿ بيذا أحد مف العمماءيرجح فييا باألحظ لمف

 . (ْ)نيا قاعدة ال دليؿ عميياإ الوجو الثالث:

إف حؿ مشكمة الفقر ال يككف عف طريؽ تكسيع دائرة اإليجاب في الزكاة؛ الوجو الرابع: 
ألف الشرع ما شرعو ا، كالزكاة أمر تعبدم أكثر مما ىك حؽ مالي، فبل يجكز أف نزيد شيئان مف 

ذا لـ تؼ حصيمة الزكاة بتأميف مستكل الكفاية لمفقراء ضمف قكاعد (ٓ)باسـ المصالحعندنا  . كا 
تشريعية معينة؛ فإف حؽ الفقراء في الكفاية متعمؽ بأمكاؿ األغنياء؛ فيجكز حينئذ لمحاكـ المسمـ أف 
يفرض في أمكاؿ األغنياء ما يكفي حاجة الفقراء كلك أدل ذلؾ إلى استيعاب جميع أمكاليـ، 

، كىذا مف باب السياسة الشرعية؛ (ٔ)اشتراكيـ فييا بالتساكم، كفقان لمقاعدة "إذا ضاؽ األمر اتسع"ك 
 .(ٕ)أم حكـ سياسي شرعي

 

 

  
                                                           

( إبراىيـ: مناقشة بحث زكاة المستغبلت لمدكتكر القرضاكم، منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة ُ)
 (.ُِٖ/ُ، )الثانيالثانية، العدد 

 (.َِِ/ّ( اآلمدم: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ )ِ)
 (:ٕٔ)ص: ( آؿ سيؼ: زكاة المستغبلت بحث منشكرّ)

Mubarak/11505/48479-ibn-ullahhttp://www.alukah.net/Web/Abd 
 ( المصدر السابؽ.ْ)
: مناقشة بحث زكاة المستغبلت لمدكتكر القرضاكم، منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة العبادم (ٓ)

 (.ُْٖ/ُ؛ الفرفكر: المصدر السابؽ )(ُٕٕ/ُ، )الثانيالثانية، العدد 
 (.ّٖي: األشباه كالنظائر )ص: (؛ السيكطْٔالسبكي: االشباه كالنظائر )ص:  (ٔ)
: مناقشة بحث زكاة المستغبلت لمدكتكر القرضاكم، منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة العبادم (ٕ)

 (.ُّٖ/ُ؛ الفرفكر: المصدر السابؽ )(ُٕٕ/ُ، )الثانيالثانية، العدد 



ىىىزكاةىروعىاألصولىالثابتظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                  
  

    
 

035 
 

 سبب الخالؼ:

يرجع سبب الخبلؼ في ىذه المسألة إلى عدة امكر ىامة؛ أقتصر عمى ذكر بعضيا عمى 
 النحك التالي:

األخرى غير المنصوص  األمواؿ في الزكاة بوجوب يقضي صريح نص ورود عدـ .1
 عمييا:

األخرل بما فييا  األمكاؿ في الزكاة بكجكب صراحة يقضي المسألة في نص كركد فعدـ
 .فقط نص بو كرد ما عمى الزكاة باقتصار يقكلكف لمحكـ النافيف جعؿ األصكؿ الثابتة

 عدـ مف الرغـفب األصكؿ الثابتة؛ فييا بما األخرل األمكاؿ في الزكاة لحكـ المكجبكف أما
 صراحة القاضية النصكص عمكـ قالكا بؿ بذلؾ؛ يكتفكا لـ أنيـ إال الصريح النص ىذا كجكد

 .ماؿ ككنيا تعدك ال حيث األخرل األمكاؿ في الزكاة إيجاب في كافية ماؿ كؿ في الزكاة بكجكب

 االختالؼ في دعوى التخصيص: .ِ

ة في كؿ ماؿ، نحك قكلو حيث كرد في المسألة نصكص تدؿ بعمكميا عمى كجكب الزكا
ِِلِْم َصَدَقةً ﴿ تعالى:   فاختمؼ الفقياء في عمكميا: ،(ُ)﴾ ُخْذ ِمْن َأْمَوا

 أما المانعكف فيركنيا مخصصة بأدلة أخرل. 

كأما المكجبكف فيركنيا عامة في كؿ ماؿ تكافرت فيو شركط الزكاة، كما جاء مف دعكل 
 تخصيصيا فبل يدؿ عمى عدـ كجكبيا في غيرىا.

 القياس؟ فيو يصح ال والتي المحضة، العبادات مف الزكاة ىؿ .3

 عندىـ الزكاة فؤلف كأشباىيا؛ األصكؿ ىذه مثؿ في الزكاة كجكب بعدـ قالكا الذيف أما
 .القياس فيو يجز لـ شأنو ىذا كاف كما تعبدية، أحكاميا إليية، فريضة

 سياسية، اجتماعية، فريضة ىي بؿ المحضة؛ العبادات مف يركنيا فبل اآلخر الفريؽ أما
 .القياس فييا فيجرم المعنى، معقكلة عمتيا كاقتصادية،

 

 
                                                           

 (.َُّ( سكرة التكبة: مف اآلية )ُ)
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 االختالؼ في النماء ىؿ ىو شرط أـ عمة؟ .4

فالذيف قالكا بعدـ الكجكب رأكا أف النماء شرط لكجكب الزكاة، ككجكد الشرط ال يمـز مف 
 كجكده كجكد المشركط.

في أم ماؿ تعيف حكـ الزكاة فييا كىك ة كأما المكجبكف فيركنو عمة، كأينما كجدت ىذه العم
 .الكجكب، فالعمة تدكر مع معمكليا كجكدان كعدمان 

 .القنية؟ ىي كعروض ىؿ الثابتة األصوؿ في االختالؼ .5

 فييا تجب ال التي القنية كعركض بأنيا قالكا األصكؿ ىذه في الزكاة كجكب بعدـ فالقائمكف
 .لمسكنى المعد كالبيت األصمية؛ الفرد بحاجات مشغكلة ألنيا باالتفاؽ؛ الزكاة

 أف فينبغي لئليجار المعد كالبيت كذلؾ التجارة؛ بحكائج مشغكلة عندىـ فيي المكجبكف أما
  .التجارة عركض زكاة حكـ تأخذ

 بذاتيا؟ نامية أمواالً  الثابتة األصوؿ ىؿ .6

 جنس فم نمائو نتيجة تككف ماؿ ىك عندىـ النامي فالماؿ الكجكب؛ لحكـ أما عند النافيف
 ليست الثابتة األصكؿ أك المستغبلت فإف ذلؾ؛ عمى كبناء مثبلن، الحيكاف في األمر كما الماؿ؛ ذلؾ

 . األمكاؿ تمؾ جنس مف ليس النماء نتيجة ألف النامية؛ األمكاؿ مف عندىـ

 يككف أف النماء في يشترط ال إذ نامية؛ أمكاالن  عندىـ تمثؿ األصكؿ فيذه المكجبكف؛ كأما
 لماؿ.ا جنس مف

 :القياس في االختالؼ .7

 :الفريقيف عند األقيسة اختمفت حيث

 كال بيا لبلنتفاع أصكليا تتخذ أمكاؿ عمى الثابتة األصكؿ فقاسكا الكجكب بعدـ القائمكف أما
 .التجارة كأدكات العاممة، الحيكانات: مثؿ الزكاة؛ فييا تجب

 الحمي كراء مثؿ كالربح، تجارةلم أعد ما عمى األصكؿ تمؾ فقاسكا بالكجكب القائمكف  كأما
 .زكاتو بكجكب يقكلكف مف عند
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 القوؿ الراجح، ومسوغاتو:
الذم يظير ػػػ كا أعمـ ػػػ بعد سرد أقكاؿ الفقياء، كأدلتيـ، كمناقشتيا، كبياف أسباب خبلفيـ 

مع أنو  في المسألة أف القكؿ المختار ىك قكؿ القائؿ بعدـ كجكب الزكاة في أعياف األصكؿ الثابتة؛
يؤخذ عمييـ قكليـ بأف الزكاة فريضة تعبدية، أحكاميا تكقيفية ال يجرم فييا القياس، ثـ يستعممكف 
ف كاف استعماليـ لو ليؤيد أصميـ الذم ذىبكا إليو مف عدـ كجكب  القياس مف ضمف أدلتيـ، كا 

ال أنو يبقى ممحظ الزكاة فيما لـ يرد فيو نص، كاآلخركف استعممكا القياس المخرج عف ىذا األصؿ، إ
 عمييـ، ككاف يجب عمييـ االلتزاـ بما ذىبكا إليو.

 مسوغات الترجيح:
 عدـ كركد نص صريح في المسألة يقضي بكجكب الزكاة في أعياف األصكؿ الثابتة. .ُ
الزكاة؛ إذ لك  انتشار ىذه األمكاؿ زمف التشريع كالرسالة، كلـ يكجب فييا النبي  .ِ

بأخذ زكاتيا؛ ألنيا مف أصكؿ العبادات، ككماؿ   كجبت، لكرد النص، كألمر النبي
أركاف اإلسبلـ، كال يجكز تأخير البياف عف كقت الحاجة، كالمشرع أدرل بما كاف 

 كسيككف. كسككتو عف حكـ ما دليؿ عمى عدـ الكجكب.
إف تكسيع كعاء الزكاة بالنظر إلى مصمحة الفقير كمراعاتيا ىك زيادة عمى النص،  .ّ

لـ يقؿ، كاستدراؾ عمى الشارع ػػػ حاشا  ػػػ؛ ألنو تعالى أدرل كتقكيؿ لمشرع بما 
بمصمحة عباده، كتحقيؽ المصمحة يككف بالتزاـ النصكص الشرعية دكف زيادة اك 

 نقصاف. 
إف األصؿ براءة الذمـ مف التكاليؼ، كلما لـ يرد صراحة ما يكجب انشغاليا؛ بقيت  .ْ

 عمى األصؿ مف البراءة.
 س بغير مسكغ شرعي، كلـ يكجد ىذا المسكغ في مسألتنا.حرمة أخذ أمكاؿ النا .ٓ
إف ىذه المستغبلت أك األصكؿ الثابتة معرضة لميبلؾ، كالتمؼ، فأيف كجو النماء  .ٔ

فييا، ىذا فضبلن عف أف صاحب العمارة قد ال يجد المستأجر، فمف أيف لو دفع 
 زكاتيا، كرأس مالو قد كضعو في ىذه األصكؿ؟.

ة، كلـ يعرؼ ليـ مخالؼ سكل ما نسب لبعض المالكية. كىك إنو قكؿ األئمة األربع .ٕ
قكؿ غالب عمماء ىذا العصر، كىك القكؿ الذم خرجت بو مجامع الفقو، كالبحكث، 
كالندكات، كلـ يعرؼ ليـ مخالؼ سكل عدد قميؿ جدان، مما قد يجعؿ الخبلؼ في 

 ىذه المسألة خبلؼ غير معتبر مقارنة مع أعداد القائميف بالمنع.
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 في كيفية زكاة غمة وريع ىذه األصوؿ الثابتة؟ سألة الثانية:الم

اختمؼ الفقياء في كيفية زكاة غمة األصكؿ الثابتة عمى ثبلثة أقكاؿ أبينيا عمى النحك 
 التالي:

يزكى ريع األصكؿ الثابتة زكاة النقديف )الذىب كالفضة( بعد مركر حكؿ  القوؿ األوؿ:
ربع العشر إذا كانت بالغة لمنصاب المعتبر، كىك قكؿ  كامؿ عمى الغمة مف يـك قبضيا بنسبة

. كقد سبؽ مف نصكصيـ ما يؤكد (ُ)جميكر الفقياء مف الحنفية، كالمالكية، كالشافعية، كالحنابمة
 .(ِ)ذلؾ

كالشيخ بكر  ،(ّ)كرجح ىذا القكؿ كثير مف المعاصريف منيـ: الدكتكر محمد عثماف شبير
، كىك القكؿ الذم تبناه كثير مف المجامع، كالندكات، كالمجاف (ٓ)يكالدكتكر كىبة الزحيم ،(ْ)يدأبك ز 
 .(ٔ)الفقيية

تزكى زكاة النقكد إذا بمغت نصابان بمجرد قبضيا دكف اعتبار لمركر حكؿ  القوؿ الثاني:
 عمييا، كيخرج منيا ربع العشر. 

 .(ٖ)، كركاية لئلماـ أحمد(ٕ)كىك قكؿ لبعض المالكية

                                                           

(. ابف عبد البر: االستذكار الجامع لمذاىب فقياء ُِِ/ِت عمى ما في المدكنة )القيركاني: النكادر كالزيادا (ُ)
 الراجح معرفة في اإلنصاؼ: (؛ المرداكمٕٓ/ّ؛ ابف قدامة: المغني )(َٓ/ِالشافعي: األـ )؛ (ُُْ/ّاألمصار )

 (.ُٗ/ّ) الخبلؼ مف
 البحث. ( مف ىذا َُْػػػػ َُِراجع )ص: ( ِ)
 الزكاة لقضايا الخامسة الندكة كأعماؿ أبحاث ضمف منشكر بحث االستثمارية، ابتةالث األصكؿ زكاة: شبير (ّ)

 (:ُٕٗ:ص) المعاصرة،
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126KK  ؛ 

 ، كما بعدىا(.ُٕ( أبك زيد: فتكل جامعة في زكاة العقار )ص:ْ)
 (.ِّٗ/ّالزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو )(  ٓ)
 الدكرة ، المستأجرة، غير المأجكرة كاألراضي العقارات زكاة بشأف ،(ِ) رقـ  قرار اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة(  ٔ)

 (ٖٓٔ/ِ) المعاصرة الزكاة قضايا في فقيية أبحاث: كآخركف األشقر ؛(ُٖٗ/ُ) ،(ِ) العدد الثانية،
 (.ِّٗ/ُالرسالة )( نقبلن عف الشيخ زكرؽ: شرح ْْٕ/ُالقرضاكم: فقو الزكاة ) (ٕ)
 (.ُٗ/ّ) الخبلؼ مف الراجح معرفة في اإلنصاؼ: (؛ المرداكمٕٓ/ّابف قدامة: المغني ) (ٖ)
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أنو يزكيو " أحمد فيمف أجر داره فقبض كراىان ركاية أخرل لئلماـ: قاؿ ابف قدامة عف اإلماـ
 . (ُ)"إذا استفاده

. الديف تقي الشيخ اختاره كالمعدف، الحاؿ في فيزكيو ألجرة، حكؿ ال كعنو كقاؿ المرداكم: "
 ككنيا إلى نظران  أيضان  المفردات مف كىك العقار، بأجرة األصحاب بعض كقيدىا المفردات، مف كىك
 . (ِ)لمستفاد" حكؿ ال أيضان  كعنو لو، مممككة أرض غمة

كىك القكؿ الذم يتماشى مع القائميف بعدـ اشتراط الحكؿ في الماؿ المستفاد، يقكؿ الدكتكر 
القرضاكم: "ككؿ مف قاؿ بتزكية الماؿ المستفاد عند تممكو )ببل اشتراط حكؿ( يقكؿ بتزكية اإليراد 

نتا  .(ّ)ج المصانع، كأجرة الطائرات..."الناتج عف استغبلؿ العمارات، كا 

 عند المستفاد الماؿ معاممة تعامؿ فالغمة الحكؿ؛ اشتراط بعدـ سابقو عف القكؿ ىذا كيختمؼ
 المستفاد. الماؿ بزكاة يقكؿ مف

تزكى الغمة زكاة الزركع كالثمار؛ فيؤخذ منيا ما يؤخذ في الزركع كالثمار مف  القوؿ الثالث:
ف العشر أك نصفو، كىك قكؿ  في زكاة كجبت لبعض فقياء المالكية، يقكؿ الخرشي: "... أم كا 

