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 ملخص:   

يعطي هذا البحث تصورًا عن اآلراء الفقهية املتعلقة بكيفية إخراج زكاة عرروض التجرارة لرا        
كسرررادهان حرررن ليرررث إحكا يرررة إخرررراج التكررراة حرررن عرررروض التجرررارة  فسرررهان أو  ي تهرررا حررر   خررر  

إىل لررا اليسررارن أو إخراجهررا عررن سررنة والرر،ة عنرر، بيعهرران أو تويرر   يررة التجررارة وعرر،  إخراجهررا 
إخررراج التكرراة إد بعرر، وجررود  يررة ج،يرر،ة لل ترراجرةن و رر، ر ترررجيه الع ررب ةآلراء الفقهيررة السررابقة 
حبسرررررل الرررررا  الرررررذي د يسررررربل الررررررج وامل رررررقة لل تكررررري و رررررا  قررررر  املصرررررلحة ملصرررررار  التكررررراة 

 ا.ولل ستحقا هل

 الكسادن عروض التجارةن التكاةن فقه العبادات. :كلمات املفتاحيةال

Abstract: 

    This research gives an idea about the jurisprudence opinions that relate to the 

way of giving Al-Zakat on depressed trade. It deals with this whether 

according to the possibility of giving Al-Zakat from goods itself, from its value 

with delaying giving it, paying Al-zakat only on one year after the goods are 

sold, or changing the intent of trading without giving Al-Zakat until there is a 

new intention for trading. 

    Then, the probability of working with all the previous jurisprudence 

opinions has been recommended as per the situation that doesn’t cause 

hardship and abashment to the payer in a way that also achieves interests to Al- 

Zakat’s deservers . 
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 :مقدمة 

ال رر، ر را العرراملان والصررالة والسررال  علررأل رسررو    اهحرران وعلررأل  لرره وصررحبه أ عررا     
فإن حن اهحروا  الرجت  رل فيهرا التكراةن عرروض التجرارةن وهرذه العرروض ت ركب جرتًءا كبر ًا  وبع،:

ك ررا أ ررا أغررب أولررل رلوا أحرروا  التجررارن وهررذا يلررت  حنرره الت كيرر، علررأل وجرروا حررن ثررروات اهحررة  
إخراج التكاة فيهان وحبث املسائب الفقهية املتعلقة هبرا حرن أجرب إ راد اللرو  الع ليرة واإلجابرة عرن 

 التسالدت الجت هتم التجار يف هذا اجلا ل.

كسراد الرجت نكرن أن تتعررض هلرا يف بعر  وحن املسائب املتعلقة بتكاة عروض التجارة ن لالرة ال    
اهو رراتن  ررا  عررب النرراا يعتفررون عررن ترر،اوهلا وذرررائهان فيرريدي  لررق إىل  ررع  السرريولة النق،يررة 
عنرر، الترراجرن والتسررربل يف خسررائر حاديرررة لررهن وهرررذا يسررت،عي دراسرررة هررذه املسررر لة ل جابررة عنهرررا 

 سبل الضرر للتاجر.وبيان اللو  ال رعية  ا  ق  حصلحة حستح  التكاة ود ي

و ، جاءت هذه ال،راسة لبيان املقصود بكسراد عرروض التجرارة وبيران أثرهرا يف كيفيرة إخرراج زكراة 
عروض التجارة  حن خال  التعرض آلراء الفقهاء وأدلتهم يف هذه املسر لة للوصرو  إىل رأي راجره 

 حن هذه اآلراء .

فررإ مل أ أ رر  علررأل دراسررة ا فررردت ببحغهرران وةلنظررر إىل ال،راسررات السررابقة يف هررذه املسرر لةن     
إمنا وج،ت ع،ة فتاوى للعل اء املعاصرين والبالغا ب كب خمتصررن إ رافة إىل حرا كترل يف كترل 

 الفقهاء املتق،حا لوهلا.

إد أن اجل،يرررر، الررررذي يق،حرررره هررررذا البحررررث أ رررره ر فيرررره   رررر  اآلراء الفقهيررررة املتعرررر،دة يف هررررذه     
عروض التجارة  سر لة إخرراج التكراة حرن  فرر العرروض وحسر لة  جيرب  املس لة وربط حس لة كساد

 دف  التكاة وحس لة  ط   ية بي  العروضن للوصو  إىل  راء فقهية حيصلة يف هذه املس لة.
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أحررا حررنهب البحررثن فقرر، اتبعررهل يف كتررابجت هلررذا البحررث لل ررنهب الوصررفي حرر  املقار ررة والتحليرربن  
حسرر لة إخررراج زكرراة عررروض التجررارة لررا  كسررادها حرر  بيرران أدلررة  ليررث ر عرررض  راء العل رراء يف

 اآلراء السابقة وحن مث املنا  ة والرتجيه.