 سمع عف المتجددة النما كىي المذككرات عيف في أم يزكى ما جنس مف كىي النصاب ببمكغ عينيا
 جميع في نصفو أك العشر، زكى ذلؾ غير أك لمقنية، أك لمتجارة كاالكتراء الزرع مف كالخارج التجارة

  .(ْ)تقدـ" ما

ىذا القكؿ مف المعاصريف: محمد أبك زىرة، كعبد الكىاب خبلؼ، كعبد الرحمف  كاختار
حسف، مع التفريؽ بيف الثابت كالمنقكؿ مف األصكؿ الثابتة؛ ففي المنقكؿ تؤخذ الزكاة مف رأس 

 بعد غمتيا صافي معرفة الماؿ بمقدار ربع العشر، كفي الثابت تؤخذ الزكاة مف غمتو؛ فإف أمكف
 فإف التكاليؼ، تعرؼ لـ إذا أما. العشر% َُ بنسبة الصافي مف الزكاة أخذت ،التكاليؼ تنزيؿ
  .(ٓ)اإلجمالية الغمة مف العشر نصؼ أم% ٓ بنسبة تككف الزكاة

                                                           

 (.ٕٓ/ّابف قدامة: المغني ) (ُ)
 (.ُٗ/ّ) الخبلؼ مف الراجح معرفة في اإلنصاؼ: المرداكم (ِ)
 (.ْٕٓ/ُالقرضاكم: فقو الزكاة )( ّ)
 (.ُٖٗ/ِ) خميؿ مختصر شرح: الخرشي (ْ)
 الثاني العدد الثانية، الدكرة اإلسبلمي، الفقو مجمع مجمة في منشكر بحث المستغبلت، زكاة: القرضاكم (ٓ)
(ُ/ُّّ، ُّٓ.) 
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كاختاره كذلؾ الدكتكر مصطفى الزرقا، كالدكتكر يكسؼ القرضاكم )كقد قيد قكلو ىذا 
، عمـ قكلو عمى الثابت كالمنقكؿ(بحسب نسبة االستيبلؾ السنكية كخصميا مف قيمة الغمة، ك 

 .(ُ)كالدكتكر حسيف محاجنة

 أدلة األقواؿ:
 أدلة القوؿ األوؿ والثاني: . أ

أما دليميـ عمى تزكية األصكؿ الثابتة زكاة النقديف فيك قياس الماؿ )األصؿ( المعد 
 لبلستغبلؿ كالكراء عمى الماؿ )األصؿ( المعد لمبيع. 

نفعة كبيع العيف، ككمما كراىا فكأنما باعيا، فكما أف قالكا: كىك قياس قكم؛ ألف بيع الم
الكاجب في العركض ربع العشر كذلؾ في المستغبلت، إال أف القياس يقتضي أف ييقدر النصاب 

 .(ِ)كالكاجب مف الغمة التي ىي األجرة

 المبيع الماؿ ضمف لمبيع يككف المعد األصؿ ال نسمـ لكـ ىذا القياس؛ ألف يعترض عميو:
 بخبلؼ أصميا، بقاء لمغمة مع يككف إنما المستغبلت في فالبيع كذلؾ، فميس المستغؿ صؿاأل أما

 كىك البيع غير آخر ليا بطريؽ االستغبلؿ يككف قد المستغبلت أف عف ناىيؾ األمكاؿ، في البيع
  .(ّ)الماؿ المبيع في كما كالشراء بالبيع يتحرؾ ال المستغبلت فأصؿ. اإلجارة

راط الحكؿ كعدـ اشتراطو؛ فيمكف االستدالؿ ليـ بيا بما ذكرناه في أدلة كأما دليميـ في اشت
الفقياء في اشتراط الحكؿ في مسألة زكاة الراتب، كالتي سبؽ تفنيدىا في مكضعيا مف ىذا 

 .(ْ)البحث

                                                           

 الثاني العدد الثانية، الدكرة اإلسبلمي، الفقو مجمع مجمة في منشكر بحث المستغبلت، زكاة: القرضاكم (ُ)
 فقيي جديد:اج إلى نظر ف الزكاة تحتجكانب م؛ الزرقا: (بعدىا كما ،ُّٔ/ُ)

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=677محاجنة:  ؛
 :(ُِٔ:ص) زكاة العقار

topic-http://stst.yoo7.com/t1530 
 (.ْٕٓ/ُ) الزكاة فقو: القرضاكم (ِ)
 :(ّٗ)ص: ا: زكاة المستغبلت، رسالة ماجستير غير منشكرة عبد (ّ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf 
 .البحث ىذا ( مفِٓػػػ  ْٖ: ص) سبؽ بيانو: (ْ)

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=677؛
http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
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 أدلة القوؿ الثالث: . ب
د استدؿ أصحاب ىذا القكؿ كالقائؿ بتزكية الغمة زكاة الزركع كالثمار بالقياس، كالقكاع

 األصكلية عمى النحك التالي:

 أواًل: القياس
بجامع أف كبلىما يدر غمة كربحان، فيككف  المزركعة؛ األرض عمى األصكؿ الثابتة قياس

 . (ُ)حكـ زكاة غبلليا كحكـ زكاة الزركع كالثمار، فيجب فييا العشر أك نصفو
 يعترض عميو مف وجوه:

 اس مع الفارؽ، كالفارؽ ىك:ال نسمـ لكـ ىذا القياس؛ ألنو قي الوجو األوؿ:

إف األرض الزراعية مصدر دائـ لمدخؿ، ال تبيد كال تفنى بكثرة االستعماؿ كتقادـ الزماف،  . أ
بخبلؼ أعياف األصكؿ الثابتة كالعمارات كنحكىا؛ فإنيا تفنى، كتتأثر بكثرة االستعماؿ 

 . (ِ)كطكؿ الزماف

عميو؟ كالقياس يقتضي التماثؿ  فكيؼ يصح القياس مع ىذا االختبلؼ بيف المقيس كالمقيس
 . (ّ)بيف األصؿ كالفرع، كىذا غير متحقؽ ىنا

 يجاب عنو مف وجييف:

ال يشترط في الفرع أف يككف تاـ التشابو مع األصؿ، فالشرط ىك تحقؽ عمة األصؿ  األوؿ:
في الفرع، فإف حضرت نزؿ حكـ األصؿ فيو، كىذا حاصؿ في العقارات المستغمة؛ فالشبو بينيا 

ف األرض الزراعية في أغمب الكجكه ال التماـ كاإلطبلؽ؛ فاألصكؿ المستغمة عبارة عف أصؿ كبي
جامد كنماء الذم ىك الغمة، كاألمر نفسو متكافر في األرض الزراعية؛ إذ تتككف مف أرض جامدة، 

                                                           

 الثاني، العدد الثانية، الدكرة اإلسبلمي، الفقو مجمع جمةم في منشكر بحث المستغبلت، زكاة: القرضاكم (ُ)
 (.ُّّ:ص) الزكاة نكازؿ: الغفيمي ؛(ُّّ/ُ)
 الثاني، العدد الثانية، الدكرة اإلسبلمي، الفقو مجمع مجمة في منشكر بحث المستغبلت، زكاة: القرضاكم (ِ)
 أبحاث ضمف منشكر بحث االستثمارية، بتةالثا األصكؿ زكاة: شبير ؛(ُّّ:ص) الزكاة نكازؿ: الغفيمي ؛(ُّٕ/ُ)

 (:ُٕٗ:ص) المعاصرة، الزكاة لقضايا الخامسة الندكة كأعماؿ
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 

 الثاني، العدد الثانية، الدكرة اإلسبلمي، الفقو مجمع مجمة في منشكر بحث المستغبلت، زكاة: القرضاكم (ّ)
(ُ/ُّٕ.) 
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إف كنماء الذم ىك الغمة الزراعية، كلكؿ منيما كقت لمجمب كالدر، كال يضر التعدد في المرات، ثـ 
القياس يقتضي في الفرع النظرة اآلنية الحاضرة الحالية، فالمشركب الحادث المسكر المعرض 
لمشمس يحـر بالقياس عمى الخمر، كال يقاؿ بعدـ حرمتو إلمكانية زكاؿ اإلسكار عنو بتعرضو 

 . (ُ)لمشمس الحارقة القاتمة لشعمة اإلسكار
ؿ االستيبلؾ؛ كيتمثؿ ذلؾ باقتطاع مبالغ يمكف التغمب عمى ىذا الفارؽ بإعفاء مقاب الثاني:

سنكية مف الدخؿ بحيث يؤدم تراكميا عمى مر السنيف إلى االستعاضة بمصدر جديد؛ فمك كانت 
صبلحية العقار ثبلثيف سنة فيمكف بإعفاء جزء مف ثبلثيف جزءان مف ثمنو كؿ عاـ كادخاره لشراء 

( فقط، َََِ( مثبلن تؤخذ الزكاة مف )َََّعقار آخر. كبناء عمى ىذا إذا كانت غمة العقار )
 . (ِ)كبيذا يصح القياس كيزكؿ الفارؽ

إف حسـ أك إعفاء نسبة االستيبلؾ مف الغمة كؿ سنة عمى مدل العمر التقديرم  يرد عميو: 
ال يحؿ اإلشكاؿ؛ ألف النسبة التي تحسـ تككف بحسب قيمتيا الحالية، كقد يرتفع سعرىا إلى 

 . (ّ)أضعاؼ ما حسمو مف الغمة

ال يضر جكابكـ ىذا؛ ألف األصؿ في األحكاـ أف تبنى عمى الحالية كالنظر  يجاب عنو: 
كالكاقع المعاش بغض النظر عف الحرز كالتخميف، القائميف عمى غير دليؿ بؿ بمجرد الظف، كأيضان 
كما أف إمكانية االرتفاع في سعر األصؿ المستغؿ كاردة فكذلؾ االنخفاض محتمؿ، كمع كجكد 

حتماؿ ينتقض االعتراض. كلك سمـ لكـ ما ذكرتـ؛ فإنو يرتفع بإمكانية تغيير نسبة الحسـ عمى اال
 .(ْ)فترات متباعدة أك كؿ سنة

 فإف قيؿ: في ىذا مشقة كعنت عمى المكمفيف؛ إذ يصعب عمييـ القياـ بيذا. 

                                                           

 :(ُٖٓ:ص) الفقيية كاحكاميا مفيكميا العقار، زكاة: محاجنة (ُ)
topic-http://stst.yoo7.com/t1530 

 الثاني، العدد الثانية، الدكرة اإلسبلمي، الفقو مجمع مجمة في منشكر بحث المستغبلت، زكاة: القرضاكم (ِ)
(ُ/ُّٕ.) 
 الزكاة لقضايا الخامسة الندكة كأعماؿ أبحاث ضمف منشكر بحث االستثمارية، الثابتة األصكؿ زكاة: شبير (ّ)

 (:ُٕٗ:ص) المعاصرة،
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 

 :(ُٗٓ:ص) العقار زكاة: محاجنة (ْ)
topic-http://stst.yoo7.com/t1530 
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جمع  قمنا: بأف ىذا مكككؿ إلى الخبراء كأىؿ االختصاص الذيف تتكفؿ بيـ الدكلة؛ ألف 
الزكاة مف كاجبات الدكلة، فبل مانع مف تقدير قيمة األصؿ المستغؿ كؿ فترة معينة، كتقكـ الدكلة 
بإعبلـ الناس عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ الحديثة كغيرىا. كفي زماننا يمكف أف تقكـ المؤسسات 

 . (ُ)الزككية بيذا الكاجب كينفؽ عمييا مف سيـ العامميف عمييا

اعية تفكؽ بكثير غمة األصكؿ الثابتة، فقد تصؿ غمة األرض الزراعية إف غمة األرض الزر   . ب
%( مف قيمة األرض، بينما ال تصؿ غمة المستغبلت أك ََُفي السنة الكاحدة إلى )

 . (ِ)%( مف قيمة أعيانيا في السنة الكاحدةَُاألصكؿ الثابتة إلى أكثر مف )

ميما؛ ألنو خارج عف محؿ النزاع؛ إف ىذا الفارؽ ال يستدعي االختبلؼ في حك يجاب عنو: 
إذ الحديث عف حصكؿ الغمة، كقد حصمت، كليس عف حجـ الغمة؛ فالعمة ىي النماء كليس جحـ 
النماء، مثاؿ لمبياف: رجبلف مف أىؿ الزكاة، كبلىما يممؾ أربعيف شاة، أتى عمييما الحكؿ كقد ازداد 

%( َُكاآلخر ازداد قطيعو بنسبة ) %(، أم صار مالكان لثمانيف شاة،ََُقطيع أحدىما بنسبة )
أم صار مالكان ألربع كأربعيف شاة، فحجـ النماء فيو بكف كبير بيف االثنيف، لكف ال يقاؿ بأف الزكاة 
ال تجب عمى صاحب الزيادة القميمة، كتجب عمى صاحب الزيادة الكبيرة؛ ألف العمة كىي النماء مع 

 . (ّ)والنصاب قد حصمت في القطيعيف دكف نظر إلى حجم

ف فقط مرة كاحدة( األرض غمة)المزركعات مف تؤخذ الزكاة إف  . ج  أكثر كجكدىا مدة طالت كا 
 عمييا مر كمما غمتيا في تجب الزكاة فإف األصكؿ الثابتة أك المستغبلت بخبلؼ عاـ، مف

مكجكدة، فإف قيؿ بإيجاب العشر فييا كؿ سنة  فييا الزكاة كجكب شركط دامت ما الحكؿ
 . (ْ)ان بحؽ أصحابياكاف ذلؾ إجحاف

                                                           

 :(ُٗٓ:ص) العقار زكاة: محاجنة (ُ)
topic-http://stst.yoo7.com/t1530 

 الزكاة لقضايا الخامسة الندكة كأعماؿ أبحاث ضمف منشكر بحث االستثمارية، الثابتة األصكؿ زكاة: شبير (ِ)
 (:ُٕٗ:ص) المعاصرة،

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 
 (:َُٔالعقار )ص: زكاة: محاجنة (ّ)

topic-http://stst.yoo7.com/t1530 
 الزكاة لقضايا الخامسة الندكة كأعماؿ أبحاث ضمف منشكر بحث االستثمارية، الثابتة األصكؿ ةزكا: شبير (ْ)

 (:ُٕٗ:ص) المعاصرة،
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K 
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إف غمة العقارات تزكى مرة كاحدة فقط بالقياس عمى الزركع كالثمار، فإذا حاؿ  يجاب عنو:  
عمييا الحكؿ كىي ماؿ، تزكى باعتبارىا نقكدان كبنسبة ربع العشر ال بالنظر األكؿ؛ ألف ىذه 

خارج ال يزكى أمكاؿ مرصدة لمنماء، كىي تفترؽ عف الخارج مف األرض في ىذا الجانب، فال
مرات؛ ألنو غير مرصد لمنماء، كلك رصد لمنماء كالحاصؿ في النقكد لزكي، إال أف العمة منتفية 

 . (ُ)فانتفى الحكـ معيا

 في أما عدمو، أك المطر بماء السقي ىك في المزركعات النسبة تحديد في إف العمة . د
  .(ِ)افافترق لقياميا عمى السقي تعتمد كال فييا، سقي فبل الميستغبلت

تحديد  في الضابط ىك فما نصفو أك العشر المستغبلت في النسبة بإثبات القكؿ كلك سممنا 
فيذا  كبلىما أك االجتياد أك الرأم كاف فإف النص؟ أـ االجتياد أـ الرأم ىك ىؿ منيما؟ كؿ

ف االجتياد، أك لمرأم فييا مجاؿ ال تعبدية أمكرنا الزكاة مقادير بككف منقكض فبيا  النص كاف كا 
  .(ّ)نص يكجد ال كلكنو كنعمت،

إف تمؾ المستغبلت كانت مكجكدة في عصر التشريع، كمع ذلؾ فإف النص  الثاني: الوجو 
القرآني كالنبكم إنما خص الخارج مف األرض دكف غيره بزكاة العشر أك نصفو عند حصاده، فمما 