و رر،   رررهل بعررتو اآلآت القر  يرررة إىل حو ررعها يف املصرررح  ال ررري ن وكرررذلق  ررريب اهلاديرررث 
 ال ريفة حن كتل السنة املعت ،ةن ك ا   هل بتوثي  املعلوحات و راء الفقهاء حن حصادرها.

 و ، تض ن هذا البحث حق،حة وحبحغا وخاأة.

أحررا املق،حررة فقرر،  كرررت فيهررا أ يررة املو ررور وأسررباا اختيرراره وال،راسررات السررابقة وخطررة البحررث 
 وحنهجيته.

 ك ا  س هل البحث إىل حبحغان و كب حبحث إىل  ع،ة حطالل حقس ة علأل النحو اآليت:

 زكاهتا. املبحث اهو : تعري  الكساد وعروض التجارة ولكم

 وفيه حطلبان:

 املطلل اهو : تعري  الكساد وعروض التجارة.

 املطلل الغاين: لكم إخراج زكاة عروض التجارة.

 املبحث الغاين: أ وا  العل اء يف إخراج زكاة عروض التجارة لا  كسادها.
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 وفيه أربعة حطالل:

 سها.املطلل اهو : القو  إبخراج التكاة حن عروض التجارة الكاس،ة  ف

املطلررل الغرراين: القررو  إبخررراج التكرراة حررن  ي ررة عررروض التجررارة الكاسرر،ة يف كررب عررا ن حرر  إحكا يررة 
  خ  إخراجها إىل لا اليسار.

 املطلل الغالث: القو  إبخراج التكاة حرة وال،ة لسنة وال،ة عن، بي  العروض الكاس،ة.

خرررال   طررر   يرررة البيررر ن والقرررو  املطلرررل الرابررر : القرررو  بعررر،  إخرررراج زكررراة العرررروض الكاسررر،ة حرررن 
 إبخراج زكاهتا بع، أن ينوي بيعها حن ج،ي،.

 وفيها أهم النتائب الجت توصب إليها البالث. اخلاأة:

وأس     سبحا ه وتعاىل أن يكرون  ر، وفقرمل يف كتابرة هرذا البحرث وأن  علره يف حيرتان لسرنايت 
   بقلل سليم.يو  القياحة يو  د ينف  حا  ود بنون إد حن أتأل 
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 املبحث األول

 وحكم زكاهتا تعريف الكساد وعروض التجارة

 .املطلب األول: تعريف الكساد وعروض التجارة

حررن كسرر، ال رريءن يكسرر، أ ينفرر  لقلررة الروبررات فهررو كاسرر،ن وسررو  كاسرر،ة ةئرررةن  الكسرراد لوررةن
 .(1)وأصب الكساد الفساد

يرررتا املعاحلررة هبررا يف  يرر  الرربالد فلررو راجررهل يف بعضررها أ أحررا حعررك الكسرراد عنرر، الفقهرراء فهررو أن 
 .(2)يبطب

أي أن يرررتا التعاحررب حرر  سررلعة حررن السررل  يف  يرر  الرربالد ن أحررا لررو بيعررهل يف بعرر  الرربالد ن فررال 
 يع، هذا كسادا .

 .(3)أحا ل، ا قطار السل  أن د يوج، يف السو ن وإن كان يوج، يف البيوت

 

 
                                                           

ن نلسان العرا 91ن2/92   ن1893 -هر1322التق،  العل يةن  ةبن حم ، الفيوحي. القاهرة: حطبع أمح، ن ناملصباح امل (1)
القاحوا احمليط ن حم ، بن يعقوا  ن3/380 ن نصادرن د.ت ارال،ين حم ، بن حكر  بن حنظور . ب وت: د  ا 

 .1/402الف وز  ةدي . ب وت: حيسسة الرسالةن د.تن

 ال،ين زين ن الرائ  البحر ن5/268  ن1966-هر1386 الفكرن دار: ب وت. الصكفي ال،ين عالء حم ، املختارن ال،ر (2)
 .6/219 تن.د املعرفةن دار: ب وت جنيمن بن

 .6/219البحر الرائ ن  (3)
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 .(4)العرررر   ررر،نًا تقرررو  علرررأل إبطرررا  التررر،او  ةلسرررلعة كا رررهل  قررروًدا أو و هررراولقيقرررة الكسررراد يف 
وملعرفرررة وجرررود الكسررراد لررربع  السرررل  فإ ررره يرجررر  يف ك،يررر،  لرررق للعرررر ن وإ ا كررران اهحرررر يتعلررر  
ةمليسسررات املاليررة اإلسررالحية فررال برر، حررن الرجررور هليقررة الفترروى والر ابررة ال رررعية أو مليسسررة التكرراة 

 .(5)ا د ا   رارها ب  ن وجود لالة الكساد أو ع،  وجودهااملكلفة جب عه

أحررا تعريرر  الكسرراد عنرر، اد تصرراديا فهررو لالررة تصرريل الن رراي اد تصررادي تسررت ر فيهررا بطالررة 
الع ا  وتو ر  اآلدت عرن الع رب حر،ة ةويلرةن و لرق ةملقار رة حر  لالرة الرتاجر  والتبراةي الرجت د 

 .(6)ةتست ر فيها البطالة إد ح،ة  ص  

ويف لررا  أن زادت سررنوات الكسرراد يف ذرر،هتا وةوهلررا علررأل سررنوات الرررواج و لررق خررال   جررا  
 .(7)ةويلة ويصالل  لق لالة حن البطالة املتحنة فإن هذا يس أل ةلركود املتحن

وعليه فإن هناا فار ًا با حس لة كساد عروض التجارة والكساد اد تصرادي حرن ليرث إن كسراد 
يتعلرر  بعرر،  بيرر  سررل  حعينررة ود يتعلرر  ةلالررة العاحررةن فررالعروض إن أ تبرر  وعرر، عررروض التجررارة 

أهب اخلربة وادختصاص  ع،  بيعها كساًدان فإ را تعر، كاسر،ة بور  النظرر أكا رهل هنراا  ررو  
أحا تعرير  عرروض التجرارة لورة: فهرو  ر  عررض وهرو املترار  ا تصادية أو لالة كساد عاحة أ  د.

 اهم وال،ان  .وكب ذيء سوى ال،ر 

 
                                                           

 التكاة بيهل  ظ ها والذي املعاصرةن التكاة لقضاآ والع رون الغا ية الن،وة.  الفتي  عواد حم ،  التطويرن كهل اهصو  زكاة (4)
 .22ص تركيان  ن3/2014 ذهر الكويهلن ب،ولة

 الساب ن  فر املو  . ملص،را (5)

 .35ص  ن1986-هر1406 العربيةن النهضة دار: ب وت.  هيكب فه ي العتيت عب، اد تصاديةن املصطلحات حوسوعة (6)

 .768ص ساب نال املص،ر (7)
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 .(8)والعروض هي اهحتعة الجت د ي،خلها كيب ود وزن

 أحا تعري  عروض التجارة اصطالًلان فق، ورد أكغر حن تعري  هلان حن أ ها:

 .(9)هي كب حا  ص، اد ار فيه عن، ألكه  عاو ة حمضة

 .(10)ويف تعري   خر هو حا أع، لبي  وذراء هجب الربه

 .(11)يعرض مث يتو  ويفكن و يب ه ه يعرض ليبار وي رتىومسي عرً ا ه ه 

 املطلب الثاين: حكم إخراج زكاة عروض التجارة.

وجررروا التكررراة يف  (15)والنابلرررة (14)وال رررافعية (13)واملالكيرررة (12)يررررى  هرررور الفقهررراء حرررن النفيرررة
  عروض التجارة.

 

 
                                                           

 .1/832 حمليطنالقاحوا ا ن7/170العران  سانل (8)

  النووي ذر  بن  ىي اجمل ورن ن2/266 ن  1985-هر1405 اإلسالحين املكتل: ب وت.  النووي ذر  بن  ىي الطالبان رو ة (9)
 .6/45  ن1997-هر1417 الفكرن دار: ب وت

 .1/385 ن  1970-هر1390 ال،يغةن الرآض حكتبة: الرآض. البهويت يو ر بن حنصور املرب ن الروض  (10)

 .2/239  ن1982-هر1402 الفكرن دار: ب وت. هال  حصيلحي هال : كقي . البهويت يو ر بن حنصور القنارن ك ا    (11)

 .2/245 الرائ ن البحر ن2/218 تن.د الفكرن دار: ب وت.  اهل ا  بن حم ، ال،ين الق،يرنك ا  فته  (12)

ال،ردير. كقي :  مح،أ ربكاتال أبو الكب ن ال رح ن2/195 تن.د الفكرن دار: ب وت. اخلرذي   عب، بن حم ، ن اخلرذي ذرح  (13)
 .1/472 ند.ت الفكرن ر: دا وتحم ، عليش. ب

 .6/40 اجمل ورن ن3/604 ن ت.د الفكرن دار: ب وت.  املاوردي حم ، بن علي السن أبو الاوين  (14)

بن يو ر  حنصور اإلراداتن حنتهأل ذرح ن2/335  ن1985-هر1405 الفكرن دار: ب وت.   ،احة بن أمح، بن   عب،  املوملن  (15)
 .1/434  ن1996-هر1416 كتلن. ب وت: عاأ ال البهويت
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ن ك ررا  سررل (17)املسرر لة الظاهريررة.وخررال  يف هررذه (16)و رر،  قررب ابررن املنررذر اإل ررار علررأل  لررق
داود إىل اإلحا  حالق  وًد ي،  علأل عر،  إ راا التكراة يف عرروض التجرارةن و ر،  فرأل صرحة هرذا 