 . (ْ)ت، كأف ليا حكمان آخرلـ يتعرض لممستغبلت مع كجكدىا، دؿ عمى مفارقتيا لزكاة المزركعا

كما أف ىذا القكؿ لـ ينقؿ عف الفقياء عمى مر العصكر مع كجكد تمؾ المستغبلت في كؿ  
 . (ٓ)عصر بما يناسبو

َّا َأْخَرْجـَا  ﴿إف ا تعالى قاؿ:  الثالث: الوجو  َا الَِّذيَن آَمـُوا َأنِْػُؼوا ِمْن َصقِّبَاِت َما َكَسبْتُْم َوِِم َيا َأُّيُّ

 . (ٔ)﴾ُؽْم ِمَن اَْلَْرضِ لَ 

                                                           

 :(بعدىا كما ،ُٗٓ:ص) العقار زكاة: محاجنة (ُ)
topic-http://stst.yoo7.com/t1530 

 (:ٗٔص) منشكرة غير ماجستير رسالة المستغبلت، كاةز : ا عبد (ِ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf 
 .السابؽ المصدر (ّ)
 (.ُّْ:ص) الزكاة نكازؿ: الغفيمي (ْ)
 .السابؽ المصدر (ٓ)
 (.ِٕٔ) اآلية مف: البقرة سكرة (ٔ)
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إف ا عطؼ األمر باإلنفاؽ مف الخارج مف األرض عمى األمر باإلنفاؽ مف  وجو الداللة: 
 الخارج مف طيبات الكسب، كالعطؼ يقتضي المغايرة، مما يستبعد معو قياس أحدىما عمى اآلخر 

 . (ُ)ف الزكاة مف العباداتلعدـ إمكاف التحقؽ مف العمة، كألف معنى التعبد كارد ىنا، السيما أ

 ثانيًا: مف القواعد األصولية 

 مباشرة المستغبلت تزكية في كنصفو العشر استدلكا بقاعدة سد الذرائع؛ فقالكا بأف اعتبار 
حيث  .الزكاة مف المستغمة األمكاؿ رؤكس أصحاب دكف تيرب يحكؿ كالثمار الزركع زكاة في كما

 . (ِ)ا يكفي لشراء عقار اشتركا بو عقاران جديدان يصير كمما اجتمع لدييـ مف األجكر م

 الزكاة ككف يمنعو ال فعمو ينكم عند مف الزكاة مف التيرب ألف ال نسمـ ىذا؛ يعترض عميو: 
ف أك كمو، نصفو أك العشر ربع ىي غمتيا أك المستغمة أصكلو في  شرعي كمبرر العذر ىذا صح كا 
 . (ّ)تغييره أك النص عف يؤدم لمخركج ال بما لذلؾ حد كضع في يكمف لذلؾ الحؿ فإف

 المنقكؿ بيف فٌرؽ  أما القائمكف بالتفريؽ بيف المنقكؿ كالثابت فاستدلكا مف السنة؛ بأف النبي 
 الغمة في األمكاؿ مف في المنقكؿ الزكاة فأكجب كالمقدار، المأخذ حيث مف األمكاؿ مف كالثابت
  رأيناه كلقد: " قالكا حيث في أصمو، ال غمتو في منيا الثابت في الزكاة كأكجب الماؿ، كرأس
 يفرض ككجدناه عشره، ربع بمقدار الماؿ رأس مف الثابتة المنقكلة غير األمكاؿ في الزكاة يفرض
 يمكف كال التجزئة يقبؿ ال األصؿ ألف األصؿ، في ال الغمة في الثابتة المنتجة، األمكاؿ في الزكاة
 كعمى. العشر نصؼ أك العشر بمقدار اإلنتاج مف األخذ اففك الغمة، مف فصار األخذ منو األخذ
 أيضا كالمقدار، فإنا المأخذ حيث مف كالمنقكؿ الثابت بيف مفرقنا مقادير مف  قرر النبي ما ضكء

                                                           

 (.ُّْ:ص) الزكاة نكازؿ: الغفيمي (ُ)
 :اج إلى نظر فقيي جديدالزرقا: جكانب مف الزكاة تحت( ِ)

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=677ا ؛ عبد :
 (:ْٖ:ص) منشكرة غير ماجستير رسالة المستغبلت، زكاة
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf 
 (:ٔٗ:ص) منشكرة غير ماجستير رسالة المستغبلت، زكاة: ا عبد (ّ)
 //www.najah.edu/thesis/460.pdfhttp: 
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 رأس مف تؤخذ الزكاة المنقكؿ ففي كالثابت، المنقكؿ بيف نفٌرؽ عصرنا، في المنتجة األمكاؿ في
 . (ُ)العشر" نصؼ أك بمقدار العشر غمتو مف الزكاة تؤخذ كالثابت شر،الع ربع بمقدار كالغمة الماؿ

الشركات  في الشأف ىك كما التكاليؼ ػػػػػ بعد الغبلت صافي معرفة أمكف إف" :أيضان  كقالكا 
 الزرع مف بالعشر أخذ الزكاة  النبي ألف العشر، بمقدار الصافي مف تؤخذ الزكاة فإف الصناعيةػػػػػ

ف الغمة، صافي مف أخذه فكأنو العيكف، أك ربالمط سقي الذم  عمى الصافي معرفة لـ يمكف كا 
 فنصؼ. (ِ)"العشر نصؼ بمقدار (الغمة مف أم) منو تؤخذ الزكاة المختمفةػػػػػ فإف كالعمائر ػػػػػػ كجيو
 . األخرل كالتكاليؼ الصيانة كالضرائب كأجكر التكاليؼ مقابؿ يككف قكليـ بحسب اآلخر العشر

 كذلؾ عنو، ذلؾ صح إف في ذلؾ،  النبي عف كرد بما االستدالؿ يصح ال عميو:يعترض  
 الماؿ في الكاجبة النسبة لتغير ثابتان عمة أك منقكالن  الماؿ ككف تجعؿ لـ الشرعية النصكص ألف

 تستغؿ التي فالسيارة تعبدية، أمكر كما أسمفت النصكص بيا جاءت التي الزككية كالنسب المزكى،
 غمة، ييخرج منيما كبلن  إف حيث مف بتأجيرىا التي تستغؿ العمارة نفس ىي البضائع أك بالركا لنقؿ
يجاب مستغؿ الزكاة كأصؿ مف العمارة إلعفاء الداعي فما  أف مع لغمتيا إضافة السيارة في الزكاة كا 
 . (ّ)ىاكعمر  العمارة لقيمة بالنسبة أقصر كبعمر استغبلليا مدة طكؿ أكبر مع بشكؿ تقؿ السيارة قيمة

 أف كىك ينقضو ما القرضاكم الدكتكر ذكر كقد منيـ، فقيينا اجتيادنا يعتبر إليو ذىبكا ما  
الدكتكر  يقكؿ العسؿ، كىي فقط غمتو في كانت الزكاة أف إال منقكالن  اعتباره مف النحؿ بالرغـ
 كليس النحؿ، ةغم كىك العسؿ العشر مف أخذ  النبي رأينا كقد التفرقة ليذه ضركرة ال:" القرضاكم

 داعي فبل .(ْ)"بالفعؿ نقميا يمكف كخبليا النحؿ المنقكالت، إلى أقرب ىك بؿ العقارات، مف النحؿ
 .(ٓ)أمكاؿ مف ذكر ما كؿ تشمؿ الشرعية دامت النصكص ما القياس بيذا االجتياد ليذا

                                                           

القرضاكم: زكاة المستغبلت، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، العدد الثاني ( ُ)
(ُ/ُّٔ.) 
القرضاكم: زكاة المستغبلت، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، العدد الثاني  (ِ)
(ُ/ُّٔ.) 
 :(ٗٗ)ص: : زكاة المستغبلت، رسالة ماجستير غير منشكرةعبد ا (ّ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf 
القرضاكم: زكاة المستغبلت، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، العدد الثاني ( ْ)
(ُ/ُّٔ.) 
 :(ٗٗ)ص: ا: زكاة المستغبلت، رسالة ماجستير غير منشكرةعبد  (ٓ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf 

http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
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المستغؿ  ؿالما أصؿ في الزكاة بإيجاب سكاء أيضان؛ قكلكـ يصح فمف التفرقة بيذه سممنا كلك 
 الثابتة باعتبارىا المستغمة األصكؿ غمة في بإيجابيا أك تجارية عركضان  باعتباره غمتو مع المنقكؿ
 .(ُ)ىذيف االعتباريف في القياس مف تمنع فركؽ مف مر لما كالثمار، الزركع تنتج زراعية أرضان 

 القوؿ المختار: 

في المسألة، ىك قكؿ القائؿ بزكاتيا زكاة  أف القكؿ األصحػػػػ يظير لي ػػػ كا أعمـ بالصكاب  
 النقديف إذا بمغت نصابان، كحاؿ عمييا الحكؿ، مع تكافر الشركط األخرل لمزكاة، كذلؾ لما يمي:

أما بالنسبة الشتراط الحكؿ؛ كذلؾ ألنو القكؿ الذم رجحتو كفؽ ما أريتو مف أدلة شرعية  .ُ
 تؤكد اشتراط مركر الحكؿ عمى الماؿ الزككم.

النسبة لزكاتو زكاة النقديف؛ فؤلف قياسيا عمى زكاة الزركع كالثمار قياس مع الفارؽ كأما ب .ِ
كما سبؽ بيانو، كلك قمنا بالقياس لكاف القكؿ بتزكيتيا زكاة النقديف أقرب ألف الغمة مآليا 

 إلى النقكد.
يطمئف  إنو القكؿ الذم تبناه كثير مف المجاف، كالمجامع الفقيية، كالندكات؛ مما يجعؿ القمب .ّ

  لمحكـ.

  

                                                           

 :(ََُ)ص: عبد ا: زكاة المستغبلت، رسالة ماجستير غير منشكرة (ُ)
 http://www.najah.edu/thesis/460.pdf 

http://www.najah.edu/thesis/460.pdf
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ىالخاتمظ
النتائج كالتكصيات عمى ما تكصمت إليو مف كاف البد مف إبراز أىـ  بعد إعداد ىذا البحث

 النحك التالي:

 أواًل: النتائج
لذلؾ  ؛الزكاة أحد أركاف اإلسبلـ كدعائمو، كال يتحقؽ بؿ كال يكمؿ إسبلـ المرء بتضييعيا .ُ

في ىذا العصر ػػػ فضبلن عف سابقييـ ػػػ بمعالجة القضايا كالصكر الحادثة نرل اىتماـ عمماء 
كالتي تكثر التساؤالت حكليا، كليـ في ذلؾ جيكد كبيرة مشككرة؛ حيث كثرت ىذا الجانب، 

الندكات، كالمؤتمرات، كالمحاضرات، التي تتحدث عف الزكاة بشتى جكانبيا، فسددكا كقاربكا، 
ا ما بكسعيـ، مف أجؿ إقامة ىذا الركف العظيـ مف اإلسبلـ؛ ػػػ كاجتيدكا كأمعنكا، كبذلك 
 فجزاىـ ا خير الجزاء ػػػ.

جماع مركنة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، بأدلتيا المستمدة مف كتاب ا كسنة رسكلو  .ِ ، كا 
كىذا إف دؿ األمة، كالقياس. كتصدييا لمكقائع كالقضايا الحادثة غير المنصكص عمييا، 

 عمى عمكمية كشمكلية أحكاميا كصبلحيتيا لكؿ زماف كمكاف.  ؿفإنما يد

بتشريع عظيـ، ليبيف لمناس أمكر دينيـ، كمنيا الزكاة، فحدد ليـ جممة مف  جاء الرسكؿ  .ّ
؛ إذ ال يجكز تأخير األمكاؿ الزككية، كلك كجبت الزكاة في غيرىا مف األمكاؿ لبينيا 

 ادات.البياف عف كقت الحاجة، سيما في أمكر العب

يجاب الزكاة في أمكاؿ أخرل لـ يينص عمييا، بمثابة الزيادة عمى النص، كىك ممنكع؛ ألف  كا 
 الزيادة عمى النص في األمكر التعبدية التكقيفية كاإلنقاص منيا كىك ممنكع.

يمكف تعريؼ زكاة الدخؿ عند القائميف بيا بأنيا: "إيجاب طائفة مف الماؿ في ماؿ تحصمو  .ْ
مصدره ناتج عف العمؿ، أك رأس الماؿ، أك كبلىما معان، كعمى جية  صاحبو؛ سكاء كاف

 ".ألصناؼ مخصكصة مخصكصة

 في تقكيـ النقكد اعتبار نصابيا نصاب الذىب.الذم أرجحو القكؿ  .ٓ

المعتبر في النصاب إذا طرأ عميو نقصاف، انقطاعو في النقصاف الذم أرجحو في القكؿ  .ٔ
 الفاحش دكف اليسير.
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األىمية بمكاف معرفة أحكامو كفيميا فيمان دقيقان كتصكرىا؛ ألنو يعد  الماؿ المستفاد مف .ٕ
بمثابة العبلج لكثير مف قضايا العصر كمسائمو الشائكة كالتي يحتاج فعبلن إلى تكييفيا؛ إذ 
يدخؿ فيو كثير مف أنكاع الدخكؿ المعاصرة؛ مثؿ: كسب العمؿ، كالميف الحرة، كمكافآت 

 نياية الخدمة، كغيرىا.

الراتب زكاة الماؿ المستفاد؛ فيحسب حكؿ لكؿ راتب مف حيف تممكو، كيزكيو إف بمغ يزكى  .ٖ
نصابان، إال أنو لما كاف ضبط ذلؾ يشؽ عمى المكمفيف؛ فإنو يشرع لممكمؼ حينئذ أف يحدد 
يكـ في السنة يخرج الزكاة عف جميع مالو، إف كاف بالغان النصاب كيزكيو، فما كاف منو قد 

د كجبت زكاتو، كما لـ يحؿ حكلو فزكاتو تككف زكاة معجمة كىي جائزة حاؿ عميو الحكؿ فق
 عند جميكر العمماء خبلفان لئلماـ مالؾ ػػػ رحمو ا ػػ.

التخيير في الحكـ أكلى مف اإللزاـ بطريقة معينة إذا كانت كمتا الطريقتاف صحيحة  .ٗ
مؼ، كالحرج مدفكع كمشركعة؛ ألنو قد يككف في اإللزاـ نكع مف الحرج كالمشقة عمى المك

 في الشريعة.

بشركط معينة، بحيث يمنع الدكلة مف  الجكازفي دفع الضرائب  الذم أرجحوالقكؿ  .َُ
 االستبداد كالظمـ كالتعدم في ىذا الجانب.

ال يغني دفع الضرائب عف الزكاة؛ الختبلفيما كافتراقيما في األسباب كالمصارؼ، كاشتراط  .ُُ
 النية، كغير ذلؾ مف األمكر.

ف بقي  كعميو؛ فإف المكمؼ يدفع ما عميو مف ضرائب أكالن كىذا حؽ لمدكلة ال غنى عنو، كا 
بعد ذلؾ ما يدخره مف أمكاؿ؛ فإف بمغت نصابان كدار عمييا حكليا كامبلن دفع زكاتيا؛ ألف مف 

 شركط الزكاة بمكغيا النصاب كحكالف الحكؿ.