 .(18)القو  ابن عب، الرب حن املالكية

و ا  أبو عبي، تعليًقا علأل اخلال  الساب : "أحوا  التجار عن،انن وعليه أ   املسرل ون أن التكراة 
 .(19)وأحا القو  اآلخر فلير حن حذاهل أهب العلم عن،ان"فرض واجل فيهان 

و ررا أن حو ررور البحررث يتعلرر  بوجرروا التكرراة يف عررروض التجررارة فس  تصررر علررأل  كررر أهررم أدلررة 
 هذا القو  ن ولن أتطر  هدلة حن خالفهم أو حنا  تهان أحا أهم أدلة اجل هور فهي:

 [.267﴾]البقرة:  ةيبات حا كسبتم(  وله تعاىل: ﴿ آ أيها الذين  حنوا أ فقوا حن 1

 وجه ال،دلة حن اآلية السابقة أن فيها أحرا ةإل فا  حن الكسل  وحنه التجارة.

كرران رحررران أن  رررج   -صررلأل   عليرره وسررلم–( لرر،يث مسرررة بررن جنرر،ا  ررا : "فررإن رسررو    2
 .(20)الص، ة حن الذي  ع، للبي "

                                                           

 الغقافيةن حكة حكتبة اخلي ةن رأا الفر انن حكتبة: عج ان. لني  بن صو  محاد أبو: كقي .  املنذر بن حم ، بكر أبو اإل ارن  (16)
 .57ص.  1999-هر1420

 .بع،ها وحا 5/234  تن.د اجل،ي،ةن اآلفا  دار: ب وت. العريب الرتاث إلياء جلنة: كقي .  لت  بن أمح، بن علي احمللألن  (17)

 ن 2000-هر1420الكتل العل يةن  دار:  وتحعوض. ب  ،عطا وحم ساأ: ي الرب. كق عب، نع ر يوس  ب أبوادستذكارن   (18)
3/169 . 

 .  1/525 ن 1988-هر1408القاسم بن سال . كقي : خليب حم ، هراا. ب وت: دار الفكرن  بي،ع أبو ا ناهحو   (19)

 التكاة كتاا  تن.د الفكرن دار: ب وت. ال ي، عب، ال،ين حميي حم ،: كقي .  السجستاين اهذعث بن سلي ان داودن أيب سنن  (20)
سلي ان بن أمح، الطرباين . كقي  : مح،ي   ن الكب  املعجم ن(1562)ر م 2/95( زكاة فيها هب للتجارة كا هل  إ ا العروض)ةا
بن  أمح، البيهقين سنن ن( 7029) ر م 7/253 ن   1983 -هر  1404اجملي، السلفي . املوصب : حكتبة العلو  والكم ن  عب،
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: "يف اإلبرب صر، تهان ويف الورنم -  عليره وسرلمصرلأل –( ل،يث أيب  ر  را :  را  رسرو    3
 .(22)ص، ته" (21)ص، تهان ويف البقر ص، تهان ويف البت

وجره ال،دلرة حررن الر،يث السراب  أن البررت هرو حرا يبيعرره التجرار  هن التكراة د  ررل يف عينره فغبررهل 
 .(23)أ ا  ل يف  ي ته

ةلص، ة فقيب: حنر  ابرن  يرب  -وسلمصلأل   عليه –( ل،يث أيب هريرة  ا : أحر رسو    4
: "حررا يررنقم ابررن -صررلأل   عليرره وسررلم–وخالرر، بررن الوليرر، وعبرراا بررن عبرر، املطلررلن فقررا  النرر  

 يب إد أ ه كان فق ًا ف ونراه   ورسرولهن وأحرا خالر،ن فرإ كم تظل رون خالرً،ان  ر، التربر أدراعره 
فهري  -صرلأل   عليره وسرلم–فعرم رسرو     وأْعتُر،ه يف سربيب  ن وأحرا العبراا برن عبر، املطلرل

 .(24)عليه ص، ة وحغلها حعها"

وجرره ال،دلررة يف الرر،يث السرراب  أن اهحررر ةلصرر، ة يف الرر،رور والعترراد وهررذه د  ررل فيهررا التكرراة 
 إد إ ا كا هل حع،ة للتجارة.

                                                                                                                                                         

 4/146( التجارة زكاة)ةا التكاة كتاا  ن 1994-هر1414املكرحة: حكتبة دار البازن  : حم ، عطا. حكةكقي السا البيهقي. 
امل،ين.  : السي، عب،  كقي العسقالين . عليبن  نأمح، ال،راية:  ا ظر ن العسقالين لجر ابن بضعفه لكم ال،يث(. 7388)ر م

 . 1/259.ت ن داملعرفة ن  دارب وت : 

 لسان :ا ظرحن الغياا خاصة.  بيهل: البت حتار البو ي زنحن الغياا أحتعة البتا البتو يب:  انو يب:  را حن الغيا اانهي الغي البت  (21)
 .311ن5/312العران 

 ن كتاا التكاة ةا)لير 1966-هر1386سنن ال،ار طملن علي بن ع ر ال،ار طمل. كقي : عب،   امل،ين. ب وت: دار املعرفةن   (22)
ن ل،يث  عي (. ا7389ر م) 4/147(ن ن سنن البيهقين كتاا التكاة ةا)زكاة التجارة( 26ر م) 2/100ص، ة( يف اخلضروات 

 .2/179 ن 1964-هر1384نورة: د.نن ا ظر: تلخيص الب ن أمح، بن علي العسقالين. كقي : السي، عب،   امل،ين. امل،ينة امل
 .3/607الاوين   (23)

 

  نكتاا1987-هر1407 الي احةن ودار كغ   ابن دار: ب وت. البوا حصطفأل: كقي . البخاري إمساعيب بن البخارين حم ، صحيه  (24)
فياد عب، البا ي.  ،. كقي : حم جحسلم بن الجا  حسلمن صحيه ن(1399)ر م 2/534...( الر اا ويف تعاىل    و )ةا التكاة

 (.983ر م) 2/676التكاة وحنعها(  ق،مي)يف تةاالتكاة  كتاا  نب وت: دار إلياء الرتاثن د.ت
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رراا عرن أبيررهن  را : "حرر يب ع ررر برن اخلطرراا فقرا : آ5 رراان ( حرا روي عرن أيب ع رررو برن محن  محن
 .(25) ْد ن فقا :  وحها  ي ة مث أد زكاهتا"كاة حالقن فقلهل: حايل حا  إد ِجعناا وأُ أد ز 

 (26)و ا  ابن  ،احة تعليًقا علأل اهثر الساب : "وهذه  صة ي تهر حغلها وأ تنكر فيكون إ اًعا"

لسرقطهل التكراة ( إن عروض التجارة هي والل أحوا  الناان فلو  لنرا بعر،  وجروا التكراة فيهرا 6
 . وهذا فيه  رر  اهر بفقراء املسل ا .(27)يف جتء كب  حن أحوا  املسل ا

 املبحث الثاين: أقوال العلماء يف إخراج زكاة عروض التجارة حال كسادها.

تعرر، حسرر لة إخررراج زكرراة عررروض التجررارة لررا  كسررادها حررن املسررائب املسرركوت عنهرران والررجت د برر، 
واملقاص، العاحة للتكاة والجت تراعأل فيها حصلحة الفق  واملسرتح  هلران  حن حبغها  يف  وء اهصو 

وكذلق لا  الومل  را د يسربل لره الضرررن وةلنظرر إىل أ روا  العل راء املتقر،حا يف هرذه املسرالةن 
فرإن املالكيررة هررم حرن حبررث هررذه املسرر لة ب ركب وا رره وحباذرررن أحررا املرذاهل اهخرررى فلررم تتطررر  

 كرررررب عرررررا  دون النظرررررر لالرررررة وهلم  وجررررروا إخرررررراج زكررررراة عرررررروض التجرررررارة يفهلرررررا ن إمنرررررا كررررران  ررررر

                                                           

   ن1983-هر1403 اإلسالحين املكتل: ب وت. اهعظ ي الرمحن لبيل: كقي .  ا  بن الرزا  أبوبكر عب، الرزا ن عب، حصن   (25)
:   كقي .  ذيبة أيب بن حم ، بن عب،  بكر أبو ن ذيبة أيب ابن حصن  ن(7099)ر م 4/96( العروض حن التكاة)ةا التكاة كتاا
 2/406...(  الرجب عن، يكون املتار يف  الوا حا)  ةا التكاة كتاا  ن 1989 ه 1409 ن الرذ، حكتبة:  الرآض.  الوت ك ا 
 سنن(ن 1179ر م) 1/520ةا)الص، ة يف التجارات وال،يون...(  وسننها ألكاحهاالص، ة و  كتاا  اهحوا ن( 10456)  ر م

 ن الوليب إرواء:  ا ظر ن  عي  اهثر. 5/234  احمللألن( ن  7392ر م )  4/147البيهقي ن كتاا التكاة ةا ) زكاة التجارة ( 
 . 3/311  ن   1985 - هر 1405 ن اإلسالحي املكتل:  ب وت. اهلباين ال،ين انصر حم ،

 .2/335 وملنامل  (26)

-هر1428 اجل،ي،ن الو، دار: القاهرة. السعي، حم ود ال،ين صالح: كقي . عغي ا بن صاحل بن حم ، التكاةن فقه  (27)
 .251ص.  2007
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وسرر عرض يف املطالرل القادحررة ه رروا  العل راء املتقرر،حا واملتر خرين يف كيفيررة إخررراج  .(28)الكسراد
  .ملس لة ح  حسائب أخرى يف التكاةزكاة عروض التجارة لا  كسادها ح  ربط  هذه ا

 ة من عروض التجارة الكاسدة نفسها.املطلب األول: القول إبخراج الزكا

لبحرررث هرررذه املسررر لة فإ ررره د بررر، حرررن بيررران  راء العل ررراء يف لكرررم إخرررراج القي رررة يف زكررراة عرررروض 
 التجارةن وحن  لق  توصب إىل لكم لالة الكساد.