حؽ مالي لممكظؼ أك في تكييؼ مكافآت نياية الخدمة اعتبارىا الذم أرجحو القكؿ  .ُِ
العامؿ أكجبتو الدكلة عمى رب العمؿ، فيك قكؿ سميـ؛ كاعتباره يزيد مف كفاءة العامؿ 

خبلصو في العمؿ فيعكد بذلؾ بالنفع عمى رب العمؿ. تقانو كا   كا 

ال تجب الزكاة في مكافأة نياية الخدمة قبؿ استحقاقيا بنياية الخدمة، كصدكر قرار  .ُّ
 تزكى بعد حكالف الحكؿ مف قبضيا مف مستحقييا.صرفيا لممكظؼ أك العامؿ؛ ك 

مصطمح المستغبلت مف المفاىيـ القديمة المعاصرة، كقد استعممو الفقياء األكائؿ في منافع  .ُْ
 يطمقكف المستغبلت عمى العيف المؤجرة؛ كالدكر، كاألراضي كنحكىا.فتراىـ األعياف؛ 
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يانيما ثابتة، كتتخذ بقصد تظير العبلقة بيف المستغبلت كاألصكؿ الثابتة في ككف أعك 
 كأحكاميما كاحدة. ،االنتفاع كاالستفادة مف إنتاجيا كريعيا

يمكف القكؿ أف الخبلؼ في زكاة أعياف األصكؿ الثابتة خبلؼ ضعيؼ؛ ألف القكؿ  .ُٓ
نما الزكاة في غبلليا  المختار عند الفقياء قديمان كحديثان القكؿ بعدـ كجكب زكاة أعيانيا، كا 

 ؿ الذم رجحتو أيضان.كريعيا، كىك القك 

يزكى ريع األصكؿ الثابتة البالغ نصابان زكاة النقديف )الذىب كالفضة(  بعد مركر حكؿ  .ُٔ
 كامؿ عمى الغمة، كالمقدار المخرج ربع العشر.

 

 ثانيًا: التوصيات
االىتماـ بجانب الزكاة أكثر في بمدنا بعقد المؤتمرات، كالمحاضرات، كالندكات، كمكاكبة 

الحادثة كمعالجتيا، كمحاكلة تقنيف كصياغة ما ييخرج مف نتائج فييا عمى شكؿ  كتقصي المسائؿ
 قكانيف يسيؿ الرجكع إلييا.
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ىفؼرسىاآلواتىالػرآنوظ
 

ىالصغحظىرقمىاآلوظىالدورةىاآلوظىالكرومظ

 ُِ ُٔ البقرة ﴾َفََم َربَِحْت ِِتَاَرُُتُْم ...... ﴿ 

في  َٕ ُٕٕ البقرة ﴾...  َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُؽمْ َلقَْس الِِبَّ  ﴿
 الحاشية

 ّْ ُِٗ البقرة ﴾... َوَيْسَلُلوَكَك َماَذا ُيـِْػُؼوَن ُقِل اْلَعْػوَ ... ﴿ 

َا الَِّذيَن آَمـُوا َأنِْػُؼوا ِِمَّا َرَزْقـَاُكمْ ﴿   َٔ ِْٓ البقرة ﴾ ...َيا َأُّيُّ

َا الَِّذيَن آَمـُوا  ﴿ َأنِْػُؼوا ِمْن َصقَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِِمَّا َأْخَرْجـَا َيا َأُّيُّ

 ﴾... َلُؽْم ِمَن اَْلَْرضِ 
، ٔٓ، ّٓ ِٕٔ البقرة

ُْْ  

ي َمْن َيَشاُء ... ﴿ ُ ُيَزكِّ وَن َأنُْػَسُفْم َبِل اَّللَّ  َأَلْم َتَر إَِغ الَِّذيَن ُيَزكُّ
﴾ 

 ّ ْٗ النساء

ُه َيْوَم َحَص  ﴿  ٕٓ ُُْ األنعاـ ﴾اِدِه ... ... َوآُتوا َحؼَّ

َة َوََل ُيـِْػُؼوََنَا ِِف َسبِقِل  ﴿ َهَب َواْلِػضَّ ... َوالَِّذيَن َيْؽـُِزوَن الذَّ

ُهْم بَِعَذاٍب َألِقٍم )*( َيْوَم ُُيَْؿى َطَؾقَْفا ِِف َكاِر َجَفـََّم  ْ  َفبَػِّ
ِ
اَّللَّ

ْم َهَذا َما َكـَْزُتْم َفُتْؽَوى ِِبَا ِجَباُهُفْم َوُجـُوُِبُْم َوُضُفوُرهُ 

 ﴾ َِلَنُْػِسُؽْم َفُذوُقوا َما ُكـُْتْم َتْؽـُِزونَ 

 

 التكبة

 

ّْ - ّٓ 

 

 ث
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ىالصغحظىرقمىاآلوظىالدورةىاآلوظىالكرومظ

َػِة  ﴿   َواْدََساكِِع َواْلَعاِمؾَِع َطَؾقَْفا َواْدَُملَّ
ِ
ء َدَقاُت لِْؾُػَؼَرا إِكَََّم الصَّ

بِقِل ُقُؾوُِبُْم َوِِف ال  َواْبِن السَّ
ِ
َقاِب َواْلَغاِرِمَع َوِِف َسبِقِل اَّللَّ رِّ

ُ َطؾِقٌم َحِؽقمٌ   َواَّللَّ
ِ
 ﴾ َفِريَضًة ِمَن اَّللَّ

 ُٖ َٔ التكبة

قِفْم ِِبَا ... ﴿ ُرُهْم َوُتَزكِّ ِِلِْم َصَدَقًة ُتَطفِّ  ِ َُّ التكبة ﴾ُخْذ ِمْن َأْمَوا

 ب ٕ إبراىيـ ﴾َلئِْن َشَؽْرُتْم ََلَِزيَدكَُّؽمْ  ﴿

 ّ ُّ مريـ ﴾َوَحـَاًكا ِمْن َلُدكَّا َوَزَكاًة ... ﴿ 

 َُُ ْٔ مريـ ﴾... َوَما َكاَن َربَُّك َكِسقًّا﴿ 

يِن ِمْن َحَرٍج ... ﴿   ٔٔ ٖٕ حجال ﴾...َوَما َجَعَل َطَؾقُْؽْم ِِف الدِّ

َكاِة َفاِطُؾونَ  ... ﴿  ّ ْ المؤمنكف ﴾َوالَِّذيَن ُهْم لِؾزَّ

 َطَؾقُْؽْم َوَرْْحَُتُه َما َزَكى ِمـُْؽْم ِمْن َأَحٍد  ... ﴿
ِ
َوَلْوَل َفْضُل اَّللَّ

ي َمْن َيشاُء ... َ ُيَزكِّ  ﴾ َأبَدًا َولِؽنَّ اَّللَّ
 ّ ُِ النكر

 الَِّذي آَتاُكمْ  ... ﴿
ِ
، ُِٓ ّّ النكر ﴾... َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اَّللَّ

ُِٔ 
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ىالصغحظىرقمىاآلوظىالدورةىاآلوظىالكرومظ

تِي كِْعَؿَتَك  َأْشُؽرَ  َأنْ  َأْوِزْطـِي َربِّ  َوَقاَل  ﴿  َوَطَذ  َطَظَّ  َأنَْعْؿَت  الَّ
َوَأْدِخْؾـِي بَِرْْحَتَِك ِِف ِطَبادَِك  َتْرَضاهُ  َصاِِلًا َأْطَؿَل  َوَأنْ  َوالَِديَّ 

اِِلِعَ   ﴾الصَّ

 ب ُٗ النمؿ

ْكقَا ... ...﴿  ٔ ِٕ العنكبكت ﴾َوآَتْقـَاُه َأْجَرُه ِِف الدُّ

ِِت آَتقَْت ﴿  َا الـَّبِيُّ إِكَّا َأْحَؾْؾـَا َلَك َأْزَواَجَك الَّلَّ َيا َأُّيُّ

 ﴾...ُأُجوَرُهنَّ 

 ٕ َٓ األحزاب

هُ ﴿  ْ  ٔ ُُ يس ﴾ َكِريمٍ  َوَأْجرٍ  بَِؿْغِػَرةٍ  َفبَػِّ

ائِِل َواْدَْحُرومِ ﴿  ِِلِْم َحق  لِؾسَّ  ُِٓ ُٗ الذاريات ﴾َوِِف َأْمَوا

ِِلِْم َحق  َمْعُؾوٌم  ﴿  ُِٓ ِْ معارجال ﴾َوالَِّذيَن ِِف َأْمَوا
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ىفؼرسىاألحادوثىالنبووظ
 

 الصفحة الحديث

، ؿى شىٍيءه فىؤًلىٍىًمؾى مىٍييىا، فىًإٍف فىضى دٍَّؽ عى  ّْ "..." اٍبدىٍأ ًبنىٍفًسؾى فىتىصى

كا ًفي أىٍمكىاًؿ اٍليىتىامىى، الى تىٍأكيٍميىا ال  ِّ زَّكىاةي "" اتًَّجري

قيوي "  ِٖ " أىٍعطيكا اأٍلىًجيرى أىٍجرىهي، قىٍبؿى أىٍف يىًجؼَّ عىرى

"، " أىمىرى النًَّبي   مىى نىٍفًسؾى : "أىٍنًفٍقوي عى ، قىاؿى : ًعٍنًدم ًدينىاره ؿه دىقىةو، فىقىاؿى رىجي  ّْ "...ًبصى

ٍيرى  ا تىرىؾى ًغننى" ًإفَّ خى دىقىًة مى  ْْ "الصَّ

دىقىةى ًمفى الًَّذم نيًعد  ًلٍمبىٍيًع " المًَّو " إف رىسيكؿى  نىا أىٍف نيٍخًرجى الصَّ  ُُِ كىافى يىٍأميري

قًّا ًسكىل الزَّكىاًة " اًؿ لىحى  في الحاشية َٕ " ًإفَّ ًفي المى

دىقىًة مىا كىافى عىٍف ظىٍيًر ًغننى " ٍيري الصَّ  ْْ " خى

مى  ـٍ أىفَّ المَّوى اٍفتىرىضى عى دىقىةن ًفي أىٍمكىاًلًيـٍ " فىأىٍعًمٍميي ـٍ صى  ُِٔ "...ٍيًي
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، كىعيمىرى يىٍرشيديكا "  ٓٓ " فىًإٍف ييًطيعيكا أىبىا بىٍكرو

، ٍيًديٍّيفى مىفىاًء الرَّاًشًديفى اٍلمى سىنىًة اٍلخي ـٍ ًبسينًَّتي، كى  ّٔ، ٓٓ " ..." فىعىمىٍيكي

ـٍ يىٍكـى  ٍصمييي ؿه أىٍعطىى ًبي ثيَـّ " قىاؿى المَّوي تىعىالىى: ثىبلىثىةه أىنىا خى ًة، رىجي الًقيىامى
،  "...غىدىرى

ِٖ 

قىًة، دىقىةى الرٍّ ًقيًؽ، فىيىاتيكا صى ٍيًؿ كىالرَّ ًف اٍلخى  ْٖ "..." قىٍد عىفىٍكتي عى

ٍكؿي " مىٍيًو اٍلحى تَّى يىحيكؿى عى اًؿ اٍمًرئو حى  ْٗ " ال زىكىاةى ًفي مى

مىٍيًو  تَّى يىحيكؿى عى ٍكؿي "" الى زىكىاةى ًفي مىاؿو حى  َٓ اٍلحى

دىقىةه " ًسًو كىغيبلىًمًو صى مىى الميٍسًمـً ًفي فىرى ، ُُٖ، َُٔ، ُّ " لىٍيسى عى
ُِٕ ، 

ٍكؿي " مىٍيًو اٍلحى تَّى يىحيكؿى عى مىى مىًف اٍستىفىادى مىاالن زىكىاةه، حى  ُٓ " لىٍيسى عى

 ُُٖ " لىٍيسى ًفي اٍلبىقىًر اٍلعىكىاًمًؿ شىٍيءه "

دىقىةه "" لىٍيسى ًفي اٍلبىقى   ُُٕ ًر اٍلعىكىاًمًؿ صى
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ؽٌّ ًسكىل الزَّكىاًة"  في الحاشية َٕ "لىٍيسى ًفي اٍلمىاًؿ حى

" ٍكؿي مىٍيًو اٍلحى تَّى يىحيكؿى عى  َٓ "لىٍيسى ًفي مىاؿو زىكىاةه حى

رىاـه، ـى فىييكى حى رَّ مىا حى ، كى ؿه بلى ؿَّ المَّوي ًفي ًكتىاًبًو فىييكى حى ا أىحى  َُُ ...""مى

ًميؿو ًإالَّ أىنَّوي كىافى فىًقيرنا فىأىٍغنىاهي اي،"مى  ـي اٍبفي جى  َُٗ "...ا يىٍنًق

" ٍكؿي مىٍيًو الحى تَّى يىحيكؿى عى مىٍيًو، حى ٍف اٍستىفىادى مىاالن فىبلى زىكىاةى عى  َٓ "مى

 ب "المَّوى  يىٍشكيرً  لىـٍ  النَّاسى  يىٍشكيرً  لىـٍ  مىفٍ "

ٍبعى اٍلعيشيكًر..."  ّٓ، ْٗ " ىىاتيكا ري

"... ـٍ  ُِٔ " كىأىد كا زىكىاةى أىٍمكىاًلكي

ٍبعي العيٍشًر" قًَّة ري ًفي الرٍّ  ّٗ، ّٔ " كى

مىٍيؾى شىٍيءه ػػػ يىٍعًني ػػػ ًفي الذَّىىبً  " لىٍيسى عى  ّٔ " ...كى

" ٍكؿي مىٍيًو اٍلحى كؿى عى تَّى يىحي لىٍيسى ًفي مىاؿو زىكىاةه حى  ، ْٖ، ِْ، َْ "كى

ًمي  ًإنٍّ  ٍيًؿ، "يىا عى دىقىًة اٍلخى  ْٗ "...ي عىفىٍكتي عىٍف صى



  

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                    
   

059 
 

 فؼرسىالمصادرىوالمراجع

ىأواًل:ىالػرآنىالكروم

ىثانوًا:ىكتبىتغادورىالػرآنىالكروم

، تحقيؽ: تفسير القرآف العظيـىػ(، ْٕٕالفداء إسماعيؿ بف عمر، )ت:  كأب ابف كثير
 ـ(.ُٗٗٗىػ ػػػ َُِْ) ِسامي بف محمد سبلمة، دار طيبة، ط

، تحقيؽ: محمد صادؽ أحكاـ القرآفىػ(، َّٕأحمد بف عمي، )المتكفى:  جصاصال
 ىػ(.َُْٓالقمحاكم، دار إحياء التراث العربي ػػػ بيركت، ط )

، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(ىػ(، َٔٔعبد ا محمد بف عمر، )ت:  كأب الرازي
 ىػ(.َُِْ) ّدار إحياء التراث العربي ػػػ بيركت، ط

الجامع ألحكاـ القرآف )تفسير ىػ(، ُٕٔعبد ا محمد بف أحمد، )ت:  كأب يالقرطب
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية ػػػ القرطبي( ، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ـ(.ُْٔٗىػ ػػػ ُّْٖ) ِالقاىرة، ط

 حدوثىوذروحهالكتبىىثالثًا:ى

في األحاديث واآلثار،  المصنؼىػ(، ِّٓبكر عبد ا بف محمد، )ت:  كأب ابف أبي شيبة
 ق(.َُْٗ) ُتحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، مكتبة الرشد ػػػ الرياض، ط

، تحقيؽ: أبك شرح صحيح البخاريىػ(، ْْٗالحسف عمي بف خمؼ، )ت:  كأب ابف بطاؿ
 ـ(.ََِّىػ ػػػ ُِّْ) ِتميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرشد ػػػػ الرياض، ط

، تحقيؽ: شعيب ح ابف حباف بترتيب ابف بمبافصحيىػ(، ّْٓمحمد، )ت:  ابف حباف
 ـ(.ُّٗٗق ػػػ ُُْْ) ِاألرنؤكط، مؤسسة الرسالة ػػػ بيركت، ط
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بموغ المراـ مف أدلة ىػ(، ِٖٓالفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني، )ت:  كأب ابف حجر
 ىػ(.ُِْْ) ٕ، تحقيؽ: سمير بف أميف الزىرم، دار الفمؽ ػػػ الرياض، طاألحكاـ

التمخيص الحبير في ق(، ِٖٓالفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني، )ت:  كبأ ابف حجر
 ـ(.ُٖٗٗىػ ػػػ ُُْٗ) ُ، دار الكتب العممية، طتخريج أحاديث الرافعي الكبير

، رقـ كتبو كأبكابو فتح الباري شرح صحيح البخاريالفضؿ أحمد بف عمي،  كأب ابف حجر
ححو كأشرؼ عمى طبعو: محب كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كص

 ق(.ُّٕٗالديف الخطيب، دار المعرفة ػػػ بيركت، ط )

المطالب العالية بزوائد المسانيد ىػ(، ِٖٓالفضؿ أحمد بف عمي، )ت:  كأب ابف حجر
( رسالة عممية قدمت لجامعة اإلماـ محمد بف سعكد، دار ُٕ، تحقيؽ: )الثمانية

 ق(.ُُْٗ) ُالعاصمة، دار الغيث ػػػ السعكدية، ط

، تحقيؽ: مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿىػ(، ُِْعبد ا أحمد بف محمد، )ت:  كأب ابف حنبؿ
 ـ(.ََُِق ػػػ ُُِْ) ُشعيب األرنؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط

، تحقيؽ: محمد صحيح ابف خزيمةىػ(، ُُّبكر محمد بف إسحاؽ، )ت:  كأب ابف خزيمة
 ػػ بيركت.مصطفى األعظمي، المكتب اإلسبلمي ػػ

، تحقيؽ: شاكر ذيب فياض ، األمواؿىػ(، ُِٓأحمد حميد بف مخمد، )ت:  كأب ابف زنجويو
ق ػػػ َُْٔ) ُمركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية ػػػ السعكدية، ط

 ـ(.ُٖٔٗ

التمييد لما في الموطأ مف المعاني ىػ(، ّْٔعمر يكسؼ بف عبد ا، )ت:  كأب ابف عبد البر
، تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم كمحمد عبد الكبير البكرم، كزارة سانيدواأل

 ق(.ُّٕٖعمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ػػػ المغرب، ط )

، تحقيؽ: سالـ محمد االستذكارىػ(، ّْٔعمر يكسؼ بف عبد ا، )ت:  كأب البر ابف عبد
ق ػػػػ ُُِْ) ُعطا، محمد عمي معكض، دار الكتب العممية ػػػ بيركت، ط

 ـ(.َََِ
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األحاديث المختارة أو ىػ(، ّْٔضياء الديف أبك عبد ا محمد، )ت:  ابف عبد الواحد
المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخاري ومسمـ في 

، تحقيؽ: عبد الممؾ بف عبد ا بف دىيش، دار خضر ػػػ بيركت، صحيحييما
 ـ(.َََِق ػػػ َُِْ) ّط

، تحقيؽ: محمد فؤاد سنف ابف ماجوىػ(، ِّٕعبد ا محمد بف يزيد، )ت:  كأب ابف ماجو
 عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.

، العرؼ الشذي شرح سنف الترمذيىػ(، ُّّٓمحمد أنكر شاه الكشميرم، )ت:  ابف معظـ
ق ػػػ ُِْٓ) ُتصحيح: الشيخ محمكد شاكر، دار التراث العربي ػػػ بيركت، ط

 ـ(.ََِْ

البدر المنير في تخريج ىػ(، َْٖحفص سراج الديف عمر بف عمي، )ت:  كأب ابف الممقف
، تحقيؽ: مصطفى أبك الغيط األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير

 ـ(.ََِْىػ ػػػ ُِْٓ) ُكآخركف، دار اليجرة ػػػ الرياض، ط

، تحقيؽ: أدلة المنياج تحفة المحتاج إلىىػ(، َْٖسراج الديف عمر، )ت:  ابف الممقف
 ق(.َُْٔ) ُعبد ا بف سعاؼ المحياني، دار حراء ػػػ مكة المكرمة، ط

، تحقيؽ: محمد محيي الديف سنف أبي داودىػ(، ِٕٓسميماف بف األشعث، )ت:  أبو داود
 عبد الحميد، المكتبة العصرية ػػػ صيدا.

ؿ عمى عمو رتبة إرواء الغميؿ والرد إقامة الدليعبد ا أحمد بف إبراىيـ،  كأب أبو العينيف
 ـ(.َُُِق ػػػُِّْ) ُ، مكتبة ابف عباس ػػػ مصر، طعمى مستدرؾ التعميؿ

إرواء الغميؿ في تخريج ىػ(، َُِْعبد الرحمف محمد ناصر الديف، )ت:  كأب ياأللبان
 ِإشراؼ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي ػػػ بيركت، ط ،أحاديث منار السبيؿ

 ـ(.ُٖٓٗػ ق ػػَُْٓ)

سمسمة األحاديث ىػ(، َُِْعبد الرحمف محمد ناصر الديف، )ت:  كأب األلباني
 ُ، مكتبة المعارؼ ػػػ الرياض، طالصحيحة وشيء مف فقييا وفوائدىا

 ـ(.ُٓٗٗىػ ػػػ ُُْٓ)
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مؤسسة  صحيح أبي داود،ىػ(، َُِْعبد الرحمف محمد ناصر الديف، )ت:  كأب األلباني
 ـ(.ََِِق ػػػ ُِّْ) ُطغراس ػػػ الككيت، 

صحيح الجامع الصغير ىػ(، َُِْعبد الرحمف محمد ناصر الديف، )ت: أبك  األلباني
 ، المكتب اإلسبلمي.وزياداتو

ضعيؼ الجامع الصغير ىػ(، َُِْعبد الرحمف محمد ناصر الديف، )ت:  أبك األلباني
 ، أشرؼ عمى طبعو: زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي.وزيادتو

غاية المراـ في تخريج ىػ(، َُِْعبد الرحمف محمد ناصر الديف، )ت: أبك  لبانياأل 
 ق(.َُْٓ) ّ، المكتب اإلسبلمي ػػػ بيركت، طأحاديث الحالؿ والحراـ

، مطبعة المنتقى شرح الموطأق(، ْْٕالكليد سميماف بف خمؼ، )ت:  أبك الباجي
 ىػ(.ُِّّ) ُالسعادة ػػػ مصر، ط

، تحقيؽ: األدب المفردىػ(، ِٔٓمحمد بف إسماعيؿ البخارم، )ت:  عبد اأبك  البخاري
ق ػػػ َُْٗ) ّمحمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسبلمية ػػػ بيركت، ط

 ـ(.ُٖٗٗ

(، الجامع المسند الصحيح ىػِٔٓ)ت:  ،عبد ا محمد بف إسماعيؿ البخارمأبك  البخاري
بف ناصر الناصر، دار طكؽ  ، تحقيؽ: محمد زىيرالمختصر )صحيح البخاري(

 ق(.ُِِْ) ُالنجاة، ط

(، صحيح األدب المفرد ىػِٔٓعبد ا محمد بف إسماعيؿ البخارم، )ت: أبك  البخاري
 ْ، تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني، دار الصديؽ، طلإلماـ البخاري

 ـ(.ُٕٗٗق ػػػ ُُْٖ)

ار المنشور باسـ البحر مسند البز ىػ(، ِِٗبكر أحمد بف عمرك، )ت:  كأب البزار
 ُ، تحقيؽ: عادؿ بف سعد، مكتبة العمكـ كالحكـ ػػػػ المدينة المنكرة، طالزخار

 ـ(.ََِٗـ ػػػ ُٖٖٗ)
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، تيسير العالـ شرح عمدة األحكاـىػ(، ُِّْعبد الرحمف عبد ا، )ت:  كأب البساـ
ل، ط تحقيؽ: محمد صبحي بف حسف حبلؽ، مكتبة الصحابة ػػػ اإلمارات، كأخر 

 ـ(.ََِٔق ػػػ ُِْٔ) َُ

إتحاؼ الخيرة الميرة بزوائد ىػ(، َْٖالعباس شياب الديف أحمد، )ت:  كأب البوصيري
، تحقيؽ: دار المشكاة لمبحث العممي بإشراؼ أبك تميـ ياسر بف المسانيد العشرة

 ـ(.ُٗٗٗق ػػػ َُِْ) ُإبراىيـ، دار الكطف ػػػ الرياض، ط

مصباح الزجاجة في زوائد ابف ىػ(، َْٖالديف أحمد، )ت: العباس شياب  كأب البوصيري
 ق(.َُّْ) ِ، طبيركت ػػػدار العربية ، محمد المنتقى الكشناكم، تحقيؽ: ماجو

، تحقيؽ: شعيب شرح السنةىػ(، ُٔٓمحمد الحسيف بف مسعكد البغكم، )ت:  كأب البغوي
ىػ ػػػ َُّْ) ِاألرنؤكط كمحمد زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي ػػػ دمشؽ، ط

 ـ(.ُّٖٗ

، تحقيؽ: عبد السنف الصغيرىػ(، ْٖٓبكر أحمد بف الحسيف بف عمي، )ت:  كأب البييقي
ىػ ػػػ َُُْ) ُالمعطي أميف قمعجي، جامعة الدراسات اإلسبلمية ػػػ كراتشي، ط

 ـ(.ُٖٗٗ

، تحقيؽ: محمد عبد السنف الكبرىىػ(، ْٖٓبكر أحمد بف الحسيف، )ت:  كأب البييقي
 ـ(.ََِّق ػػػ ُِْْ) ّر عطا، دار الكتب العممية ػػػ بيركت، طالقاد

تحقيؽ:  مشكاة المصابيح،ىػ(، ُْٕمحمد بف عبد ا الخطيب التبريزم، )ت:  التبريزي
 ـ(.ُٖٓٗ) ّمحمد ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسبلمي ػػػ بيركت، ط

(، بير )سنف الترمذيالجامع الكىػ(، ِٕٗعيسى محمد بف عيسى، )ت:  كأب الترمذي
 ـ(.ُٖٗٗبشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي ػػػ بيركت، ط ) ؽ:تحقي

، تحقيؽ: شعيب سنف الدارقطنيىػ(، ّٖٓالحسف عمي بف عمر، )ت:  كأب الدارقطني
 ـ(.ََِْق ػػػ ُِْْ) ُاالرنؤكط، كآخركف، مؤسسة الرسالة ػػػ بيركت، ط
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، تحقيؽ: شرح الزرقاني عمى موطأ اإلماـ مالؾرقاني، محمد بف عبد الباقي الز  الزرقاني
 ـ(.ََِّىػ ػػػ ُِْْ) ُطو عبد الرءكؼ سعد، مكتبة الثقافة الدينية ػػػ القاىرة، ط

نصب الراية ألحاديث ىػ(، ِٕٔجماؿ الديف أبك محمد عبد ا الزيمعي، )ت:  الزيمعي
يؽ: محمد عكامة، ، تحقاليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي

ىػ ػػػ ُُْٖ) ُمؤسسة ػػػ بيركت، كدار القبمة لمثقافة اإلسبلمية ػػػ جدة، ط
 ـ(.ُٕٗٗ

مف أحاديث سيد األخيار شرح  نيؿ األوطارىػ(، َُِٓمحمد بف عمي، )ت:  الشوكاني
 ُ، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي، دار الحديث ػػػ مصر، طمنتقى األخبار

 ـ(.ُّٗٗىػ  ػػػ ُُّْ)

، تحقيؽ: حبيب الرحمف المصنؼىػ(، ُُِبكر عبد الرزاؽ بف ىماـ، )ت:  كأب الصنعاني
 ق(.َُّْ) ِاألعظمي، المجمس العممي ػػػػ اليند، ط

 ، دار الحديث.شرح بموغ المراـ سبؿ السالـ ىػ(،ُُِٖ)ت:  محمد بف إسماعيؿ، الصنعاني

، تحقيؽ: طارؽ بف عجـ األوسطالمىػ(، َّٔالقاسـ سميماف بف أحمد، )ت:  كأب الطبراني
 عكض ا كعبد المحسف بف إبراىيـ، دار الحرميف ػػػ القاىرة.

، تحقيؽ: حمدم بف المعجـ الكبيرىػ(، َّٔالقاسـ سميماف بف أحمد، )ت:  كأب الطبراني
 .ِعبد المجيد السمفي، مكتبة ابف تيمية ػػػ القاىرة، ط

مرقاة المفاتيح ىػ(، َُُْالقارم، )ت: عمي بف سمطاف محمد المبل اليركم  القاري:
 ـ(.ََِِىػ ػػػُِِْ) ُ، دار الفكر ػػػ بيركت، طشرح مشكاة المصابيح

، تحقيؽ: محمد مصطفى األعظمي، مؤسسة الموطأق(، ُٕٗابف أنس، )ت:  مالؾ
ق ُِْٓ) ُزايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية ػػػػ أبك ظبي، ط

 ـ(.ََِْػػػػ 
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تحفة األحوذي بشرح جامع ىػ(، ُّّٓالعبل محمد عبد الرحمف، )ت:  كأب المباركفورى
 ، دار الكتب العممية ػػػ بيركت.الترمذي

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة ىػ(، ُُْْالحسف عبيد ا بف محمد، )ت:  كأب المباركفورى
 ّسمفية، ط، إدارة البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء ػػػ الجامعة الالمصابيح

 ـ(.ُْٖٗق ػػػ َُْْ)

 (، المسند الصحيح المختصر بنقؿىػُِٔأبك الحسف بف الحجاج القشيرم، )ت:  مسمـ

، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد )صحيح مسمـ( العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ ا  
 الباقي، دار إحياء التراث العربي ػػػ بيركت.