 فق، اختل  العل اء يف هذه املس لة علأل ع،ة أ وا :

أن املالرررق  (30)وال رررافعية يف  رررو  عنررر،هم (29)يررررى النفيرررة يف امل رررهور حرررن حرررذهبهم -1
 خم  با إخراج التكاة حن العا أو القي ة.

ليرررث  يررر،ا التخيررر  بتحقيررر  الاجرررة أو املصرررلحة  (32)وابرررن تي يرررة (31)و رررا  برررذلق أبرررو عبيررر،
 الراجحة.

أن التكراة  رل يف عرا  (34)وال رافعي يف  رو  (33)يرى أبو يوس  وحم ، حرن النفيرة -2
 عروض التجارة ود  ل يف القي ة.

                                                           

      ن حنه اجلليبن حم ، عليش. ب وت: دار  2/190املبسوي ن مشر ال،ين السرخسي . ب وت: دار املعرفةن د.تن  (28)
  335/ 2ن ن املومل ن  3/608ن ن الاوي ن  2/61 . 1989-هر1409الفكرن        

 .2/21 ن 1982-هر 1402ن ب،ائ  الصنائ ن عالء ال،ين الكاساين. ب وت: دار الكتاا العريبن 3/15املبسوين ( 29)
 .3/106 ن   1984-هر 1404مشر ال،ين حم ، الرحلي. ب وت: دار الفكرن  ن  اية احملتاجن2/273رو ة الطالبان  (30)
 .524ن1/525اهحوا ن  (31)
        النج،ي. د. ن  حم ،  بن تي ية . كقي : عب، الرمحن بنقي ال،ين أمح، بن عب، الليم جم ور فتاوى ابن تي يةن ت (32)

 .79ن80ن82ن25/83حكتبة ابن تي يةن د.ت.         
 .2/21ب،ائ  الصنائ ن  (33)
 .399/  1ن حومل احملتاجن حم ، اخلطيل ال ربيمل . ب وت: دار الفكرن د.ت. 2/273رو ة الطالبان ( 34)
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أن الواجرررل  (37)والنابلرررة (36)وال رررافعية يف الصرررحيه حرررن حرررذهبهم (35)يررررى املالكيرررة -3
 إخراج التكاة حن القي ة ود  وز أن تيخذ حن عا العروض.

 أدلة الرأي األول:

 "ملا وجهه إىل الي ن أحره أن رخذ يف اجلتيرة  -صلأل   عليه وسلم -( ل،يث حعا  أن الن  1
 .(38)حن كب لاأ دينارًا أو ع،له حن املعافر وهي ثياا تكون ةلي ن"    

   ب جنران علرأل ألفريأه -صلأل   عليه وسلم–( ل،يث ابن عباا  ا  : " صاحل رسو    2
 .(39) للة "    

 .(40)رخذ اإلبب حن اجلتية وإمنا أصلها الذهل والور  -ر ي   عنه–( كان ع ر 3

                                                           

       بن ونيم النفراوي .  ن الفواكه ال،واينن  أمح،1/70ن  القوا ا الفقهيةن حم ، بن أمح، بن جتي.د.  . د.نن د.ت( 35)
 . 1/335 ن 1995-هر1415ب وت: دار الفكرن        

 .3/106ن  اية احملتاجن 1/383أسك املطالل ن زكرآ بن حم ، اه صاري.د. ن د.نن د.تن  (36)
 .1/435ن ذرح حنتهأل اإلراداتن 2/335املوملن   (37)
    الرتحذي ن أبو عيسأل حم ، بن عيسأل الرتحذي . كقي  :  سنن ن( 1576)ر م 2/101( السائ ة زكاة يف)ةا التكاة كتاا  داودن أيب سنن ( 38)

 ( ن  ا  أبو عيسأل : 623ر م ) 3/20يف زكاة البقر (  ءكتاا التكاة ةا ) حا جا  نأمح، ذاكر و خرين . ب وت : دار إلياء الرتاث ن د.ت        
     1986-هر1406 املطبوعاتن حكتل: للل. و،ة أبو الفتاح عب،: كقي . النسائي ذعيل بن أمح، النسائين سنن نهذا ل،يث لسن       

     : حصطفأل عطا. ب وت: دار قي بن عب،   الاكم . ك حم ، الاكمن نحست،را(  2450)  ر م 5/25(  البقر زكاة)  ةا التكاة كتاا        
  ن خيرجاه وأ ال يخا ذري علأل صحيه ل،يث هذا: الاكم  ا  ن(1449)ر م 1/555 التكاةن كتاا  ن 1991-هر1411 عل يةنال  تلالك      
      ...  والص، ة واخل ر الفيء سنن كتاا  اهحوا ن البيهقين صححه( . 18446)ر م 9/193( اجلتية كم)ةا اجلتية كتاا  البيهقين سنن         