، المكتبة قدير شرح الجامع الصغيرفيض الىػ(، َُُّزيف الديف محمد، )ت:  المناوي
 ق(.ُّٔٓ) ُالتجارية الكبرل ػػػػ مصر، ط

، تحقيؽ: حساـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدىػ(، َٕٖالحسف نكر الديف، )ت:  كأب الييثمي
 ـ(.ُْٗٗق ػػػ ُُْْالديف القدسي، مكتبة القدسي ػػػ القاىرة، )

 رابطًا:ىكتبىأصولىالغػه

، دار التقرير والتحبيرىػ(، ٕٖٗا شمس الديف محمد بف محمد، )ت:  عبد كأب ابف أمير حاج
 ـ(.ُّٖٗىػ  ػػػ َُّْ) ِالكتب العممية، ط

األشباه والنظائر عمى مذىب أبي ىػ(، َٕٗزيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، )ت:  ابف نجيـ
، كضع حكاشيو كخرج أحاديثو: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب حنيفة النعماف

 ـ(.ُٗٗٗق ػػػ ُُْٗ) ُلعممية ػػػ بيركت، طا

، دار نياية السوؿ شرح منياج الوصوؿىػ(، ِٕٕعبد الرحيـ بف الحسف، )ت:  اإلسنوي
 ـ(.ُٗٗٗىػ ػػػ َُِْ) ُالكتب العممية ػػػ بيركت، ط

اإلحكاـ في أصوؿ ىػ(، ُّٔالحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي، )ت:  كأب اآلمدي
 الرزاؽ عفيفي، المكتب اإلسبلمي ػػػ بيركت ػػػ دمشؽ.، تحقيؽ: عبد األحكاـ
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غمز عيوف البصائر في شرح األشباه ىػ(، َُٖٗأحمد بف محمد مكي، )ت:  الحموي
 ـ(.ُٖٓٗىػ ػػػ َُْٓ، )ُ، دار الكتب العممية، طوالنظائر

ػ ، دار الفكر ػػالقواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعةمحمد مصطفى،  الزحيمي
 .ـ(ََِٔق ػػػ ُِْٕ) ُدمشؽ، ط

، البحر المحيط في أصوؿ الفقوىػ(، ْٕٗعبد ا بدر الديف محمد، )ت: أبك  الزركشي
 ـ(.ُْٗٗىػ ػػػ ُُْْ) ُدار الكتبي، ط

 ُ، دار الكتب العممية، طاألشباه والنظائرىػ(، ُٕٕتاج الديف عبد الكىاب، )ت:  السبكي
 ـ(.ُُٗٗىػ ػػػ ُُُْ)

، دار أصوؿ الفقو الذي ال يسع الفقيو جيموض بف نامي بف عكض، عيا السممي
 ـ(.ََِٓق ػػػ ُِْٔ) ُالتدمرية ػػػ الرياض، ط

دار ، األشباه والنظائر ق(،ُُٗ، )ت: جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي
 (.ـَُٗٗػػػىػ ُُُْ) ُ، طالكتب العممية

، تحقيؽ: أبك عبيدة مشيكر بف حسف افقاتالمو ىػ(، َٕٗإبراىيـ بف مكسى، )ت:  الشاطبي
 ـ(.ُٕٗٗىػ ػػػ ُُْٕ) ُآؿ سمماف، دار ابف عفاف، ط

أحمد شاكر،  ، تحقيؽ:الرسالةىػ(، َِْعبد ا محمد بف إدريس، )ت:  كأب الشافعي
 ـ(.َُْٗىػ ػػػُّٖٓ) ُمكتبة الحمبي ػػػ مصرػ ط

 التنقيح لمتف التوضيح عمى التمويح شرح ،(قُٕٗ: ت) مسعكد، بف ا عبيد المحبوبي
 ط بيركت، ػػػ العممية الكتب دار عميرات، زكريا: تحقيؽ ،الفقو أصوؿ في
 (.ـُٔٗٗ ػػػ ىػُُْٔ)

 خامدًا:ىكتبىالمذاهبىالغػؼوظ
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 المذهبىالحنغي .ىأ

دار الفكرػػػػ ، رد المحتار عمى الدر المختارىػ(، ُِِٓمحمد أميف بف عمر، )ت:  ابف عابديف
 ـ(.ُِٗٗىػ ػػػػ ُُِْ) ِبيركت، ط

المحيط البرىاني في الفقو ىػ(، ُٔٔالمعالي برىاف الديف محمكد، )ت:  كأب ابف مازة
، تحقيؽ: عبد الكريـ سامي الجندم، دار الكتب النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة

 ـ(.ََِْق ػػػ ُِْْ) ُالعممية ػػػ بيركت، ط

، دار الكتاب البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽىػ(، َٕٗزيف الديف بف إبراىيـ، )ت:  ابف نجيـ
 .ِاإلسبلمي، ط

، المطبعة تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽىػ(،  ّْٕعثماف بف عمي، )المتكفى:  الزيمعي
 ىػ(.ُُّّ) ُالكبرل األميرية ػػػ بكالؽ، القاىرة، ط

ىػ ػػػ ُُْْ، دار المعرفة ػػػ بيركت، ط )المبسوطىػ(، ّْٖمحمد بف أحمد، )ت:  السرخسي
 ـ(.ُّٗٗ

 .بيركت الفكرػػػ دار ،القدير فتح شرح ،(ىػُٖٔ: ت) محمد، الديف كماؿ السيواسي

 سييؿ: تحقيؽ ،الكسب ،(ىػُٖٗ: ت) فرقد، بف الحسف بف محمد ا عبد أبك الشيباني
 (.قََُْ) ُط دمشؽ، ػػػ حرصكني اليادم عبد زكار،

 الكتب دار ،اليداية شرح البناية ،(ػىٖٓٓ: ت) أحمد، بف محمكد محمد أبك العينى
 (.ـَََِ ػػػ قَُِْ) ُط بيركت، ػػػ العممية

الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ ىػ(، ّٕٕعمر بف إسحؽ بف أحمد، )ت:  الغرنوي
 ـ(.ُٖٔٗق ػػػ َُْٔ) ُ، مؤسسة الكتب الثقافية، طاإلماـ أبي حنيفة

، تحقيؽ: محمد مباب في شرح الكتابالىػ(، ُِٖٗعبد الغني بف طالب، )ت:  الغنيمي
 محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العممية ػػػ بيركت.
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بدائع الصنائع في ترتيب ىػ(، ٕٖٓبكر عبلء الديف بف مسعكد، )ت:  كأب الكاساني
 ـ(.ُٖٔٗىػ  ػػػ َُْٔ) ِ، دار الكتب العممية، طالشرائع

، مطبعة االختيار لتعميؿ المختار(، ىػّٖٔالفضؿ عبد ا بف محمكد، )ت:  كأب الموصمي
 ـ(.ُّٕٗق ػػػ ُّٔٓالحمبي ػػػ القاىرة، ط )

 ػػػ الفكر دار النعماف، حنيفة أبي األعظـ اإلماـ مذىب في اليندية الفتاوى وآخروف نظاـ
 (.ـُُٗٗ ػػػ ىػُُُْ) ط بيركت،

 المذهبىالمالكي .ىب

بداية ىػ(، ٓٗٓ)ت:  حفيد،الشيير بابف رشد ال الكليد محمد بف أحمد، كأب ابف رشد
 ـ(.ََِْىػ ػػػ ُِْٓ، دار الحديث ػػػ القاىرة، ط )المجتيد ونياية المقتصد

البياف والتحصيؿ والشرح والتوجيو ىػ(، َِٓالكليد محمد بف أحمد، )ت:  كأب ابف رشد
، تحقيؽ: محمد حجي كآخركف، دار الغرب والتعميؿ لمسائؿ المستخرجة

 ـ(.ُٖٖٗق ػػػ َُْٖ) ِاإلسبلمي ػػػ بيركت، ط

 .الفقيية القوانيف ،ىػ(ُْٕ: ت)، أبك القاسـ، محمد بف أحمد جزي ابف

مواىب الجميؿ في شرح مختصر ىػ(، ْٓٗعبد ا شمس الديف محمد، )ت:  كأب الحطاب
 ـ(.ُِٗٗىػ ػػػػ ُُِْ) ّ، دار الفكر، طخميؿ

، دار الفكر ػػػ خرشيشرح مختصر خميؿ لمىػ(، َُُُمحمد بف عبد ا، )ت:  الخرشي
 بيركت.

، دار حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرىػ(، َُِّمحمد بف أحمد، )ت:  الدسوقي
 الفكر.

بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ ىػ(، ُُِْالعباس أحمد بف محمد، )ت:  كأب الصاوي
 ، دار المعارؼ.)حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير(
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، تحقيؽ: محمد حجي، الذخيرة ىػ(،ْٖٔأحمد، )ت: العباس شياب الديف  كأب القرافي
 ـ(.ُْٗٗ) ُدار الغرب اإلسبلمي ػػػ بيركت، ط

النوادر والزيادات عمى ما في المدونة مف ىػ(، ّٖٔمحمد عبد ا، )ت:  كأب القيرواني
، تحقيؽ: عبد الفتٌاح محمد الحمك، دار الغرب اإلسبلمي ػػػ غيرىا مف األميات

 .ـ(ُٗٗٗ) ُبيركت، ط

 الذافطيىمذهبالى.ىج

ابف زكريا 
 األنصاري

، دار أسنى المطالب في شرح روض الطالبىػ(، ِٔٗزكريا بف محمد، )ت: 
 الكتاب اإلسبلمي.

إعانة الطالبيف عمى ىػ(، َُُّبكر عثماف بف محمد شطا الدمياطي، )ت:  كأب البكري
ف بميمات حؿ ألفاظ فتح المعيف )ىو حاشية عمى فتح المعيف بشرح قرة العي

 (.ُٕٗٗق ػػػ ُُْٖ) ُ، دار الفكر، طالديف(

(، فتوحات الوىاب بتوضيح شرح ىػَُِْسميماف بف عمر بف منصكر، )ت:  الجمؿ
 ، دار الفكر.منيج الطالب )حاشية الجمؿ(

 ْ، دار القمـ ػػػ دمشؽ، طالفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعيمصطفى،  الخف وآخروف
 ـ(.ُِٗٗق ػػػ ُُّْ)

(، نياية المحتاج إلى شرح ىػََُْشمس الديف محمد بف أبي العباس، )ت:  الرممي
 ـ(.ُْٖٗىػ ػػػ َُْْ، دار الفكر ػػػ بيركت، ط )المنياج

، دار المعرفة ػػػ بيركت، ط األـىػ(، َِْعبد ا محمد بف إدريس، )ت:  كأب الشافعي
 ـ(.َُٗٗىػ ػػػَُُْ)

مغني المحتاج إلى معرفة  ،ىػ(ٕٕٗ: ت)، مد الخطيبشمس الديف، محمد بف أح الشربيني
 (.ـُْٗٗػػػىػ ُُْٓ) ُ، طدار الكتب العممية، معاني ألفاظ المنياج

، عالـ التنبيو في الفقو الشافعيىػ(، ْٕٔاسحاؽ إبراىيـ بف عمي، )ت:  كأب الشيرازي
 الكتب.
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، مذىب اإلماـ الشافعي البياف فيىػ(، ٖٓٓالحسيف يحيى بف أبي الخير، )ت:  كأب العمراني
 ـ(.َََِق ػػػ ُُِْ) ُتحقيؽ: قاسـ محمد النكرم، دار المنياج ػػػػ جدة، ط

الحاوي الكبير في فقو مذىب ىػ(، َْٓالحسف عمي بف محمد بف محمد، )ت:  كأب الماوردي
، تحقيؽ: عمي محمد معكض كالشيخ اإلماـ الشافعي وىو شرح مختصر المزني

 ـ(.ُٗٗٗق ػػػ ُُْٗ) ُ، دار الكتب العممية ػػػ بيركت، طعادؿ أحمد عبد المكجكد

، روضة الطالبيف وعمدة المفتيف ،ىػ(ٕٔٔ: ت)، أبك زكريا محيي الديف يحيى النووي
 ػػػىػ ُُِْ) ّكآخركف، ط بيركت ػػػ المكتب اإلسبلمي، تحقيؽ: زىير الشاكيش

 (.ـُُٗٗ

 ، دار الفكر.مجموع شرح الميذبالىػ(، ٕٔٔزكريا محيي الديف يحيى، )ت:  كأب النووي

 .ىالمذهبىالحنبليد

، مكتبة القاىرة، ط المغنيىػ(، َِٔمحمد مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد، )ت:  كأب ةابف قدام
 ـ(.ُٖٔٗىػ ػػػ ُّٖٖ) 

، دار الكتب المبدع في شرح المقنعىػ(، ْٖٖإبراىيـ بف محمد بف عبد ا، )ت:  ابف مفمح
 ـ(.ُٕٗٗق ػػػ ُُْٖ) ُط العممية ػػػ بيركت،

 كشاؼ القناع عف متفىػ(، َُُٓمنصكر بف يكنس بف صبلح الديف، )ت:  البيوتي
 ، دار الكتب العممية.إلقناعا

الروض المربع شرح زاد ىػ(، َُُٓمنصكر بف يكنس بف صبلح الديف، )ت:  البيوتي
 سة الرسالة.، خرج أحاديثو: عبد القدكس محمد نذير، دار المؤيد ػػػ مؤسالمستقنع

 ،المنتيى غاية شرح في النيى أولي مطالب ،(ىػُِّْ: ت) سعد، بف مصطفى السيوطي
 (.ـُْٗٗػػػ ىػُُْٓ) ِط اإلسبلمي، المكتب
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اإلنصاؼ في معرفة ىػ(، ٖٖٓعبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف، )ت:  المرداوي
 .ِ، دار إحياء التراث العربي، طالراجح مف الخالؼ

 كتبىالغػهىوالغتاوىىالطامظىىداددًا:

ابف باز 
 وآخروف

، جمع كترتيب: محمد بف عبد فتاوى إسالميةىػ(، َُِْعبد العزيز، )ت: 
 ق(.ُُّْ) ُالعزيز بف عبد ا المسند، دار الكطف لمنشر ػػػ الرياض، ط

أشرؼ  مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بف باز،ىػ(، َُِْعبد العزيز، )ت:  ابف باز
 جمعو كطبعو: محمد بف سعد الشكيعر. عمى

، تحقيؽ: عبد مجموع الفتاوىىػ(، ِٖٕتقي الديف أحمد بف عبد الحميـ، )ت:  ابف تيمية
الرحمف بف محمد بف قاسـ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ػػػ المدينة 

 ـ(.ُٓٗٗىػ ػػػ ُُْٔالنبكية، ط )

مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت (، ىػْٔٓمحمد عمي بف أحمد، )ت:  كأب ابف حـز
 ، دار الكتب العممية ػػػ بيركت.واالعتقادات

 ، دار الكتاب العربي ػػػ بيركت.بدائع الفوائدىػ(، ُٕٓمحمد بف أبي بكر، )ت:  قيـ الابف 

، تحقيؽ: فؤاد عبد المنعـ اإلجماع ىػ(،ُّٗبكر محمد بف إبراىيـ، )ت:  كأب ابف المنذر
 ـ(.ََِْىػ ػػػ ُِْٓ) ُر المسمـ، طأحمد، دا

، دار العاصمة ػػػ فتوى جامعة في زكاة العقارىػ(، ُِْٗ)ت:  بكر بف عبد ا، أبو زيد
 ـ(.َََِق ػػػ ُُِْ) ُالرياض، ط

ق ػػػ ُُْٔ) ُ، مؤسسة الرسالة، طفقو النوازؿ ىػ(،ُِْٗبكر بف عبد ا، )ت:  أبو زيد
 ـ(.ُٔٗٗ

 .ْ، دار الفكر ػػػ دمشؽ، طالفقو اإلسالمي وأدلتو، كىبة بف مصطفى الزحيمي
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، دار الثقافة ػػػ االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقيية المعاصرةعمي أحمد،  السالوس
 ـ(.ُٖٗٗق ػػػ ُُْٖالدكحة، ط )

 ّ، دار بمنسية ػػػ الرياض، طزكاة االسيـ والسندات والورؽصالح بف غانـ،  السدالف
 ق(.ُُْٕ)

األشقر 
 خروفوآ

، دار النفائس ػػػ األردف، أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة محمد سميماف،
 ـ(.ُٖٗٗق ػػػ ُُْٖ) ُط

 ُ، تحقيؽ: محمد بف عبد الرحمف، طى والرسائؿفتاو المجموع  ،محمد بف إبراىيـ آؿ الشيخ
 ق(، مطبعة الحككمة ػػػ مكة المكرمةُّٗٗ)

؟، دار النشر لمزكاة، كيؼ تحسب زكاة مالؾالتطبيؽ المعاصر حسيف حسيف،  شحاتو
 ـ(.ََِِىػ ػ ُِّْ) ِلمجامعات، ط

، دار السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىارىػ(، َُِٓمحمد بف عمي، )ت:  الشوكاني
، ط  .  ُابف حـز

، الروضة الندية شرح الدرر البييةىػ(، َُّٕالطيب البخارم محمد، )ت: ك أب صديؽ خاف
 دار المعرفة.

 محمد الشيخ فضيمة ورسائؿ فتاوى مجموع ،(ىػُُِْ: ت) صالح، بف محمد العثيميف
 دار السميماف، إبراىيـ بف ناصر بف فيد: كترتيب جمع ،العثيميف صالح بف

 (.ىػُُّْ) ط ، الثريا كدار الكطف

، بنؾ نوازؿ الزكاة دراسة فقيية لمستجدات الزكاة المعاصرةعبد ا بف منصكر،  الغفيمي
 .ـ(ََِٖق ػػػ ُِْٗ) ُالببلد ػػػ الرياض، كأخرل، ط

"، فقو الزكاة "دراسة مقارنة ألحكاميا وفمسفتيا في ضوء القرآف والسنةيكسؼ،  القرضاوي
 المعرفة ػػػ الدار البيضاء. دار
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المجنة الدائمة 
لمبحوث 
 واإلفتاء

عبد الرزاؽ  جمع كترتيب: أحمد بف فتاوى المجنة الدائمة )المجموعة الثانية(،
 الدكيش، رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء ػػػ اإلدارة العامة لمطبع ػػػػ الرياض.

وزارة األوقاؼ 
والشئوف 
 اإلسالمية

 .ِ، دار السبلسؿ ػػػ الككيت، طالموسوعة الفقيية الكويتية

 كتبىاللعظىوالمطاجمىدابطًا:ى

النياية في غريب ق(، َٔٔمحمد، )ت:  مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف ابف األثير
، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل كمحمكد محمد الطناحي، المكتبة الحديث واألثر

 ـ(.ُٕٗٗىػ ػػػ ُّٗٗالعممية ػػػ بيركت، ط )

، تحقيؽ: عبد السبلـ معجـ مقاييس المغةىػ(، ّٓٗالحسيف أحمد، )ت:  كأب ابف فارس
 ـ(.ُٕٗٗىػ ػػػ ُّٗٗمحمد ىاركف، دار الفكر، ط )

، دار صادرػػػ بيركت، لساف العربق(، ُُٕ)ت: ، جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظور
 ق(.ُُْْ) ّط

ىػ ػػ َُْٖ، دار الفكرػػ دمشؽ، ط )القاموس الفقيي لغًة واصطالحاً سعدم،  أبو حبيب
 ـ(.ُٖٖٗ

حات دستور العمماء )جامع العمـو في اصطالعبد النبي بف عبد الرسكؿ،  األحمد نكري
، عرب عباراتو الفارسية: حسف ىاني فحص، دار الكتب العممية ػػػ الفنوف(

 ـ(.َََِىػ ػػػ ُُِْ) ُبيركت، ط

، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، دار تيذيب المغةق(،  َّٕحمد بف أحمد )ت: م ألزىريا
 ـ(.ََُِ) ُإحياء التراث العربي ػػػ بيركت، ط
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 أنيس 

 وآخروف

 ، دار الدعكة.مجمع المغة العربية، تحقيؽ: إبراىيـ، المعجـ الكسيط

، تحقيؽ: فقو المغة وسر العربيةق(، ِْٗعبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ، )ت:  الثعالبي
 ـ(.ََِِىػ ػػػ ُِِْ) ُعبد الرزاؽ الميدم، إحياء التراث العربي، ط

 بيركت، ػػػ العممية الكتب دار ،التعريفات ،(ىػُٖٔ: ت) عمي، بف محمد بف عمي الجرجاني
 (.ـُّٖٗ ػػػ ىػَُّْ) ُط

، تحقيؽ: يكسؼ مختار الصحاحق(، ٔٔٔمحمد بف أبي بكر بف عبد القادر، )ت:  الرازي
 ـ(.ُٗٗٗىػ ػػ َُِْ) ٓالشيخ محمد، المكتبة العصرية، كأخرل ػػػ بيركت، ط

تاج العروس مف جواىر ىػ(، َُِٓمحمد بف محمد المرتضى الزبيدم، )ت:  الزبيدي
 ، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية.سالقامو 

، تحقيؽ: (، الفروؽ المغويةقّٓٗىبلؿ الحسف بف عبد ا العسكرم، )ت:  كأب العسكري
 محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ ػػػ القاىرة.

 عمر
 وآخروف

 ُ، عالـ الكتب، طمعجـ المغة العربية المعاصرةق(، ُِْْ)ت:  ،أحمد مختار
 ـ(.ََِٖق ػػ ُِْٗ)

براىيـ العيفق(، َُٕالخميؿ بف أحمد، )ت:  الفراىيدي ، تحقيؽ: ميدم المخزكمي كا 
 السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ.

، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرق(، َٕٕأحمد بف محمد بف عمي )ت:  الفيومي
 المكتبة العممية ػػػ بيركت.

قمعو جي ػػػ 
 قنيبي

ق ػػػ َُْٖ) ِ، دار النفائس، طمعجـ لغة الفقياءؽ، محمد ركاس ػػػ حامد صاد
 ـ(.ُٖٖٗ

(، الكميات معجـ في المصطمحات قَُْٗالبقاء أيكب بف مكسى، )ت:  كأب الكفوي
 ، مؤسسة الرسالة ػػػ بيركت.كآخركف، تحقيؽ: عدناف دركيش والفروؽ المغوية
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 كتبىالتراجمىوالطبػاتثامنًا:ى

، عنيت تيذيب األسماء والمغاتىػ(، ٕٔٔيحيى، )ت: زكريا محيي الديف  كأب النووي
بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو: شركة العمماء بمساعدة إدارة 

 الطباعة المنيرية.

 تادطًا:ىكتبىأخرى

في المجتمع  النمط االستيالكي وأثره في العالقات األسرية محمد الخكاجو، الخواجو
 (.َُُِالككيتي، كزارة العدؿ، )

 ُ، دار نيضة مصر، طاالقتصاديةاإلسالـ واألوضاع محمد،  الغزالي

ىراذرًا:ىالمجالتىوالدوروات

، مجمة مجمع الفقو مناقشة بحث زكاة المستغالت لمدكتور القرضاويعبد ا،  إبراىيـ
 ـ(.ُٖٔٗق ػػػ َُْٕاإلسبلمي، الدكرة الثانية، ط )

، مجمة مجمع الفقو تغالت لمدكتور القرضاويمناقشة بحث زكاة المسعبد ا،  ابف بيو
 ـ(.ُٖٔٗق ػػػ َُْٕالدكرة الثانية، ط )اإلسبلمي، 

، مجمة مناقشة بحث زكاة المستغالت لمدكتور يوسؼ القرضاويحسف عبد ا،  األميف
 ـ(.ُٖٔٗق ػػػ َُْٕمجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، ط )

البياف 
 الختامي

، مجمة زكاة العقارات واألراضي المأجورة غير المستأجرة بشأف(، ِقرار  رقـ )
 ـ(.ُٖٔٗق ػػػ َُْٕمجمع الفقو اإلسبلمي، ط )
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اليـك الدراسي الخامس  ،األمواؿ التي تجب فييا الزكاة ومصارفياماىر حامد،  الحولي
ت كمية الشريعة إصدارابعنكاف: "الضريبة كالزكاة كأثرىما في المجتمع"، سمسمة 

ف، الجامعة اإلسبلمية ػػػ غزة، إشراؼ: الدكتكر أحمد ذياب شكيدح، كالقانك 
 ـ(.ََِٔق ػػػ ُِْٕكالدكتكر ماىر حامد الحكلي، )

، اليـك الدراسي فرض الضريبة بجانب الزكاة في الشريعة اإلسالميةأحمد ذياب،  شويدح
ية ت كمإصداراالخامس بعنكاف: "الضريبة كالزكاة كأثرىما في المجتمع"، سمسمة 

الشريعة كالقانكف، الجامعة اإلسبلمية ػػػ غزة، إشراؼ: الدكتكر أحمد ذياب شكيدح، 
 ـ(.ََِٔق ػػػ ُِْٕكالدكتكر ماىر حامد الحكلي، )

، مجمة مناقشة بحث زكاة المستغالت لمدكتور يوسؼ القرضاويعبد السبلـ،  العبادي
 (.ـُٖٔٗق ػػػ َُْٕمجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، ط )

، مجمة مجمع مناقشة بحث زكاة المستغالت لمدكتور يوسؼ القرضاويتقي،  عثماني
 ـ(.ُٖٔٗق ػػػ َُْٕالفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، ط )

، مجمة مجمع الفقو مناقشة بحث زكاة المستغالت لمدكتور القرضاويعمي،  العصيمي
 ـ(.ُٖٔٗ ق ػػػَُْٕالدكرة الثانية، ط ) اإلسبلمي، الدكرة الثانية،

، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة زكاة األسيـ في الشركات محمد عبده، عمر
 ـ(.ُٖٖٗق ػػػ َُْٖالرابعة، ط )

مجمة  ،مناقشة بحث زكاة المستغالت لمدكتور القرضاويمحمد عبد المطيؼ،  الفرفور
 ـ(.ُٖٖٗق ػػػ َُْٖط )مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، 

مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة الثانية، ط  ،زكاة المستغالتكسؼ، ي القرضاوي
 ـ(.ُٖٔٗق ػػػ َُْٕ)

 الحاديىرذر:ىالمواقعىااللكترونوظ
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، أبحاث الندكة الفقيية لمجمع الفقو حولية الزكاة المعنى والتطبيقاتككثر،  األبجي
  :اإلسبلمي الدكلي في قضايا الزكاة

http://www.islamicaffairs.org/default7386.html?action=article
&id=726 

 :فتوى في كيفية إخراج الزكاة عف الراتبعبد العزيز بف عبد ا،  ابف باز

 p://www.binbaz.org.sa/mat/13613htt 

، تعقيبو عمى بحث الدكتور شبير "زكاة األصوؿ االستثمارية عبد الكىاب أبو سميماف
 ":الثابتة

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12
6 

كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا أبحاث مة، زكاة مكافأة نياية الخدعبد الستار،  و غدةأب
الزكاة المعاصرة: 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12
6 

 الرواتب:زكاة حناف رزؽ ا،  أبو مخ

-paper/zk-scholar.najah.edu/sites/default/files/conference
lrwtb.pdf 

 :الدليؿ الفقيي لحساب الزكاةعصاـ عبد اليادم،  أبو النصر

 iefpedia.com 

أبو النصر 
 وآخروف

 :األصوؿ العينية وأثرىا عمى وعاء الزكاةعصاـ عبد اليادم، 

 226.html-ookhttp://www.zakatinst.net/library/b 

http://www.islamicaffairs.org/default7386.html?action=article&id=726
http://www.islamicaffairs.org/default7386.html?action=article&id=726
http://www.binbaz.org.sa/mat/13613؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
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 :زكاة استحقاقات العمؿ الماليةمحمكد عبد الكريـ،  إرشيد

-ault/files/conferencehttp://scholar.najah.edu/sites/def
-lkhdm-nhy-whqwq-wljwr-lrwtb-lmly-lml-sthqqt-paper/zk

lm.pdf-lslh-lmhjwz-lmwl-wzk 

 :زكاة المستغالتعبد ا بف مبارؾ،  آؿ سيؼ

 -ibn-http://www.alukah.net/Web/Abdullah
Mubarak/11505/48479  

تعقيبو عمى بحث الدكتور شبير "زكاة األصوؿ الثابتة عبد الرحمف،  البكر
 ":االستثمارية

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12
6K 

بيت الزكاة 
 لكويتيا

 :أحكاـ وفتاوى الزكاة

http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_publication
s.cms 

بيت الزكاة 
 الكويتي

 :دليؿ اإلرشادات في حساب زكاة الشركات

http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_publication
s.cms 

 :القضايا المعاصرة وفقو النوازؿعبد ا،  الديرشوي

http://www.ckfu.org/vb/t422080.html 

 :زكاة رواتب الموظفيف وكسب أصحاب الميف الحرةاليزيد بف محمد،  الراضي

 www.saaid.net/book/8/1510.doc 

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/zk-sthqqt-lml-lmly-lrwtb-wljwr-whqwq-nhy-lkhdm-wzk-lmwl-lmhjwz-lslh-lm.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/zk-sthqqt-lml-lmly-lrwtb-wljwr-whqwq-nhy-lkhdm-wzk-lmwl-lmhjwz-lslh-lm.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/zk-sthqqt-lml-lmly-lrwtb-wljwr-whqwq-nhy-lkhdm-wzk-lmwl-lmhjwz-lslh-lm.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/zk-sthqqt-lml-lmly-lrwtb-wljwr-whqwq-nhy-lkhdm-wzk-lmwl-lmhjwz-lslh-lm.pdf
http://www.alukah.net/Web/Abdullah-ibn-Mubarak/11505/48479
http://www.alukah.net/Web/Abdullah-ibn-Mubarak/11505/48479
http://www.alukah.net/Web/Abdullah-ibn-Mubarak/11505/48479
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_publications.cms
http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_publications.cms
http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_publications.cms
http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_publications.cms
http://www.ckfu.org/vb/t422080.html
http://www.ckfu.org/vb/t422080.html
http://www.saaid.net/book/8/1510.doc
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، مجمة أبحاث فقيي جديدف الزكاة تحتاج إلى نظر جوانب ممصطفى أحمد،  الزرقا
 االقتصاد اإلسبلمي:

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?Nawa
zelItemID=677 

، أبحاث مناقشة بحث الدكتور قحؼ "زكاة األصوؿ الثابتة االستثمارية زىير، الشاويش
 ة:كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصر 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12
6K 

بحاث كأعماؿ الندكة الخامسة أ،  زكاة األصوؿ  الثابتة االستثماريةمحمد عثماف،  شبير
لقضايا الزكاة المعاصرة: 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12
6 

رد عمى المناقشات الواردة عمى بحثو "زكاة األصوؿ الثابتة محمد عثماف،  شبير
 : ، أعماؿ كأبحاث الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرةاالستثمارية"

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12
6 

، أبحاث كأعماؿ األصوؿ المحاسبية المعاصرة لتقويـ عروض التجارةحسيف،  شحاتو
 الندكة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة:

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12
8&Search=1 

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=677
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=677
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126K
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=128&Search=1
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=128&Search=1
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كأعماؿ الندكة ضمف أبحاث  ، عمى بحثي الدكتكر ياسيف، كأبك غدة،تعقيب الضناوي
الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة: 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12
6 

 :فتوى في كيفية إخراج زكاة الرواتب الشيريةمحمد بف صالح،  العثيميف

 http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18008.shtml 

 :زكاة رواتب ودخوؿ الموظفيف الشيريةمراد رايؽ رشيد،  عودة

-lmwzfyn-wdkhwl-rwtb-scholar.najah.edu/sites/default/.../zk 

lshhry.pdf 

الفتاوى 
 والتوصيات

الزكاة المعاصرة: أبحاث كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا  
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12

6 

تعقيب عمى بحث الدكتور عبد الستار أبو غدة "زكاة مكافأة نياية مركاف،  قباني
مسة لقضايا الزكاة المعاصرة: الندكة الخا، أبحاث كأعماؿ الخدمة"

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12
6 

، بحث منشكر ضمف أعماؿ كأبحاث زكاة األصوؿ الثابتة االستثماريةمنذر،  قحؼ
زكاة المعاصرة: الندكة الخامسة لقضايا ال

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12
6 

القرارات 
 والتوصيات

 ، نقبلن عف: ندوة البركة السادسة لالقتصاد اإلسالمي

http://www.islamfeqh.com/kshaf/KshafResource/Navigate/Vie
wDecisionDetails.aspx?DecisionID=1616&SubjectID=1069 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18008.shtml
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.islamfeqh.com/kshaf/KshafResource/Navigate/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1616&SubjectID=1069
http://www.islamfeqh.com/kshaf/KshafResource/Navigate/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1616&SubjectID=1069
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 :دكتكراه، رسالة قييةزكاة العقار مفيوميا، وأحكاميا الفحسيف كليد حسيف،  محاجنة

topic-http://stst.yoo7.com/t1530 

 :فتوى لو في كيفية إخراج زكاة الراتب ناظـ، المسباح

 http://www.almesbah.org/index.php?cID=207 

 :فقو النوازؿ في الزكاةخالد بف عمي،   المشيقح

http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remosit
ory&Itemid=11&limit=30&limitstart=0 

 :فتوى لو في إخراج زكاة الراتبصالح،  محمد المنجد
 http://islamqa.info/ar/ref/26113 

  (:أشكاليا_  تعريفيا) الضريبة مفيـو رنا أديب، منذر
www.drzidan.com 

عماؿ ، أبحاث كأحثي الدكتور ياسيف، والدكتور أبو غدةمناقشة بمحمد بدر،   المنياوي
 الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة: 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12
6 