 . 95/ 5 ن الوليب إرواء:  ا ظر ن صحيه ال،يث( . 65 ن 64)ر م 35 ن 1/34( الكتاا أهب عرا حن اجلتية أخذ) ةا       

  ةا اجلتيررررررة كترررررراا  ن البيهقرررررري سررررررنن ن( 3041) ر ررررررم 3/167(  اجلتيررررررة أخررررررذ يف)  ةا والفرررررريء واهحررررررارة اخلررررررراج كترررررراا  ن داود أيب سررررررنن( 39)

     1...( والررر،يون التجرررارات يف الصررر، ات)ةا وسرررننها وألكاحهرررا الصررر، ة كتررراا  اهحررروا ن ن( 18460) ر رررم 9/195 اجلتيرررة كرررم)        

 .  حنقطرررر  الرررر،بث  ن"  ظررررر عبرررراا ابررررن عررررن السرررر،ي مسررررار يف أ رررره إد ن حوثو ررررون رواترررره الرررر،يث" :لجررررر ابررررن  ررررا  (.1195)ر ررررم 523        

 . 2/133 ن ال،راية:  ا ظر        
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 .(41)رخذ اإلبر والبا  واملسا  حن اجلتية -ر ي   عنه–( كان علي 4

 خرررذه حرررنكم حكررران  (42)يف الصررر، ة: "ائتررروين و رررير أو لبرررير -ر ررري   عنررره–(  ررو  حعرررا  5
 .(43)الص، ة فإ ه أهون عليكمن وأ ف  لل هاجرين ةمل،ينة"

ال،دلررة حررن اهلاديررث واآلار السررابقة أ رره ورد فيهررا التخيرر  بررا  إخررراج العررا الواجبررة حررن وجرره 
 (44) ال،ان    أو  ي تها .

 .(45)( إن التكاة تتعل  ةلعا والقي ة فيخ  بينه ا6

                                                                                                                                                         
 حوا  ن محي، بن زجنويه . كقي اه ن(1197)ر م 1/523...( وال،يون التجارات يف الص، ات)ةا وسننها وألكاحها الص، ة كتاا  اهحوا ن  (40)

ن كتاا الفيء ووجوهه وسبيله ةا ) اجتباء    1986هر 1406ذاكر فياض . الرآض : حركت امللق فيصب للبحوث وال،راسات اإلسالحية ن 
 ( ن و ، لكم ذاكر فياض حمق  الكتاا بضع  هذا اهثر177ر م ) 1/169اجلتية واخلراج ...( 

 الفيء كتاا  ن زجنويه دبن اهحوا  ن ن(1198)ر م 1/523...( وال،يون التجارات يف الص، ات)ةا وسننها وألكاحها الص، ة كتاا  اهحوا ن  (41)
 . هثر( ن و ، لكم ذاكر فياض حمق  الكتاا بضع  هذا ا175ر م ) 1/168ووجوهه وسبيله ةا ) اجتباء اجلتية واخلراج ...( 

 
 حنأو  حن ع له اخل ير حلق  هنو يب مسي بذلق  رنأ ر  سةوهو ثوا ةوله مخ ه لةح سامخير ب يمخيص أ ثوا (42)

. اخلطيل ال،ين حمل: كقي . العسقالين علي بن أمح، ن الباري فته: ا ظر حلبوان أي لبير حعك أحا الي نن حلوا
 .3/312. ت.د املعرفةن دار: ب وت

      وألكاحها الص، ة كتاا  اهحوا ن تعليًقان رواه ن2/525...( التكاة يف العرض)ةا التكاة كتاا  البخارين صحيه ( 43)

    أجاز حن)ةا التكاة كتاا  البيهقين سنن ن(1199)ر م 1/524...( وال،يون التجارات يف الص، ات)ةا وسننها         

      2 ( ص، ة اخلضروات يف لير)ةا التكاة كتاا  ال،ار طملن سنن ن( 7164)ر م 4/113( التكوات يف القيم أخذ         

 . حعا ا ي،را أ ةاوا هن   حرسب هذا:  ال،ار طمل  ا  ن( 24) ر م 2/100         

 . 195/ 9البيهقي ن  سنن (44)

 .2/21 نائ نن ب،ائ  الص3/15املبسوين  (45)
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 .(46)( إن العروض حا   ل فيه التكاة فجاز إخراجها حن عينه كسائر اهحوا 7

 أدلة الرأي الثاين:

 [.103﴾]التوبة:                      خذ حن أحواهلم ص، ة ... وله تعاىل: ﴿( 1

بعغترره إىل الرري ن فقررا : "خررذ  -صررلأل   عليرره وسررلم–( لرر،يث حعررا  بررن جبررب أن رسررو    2
وجرره ال،دلررة حررن  .(47)الررل حررن الررل وال رراة حررن الوررنم والبعرر  حررن اإلبررب والبقرررة حررن البقررر..."