بحث ضمف أبحاث   كتور ياسيف، والدكتور أبو غدةمناقشة بحثي الدعبد ا،  المنيع
 كأعماؿ الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة:

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=12
6 

شكالية المرتباتو  األجور عمى الضريبة: بكعبلـ وليي  :التوظيؼ وا 

 www.docstoc.com 

http://stst.yoo7.com/t1530-topic
http://stst.yoo7.com/t1530-topic
http://www.almesbah.org/index.php?cID=207؛
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11&limit=30&limitstart=0
http://islamqa.info/ar/ref/26113
http://www.drzidan.com/
http://www.drzidan.com/
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126؛
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
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الندكة الخامسة لقضايا كأعماؿ ، أبحاث زكاة مكافأة نياية الخدمةمحمد نعيـ،   ياسيف
 الزكاة المعاصرة:

ges.aspx?BookID=12http://www.zakat.org.lb/Library/BookPa
6 

 :فتوى لو يوسؼ
http://www.meshkat.net/content/24355 

 http://www.alghad.com/index.php/article/308157.html 

http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.zakat.org.lb/Library/BookPages.aspx?BookID=126
http://www.meshkat.net/content/24355؛
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http://www.alghad.com/index.php/article/308157.html
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ىفؼرسىالموضورات
ى

ىالصغحظىالموضوع

 أىاإلهداء

 بىالذكرىوالتػدور

 ث المػدمظ

 الغصلىاألول:ىحػوػظىزكاةىالدخول،ىوأقدامؼا

 ِ المبحث األوؿ: حقيقة زكاة الدخوؿ 

 ِ مفيـو الزكاة أواًل:   

 ِ الزكاة لغة   

 ّ الزكاة اصطبلحان 

 ٓ التعريؼ المختار لحقيقة الزكاة 

 ٓ مفيـو الدخؿ ثانيًا:

 ٓ الدخؿ لغة

 ٔ المصطمحات الفقيية التأصيمية لحقيقة الدخؿ: 

 ٔ األجر أواًل:
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 ٔ األجر لغة

 ٕ األجر اصطبلحان 

 ٖ الكراء ثانيًا:

 ٖ الكراء لغة 

 ٖ الكراء اصطبلحان 

 ٖ كجو العبلقة بيف األجر كالكراء

 ٖ الجعؿ ثالثًا:   

 ٖ الجعؿ لغة 

 ٗ صطبلحان الجعؿ ا 

 ٗ كجو اعتبار الجعؿ أحد مصادر الدخؿ 

 ٗ تعقيب 

 َُ الغمة خامسًا: 

 َُ الغمة لغة

 َُ الغمة اصطبلحان 

 ُُ الريع سادسًا: 

 ُُ الريع لغة 

 ُُ الريع اصطبلحان  



  

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                    
   

085 
 

 ُُ كجو الصمة بيف الغمة كالريع

 ُِ الربح سابعًا: 

 ُِ الربح لغة

 ُِ الربح اصطبلحان 

 ُِ ة بيف الغمة كالربحكجو الصم 

 ُّ ثامنًا: النماء 

 ُّ النماء لغة 

 ُّ النماء اصطبلحان    

 ُّ تاسعًا: الفائدة 

 ُّ الفائدة لغة   

 ُْ الفائدة اصطبلحان 

 ُٓ تعريفات المعاصريف لحقيقة الدخؿ 

 ُٔ التعريؼ المختار لحقيقة الدخؿ 

 ُٔ خصائص الدخؿ 

 ُٕ مفيوـ زكاة الدخوؿ ثانيًا: 

 ُٗ المبحث الثاني: أقساـ زكاة الدخوؿ 

 ُٗ زكاة الدخكؿ الناشئة عف نشاطات كسب العمؿ القسـ األوؿ: 
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 ُٗ حقيقة كسب العمؿ أواًل:

 ُٗ الكسب لغة واصطالحاً  

 ُٗ الكسب لغة 

 َِ الكسب اصطبلحان 

 َِ العمؿ لغة واصطالحاً 

 َِ العمؿ لغة

 ُِ العمؿ اصطبلحان 

 ُِ لعمؿمفيـو كسب ا 

 ُِ مصادر كسب العمؿ ثانيًا: 

 ِِ مميزات ىذا النكع مف الدخؿ 

 ِّ أنكاع األمكاؿ التي تخضع تحت ىذا النكع مف الدخؿ 

 ِّ زكاة الدخكؿ الناتجة عف استثمار ماؿ حاصؿ عندهالقسـ الثاني: 

ىالغصلىالثاني:ىزكاةىالرواتب،ىومكافأةىنؼاوظىالخدمظ

 ِٓ اة الرواتب، وحكمياحقيقة زك المبحث األوؿ:

 ِٓ أواًل: حقيقة زكاة الرواتب 

 ِٔ الركاتب لغة

 ِٔ الركاتب اصطبلحان 
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 ِٖ حكـ زكاة الرواتب ثانيًا: 

 ِٗ شروط وجوب الزكاة 

 ِٗ الممؾ التاـ :الشرط األوؿ 

 ِٗ الًمٍمؾي لغة

 ِٗ الممؾ اصطبلحان 

 ِٗ مفيـك الممؾ التاـ 

 َّ دليؿ شرط الممؾ التاـ 

 ُّ مدل تحقؽ ىذا الشرط في الراتب 

 ُّ النماء الشرط الثاني: 

 ُّ دليؿ شرط النماء 

 ِّ مدل تحقؽ ىذا الشرط في الراتب 

 ّّ السالمة مف الديف :الشرط الثالث 

 ّّ مفيـو الديف لغة واصطالحاً  

 ّّ الديف لغة

 ّّ الديف اصطبلحان 

 ّّ معنى السبلمة مف الديف 

 ّّ بموغ النصاب ع:الشرط الراب 
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 ّّ النصاب لغة واصطالحاً  

 ّّ النصاب لغة

 ّْ النصاب اصطبلحان 

 ّْ دليؿ شرط النصاب 

 ّْ مدل تحقؽ ىذا الشرط في الراتب 

 ّٓ المعتبر في تقكيـ النقد 

 ّٗ القدر الكاجب إخراجو 

 ّٗ المعتبر في النصاب 

 ِْ الزيادة عف الحاجات األصمية :خامسالشرط ال 

 ّْ دليؿ ىذا الشرط 

 ْْ مدل تحقؽ ىذا الشرط في الراتب 

 ْٓ حوالف الحوؿ الشرط السادس: 

 ْٓ مفيـو الحوؿ لغة واصطالحاً  

 ْٓ الحكؿ لغة

 ْٓ الحكؿ اصطبلحان 

 ْٓ مفيـك حكالف الحكؿ 

 ْٓ مدل تحقؽ ىذا الشرط في زكاة الراتب 
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 ْٔ أنواع الماؿ المستفاد 

اشتراط الحكؿ في الماؿ المستفاد بسبب مستقؿ، كلـ يكف  اختبلؼ الفقياء في 
 نماء لماؿ عند صاحبو

ْٔ 

 ّٔ كيؼ تزكى الركاتب 

 ٗٔ خبلصة القكؿ في حكـ زكاة الراتب 

 َٕ مدى مشروعية دفع الضرائب 

 ُٕ ضكابط اشتراط دفع الضرائب 

 ِٕ ىؿ يغني دفع الضرائب عف الزكاة 

كافأة نياية الخدمة، وحكميازكاة مالمبحث الثاني: حقيقة    ّٕ 

 ّٕ حقيقة زكاة مكافأة نياية الخدمة أواًل: 

 ّٕ مفيـو المكافأة لغة واصطالحاً  

 ّٕ المكافأة في المغة

 ْٕ المكافأة في االصطبلح

 ْٕ مفيـو الخدمة لغة واصطالحاً  

 ْٕ الخدمة في المغة

 ْٕ الخدمة في االصطبلح

 ٕٓ مفيـك نياية الخدمة 
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 ٕٓ فيـو مكافأة نياية الخدمةم 

 ٕٔ خصائص مكافأة نياية الخدمة 

 ٕٕ حكـ زكاة مكافأة نياية الخدمة ثانيًا: 

 ٕٕ التكييؼ الفقيي لمكافأة نياية الخدمة

 ِٖ مدل تكافر شركط الزكاة في مكافأة نياية الخدمة          

 ّٖ ةمدل تحقؽ شرط تماـ الممؾ في مكافأة نياية الخدم          

 ْٖ مدل تحقؽ شرط حكالف الحكؿ في مكافأة نياية الخدمة 

 ٖٓ كقت احتساب الحكؿ في مكافأة نياية الخدمة 

 ٖٔ كيؼ تزكى مكافآت نياية الخدمة 

ىالغصلىالثالث:ىزكاةىروعىاألصولىالثابتظ

 َٗ المبحث األوؿ: حقيقة ريع األصوؿ الثابتة 

 َٗ مفيـو األصوؿ لغة واصطالحاً  

 َٗ صكؿ لغةاأل 

 َٗ األصكؿ اصطبلحان  

 ُٗ مفيـو األصوؿ الثابتة 

 ُٗ األصكؿ الثابتة عند األكائؿ 

 ِٗ األصكؿ الثابتة عند المعاصريف 
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 ِٗ تعريفات المكسعيف لمصطمح األصكؿ الثابتة 

 ّٗ تعريفات المضيقيف  

 ْٗ خصائص األصوؿ الثابتة 

 ٓٗ مفيـو ريع األصوؿ الثابتة 

 ٓٗ ذات الصمة باألصوؿ الثابتة األلفاظ

 ٔٗ عروض القنية          

 ٔٗ القنية لغة

 ٔٗ القنية اصطبلحان  

 ٔٗ مفيـك عركض القنية         

 ٔٗ كجو الصمة بيف عركض القنية كاألصكؿ الثابتة         

 ٔٗ المستغالت )عروض الغمة(         

ت لغة  ٔٗ الميٍستىغىبلى

 ٕٗ المستغبلت اصطبلحان  

 ٖٗ كجو العبلقة بيف المستغبلت كاألصكؿ الثابتة

 ٖٗ عروض التجارة

 ٖٗ العركض لغة   

 ٗٗ العركض اصطبلحان            
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 ٗٗ التجارة لغة

 ٗٗ التجارة اصطبلحان            

 ٗٗ مفيكـ عركض التجارة:           

 ٗٗ كجو الصمة بيف عركض القنية كعركض التجارة           

 ٗٗ كجو الصمة بيف عركض التجارة كاألصكؿ الثابتة          

 ٗٗ األصوؿ المتداولة          

 ََُ العبلقة بيف عركض التجارة كاألصكؿ المتداكلة  

 ََُ العبلقة بيف األصكؿ المتداكلة كاألصكؿ الثابتة  

 َُُ المبحث الثاني: حكـ زكاة ريع األصوؿ الثابتة 

 َُُ في حكـ زكاة أعياف األصكؿ الثابتة المسألة األولى: 

 ُّٖ في كيفية زكاة غمة كريع األصكؿ الثابتة؟ المسألة الثانية: 

 الخاتمظ

 ُْٗ النتائج 

 ُُٓ التكصيات 

 الغؼارسىالطامظ

 ُّٓ فيرس اآليات القرآنية 

 ُٔٓ فيرس األحاديث النبكية 
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 ُٗٓ فيرس المصادر كالمراجع 

 ُّٖىفيرس المكضكعات 



 

 

ىملخصىالبحث
 الحمد  كحده، كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبي بعده كبعد... 

قضية مف أىـ القضايا المعاصرة المتعمقة بفريضة حكـ يتناكؿ ىذا البحث الحديث عف   
ف كاف مف المكضكعات المعاصرة نظران لمسائمو التي  الزكاة؛ أال كىك زكاة الدخكؿ الثابتة، كىك كا 

ما  نكعان بعض صكر مشابية تعرؼ سابقان، إال أنو عرؼ في العصكر السالفة  تطكرت بصكرة لـ
 .، كلكف ليس بصكرتيا اليائمة المعركفة اليكـلمكضكع البحث

كألىمية المكضكع ككثرة التساؤالت المحيطة حكلو، كتبايف اآلراء فيو؛ ارتأيت جمعو كتقسيمو  
 عانة بالمنيجيف االستداللي كاالستقرائي.إلى ثبلثة فصكؿ متبعة فيو المنيج الكصفي مع االست

بيا، كتبيف  ة الدخكؿ، كأقساميا عند القائميففتناكؿ الحديث عف حقيقة زكا أما الفصؿ األوؿ: 
 أنيا عمى قسميف: 

 ريع المشاريع االستثمارية كاإلنتاجية. والثاني:زكاة كسب العمؿ،  األوؿ: 

الركاتب، ككذلؾ حكـ زكاة مكافأة نياية لمحديث عف حكـ زكاة فخصص  أما الفصؿ الثاني: 
الخدمة، كبينت حقيقة كؿ منيما، ككاف مف أبرز نتائج ىذا الفصؿ؛ أف الركاتب كمكافأة نياية 
الخدمة يأخذاف حكـ زكاة الماؿ المستفاد، فبحثت حكميما مف خبلؿ ىذا التكييؼ، كخرجت بالقكؿ 

 .أف الماؿ المستفاد يشترط لو مركر حكؿ كامؿ

عرضت في ىذا الفصؿ لمضرائب كىؿ يغني دفعيا عف الزكاة، كتبيف أنيما يختمفاف في كما ت 
 ، فبل يغني دفعيا عف الزكاة.كالمصارؼ األسباب
فكاف الحديث فيو عف حكـ زكاة ريع األصكؿ الثابتة، كقسمتو إلى  أما الفصؿ الثالث: 
 قسميف:
 ىذه األصكؿ.في كيفية زكاة ريع  والثاني:في زكاة أعيانيا،  األوؿ: 

نما الزكاة في   كمف أىـ نتائج ىذا الفصؿ: أنو ال تجب الزكاة في أعياف ىذه األصكؿ، كا 
زكى زكاة الذىب كالفضة بعد مركر حكؿ كامؿ عمى الغمة كالمقدار المخرج ي، فالبالغ نصابان  ريعيا

 منيا ربع العشر. 

 ف نتائج كتكصيات.كتضمف البحث كذلؾ عمى خاتمة بينت فييا أىـ ما تكصمت إليو م 
ى...والحمدىللهىالذيىبنطمتهىوفضلهىتتمىالصالحات



 

 

Abstractى
Praise be to Allah and prayers and peace be upon his prophet 

Mohammed who has no prophet after him then… 

This research talks about the rule of the most important 

contemporary issues which relate to zakat i.e. the zakat of fixed incomes. 

This is a modern subject owing to its questions were developed in 

unpreceded way. However, some of these topics were fairly known in the 

past. Because of the importance of this topic, also the many questions about 

it as well as the divergence of opinions, I liked to collect and divide it into 

three chapters followed the descriptive approach with the use of inductive 

and evidentiary methods. 

The first chapter deals with the fact of income zakat and divisions of 

people who talk about. It is divided into two sections: the first; work earing 

zakat, the second, the profit of productive investment projects. 

The second chapter is about the rule of salaries zakat, also the rule of 

end service reward zakat. I clarified the fact of each one. 

One of the prominent results in this research was that salaries and 

reward of end service talk the rule of benefit money zakat. I reached to the 

result which said that the benefit money must be taken after passing a 

whole year. 

Also I shed light upon the taxes and their relation to zakat. I had the 

result that taxes differ from zakat in causes and paying. 

The third chapter talks about the zakat of fixed origins profits. I 

divided it into two sections: the first: the zakat of allotted people. 

The second section about the way of getting the zakat of origins 

profits. 

The most important results of this chapter is that the zakat is not 

obliged on allotted persons of these origins but on the profit after passing 

one year. The zakat gold and silver after passing whole year on the 

production and demanded amount is a quarter of tenth. 



 

 

The research includes the conclusion in which I clarified the most 

results and recommendations. 

Thanks Allah who his grace and bounty are righteous 

 

 

ى