 .(48)قتضي أن يكون الواجل املخرج بع  النصاااآلية وال،يث السابقا أن حن للتبعي  في

ليرررث ورد فيررره: "...ويف صررر، ة الورررنم يف  -صرررلأل   عليررره وسرررلم–( لررر،يث أ رررر عرررن النررر  3
 .(49)سائ تها إ ا كا هل أربعا إىل ع رين وحقة ذاة..."

 .(50)وجه ال،دلة حن ال،يث الساب  أن يف للظرفية فجعب الواجل حظروفًا يف النصاا

                                                           

 .2/335املوملن   (46)

 بن حم ، حاجةن ابن - حاجةن ابن سنن ن(1599)ر م 2/109( الترر ص، ة)ةا التكاة كتاا  داودن أيب سنن داودن أبو (47)
( هحوا فيه التكاة حن ا لالتكاة ةا)حا    كتاا  تن.د الفكرن دار: ب وت. البا ي عب، فياد حم ،: كقي . حاجة بن يتي،
 كتاا(ن سنن البيهقين  23ر م) 2/99ص، ة(  خلضرواتةا)لير يف ا التكاة كتاا  طملن  ال،ار سنن (ن1814ر م) 1/580

 ةنكتاا التكا  من(ن حست،را الاك7163ر م) 4/112حاله في ا وجل عليه إد حا وجل عليه(  عن)د ييدي االتكاة ة
 نعلأل ذري ال يخا إن صه مسار عطاء بن يسار عن حعا  ب يهصح إسنادالاكم:  هذا   ا (ن 1433ر م) 1/546

 لخيصا ظر: ت بسنةنأو يف سنة حوته أو بع، حوته  وته عي   ه ه أ يصه مسار عطاء عن حعا   ه ه ول، بع، ح ال،يثجبب.
 2/170الب ن 

 .2/22ب،ائ  الصنائ ن  (48)

 (.1386ر م) 2/527( ونمكتاا التكاة ةا)زكاة ال  نالبخاريصحيه  (49)

 .2/22ب،ائ  الصنائ ن  (50)
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سررر يف إخررراج التكرراة يظهررر يف إخررراج التكرراة حررن  فررر املررا ن كررون الواجررل يف النصرراا ( إن الي4
 .(51)يبقأل ببقائه ويهلق هبالكه

 أدلة الرأي الثالث:

حا روي عن أيب ع رو برن محراا عرن أبيرهن  را : "حرر يب ع رر برن اخلطراا فقرا : آ محراان  (1
وجره  .(52) ي رة مث أد زكاهترا"أد زكاة حالرقن فقلرهل: حرا يل حرا  إد جعراا وأد  فقرا :  وحهرا 

 .(53)ال،دلة حن اهثر الساب  أن التكاة  ل يف القي ة الجت هي حمب الوجوا

 .(54)إن النصاا حعترب ةلقي ة فكا هل التكاة حنها كسائر اهحوا  (2

 .(55)إن القي ة حتعل  هذه التكاة فال  وز اإلخراج حن عا العروض (3

 املناقشة والرتجيح:

وةلنظرررر يف اآلراء السرررابقةن فرررإن الرررذي يررررتجه إخرررراج التكررراة حرررن القي رررة ولرررير حرررن العرررروض      
التجاريرررة وهرررذا يف اهلررروا  الطبيعيرررة أي لرررا  عررر،  وجرررود الكسررراد و لرررق هن  صررراا عرررروض 

 التجارة يعر  بتق،ير  ي ة العروض ولير حن أعيا ان ك ا ييك،  لق اهثر عن ع ر وهو ح  

                                                           

  فر املو  . نالساب  املص،ر (51)

 . 25ا ظر هاحش ر م  ن ر ه سب  (52)

 .2/378ن   1980-هر1400املب،رن  إبراهيم بن حم ، بن حفله . ب وت: املكتل اإلسالحين ( 53)

 .2/335 ملوملنا (54)

 .1/399حومل احملتاجن ( 55)

 .2/335 وملنامل( 56)



 
   ن عل ية حمك ةن جاحعة  طر2017هر / 1438( ربي  1الع،د  35جملة كلية ال ريعة وال،راسات اإلسالحية )اجملل،  
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ن ادسررت،د  برره  يف هررذه املسرر لة فقرر، ورد يف  صررة ي ررتهر حغلهررا وأ تنكرك ررا  ررعفه إد أ رره نكرر
 . (56) ا  ابن  ،احة 

أحررا أدلرررة اآلراء اهخررررى فإ ررا د تتعلررر  ب ررركب حباذررر  سررر لة إخرررراج زكرراة عرررروض التجرررارةن وإمنرررا 
ع رر تتعل  إبخراج التكراة حرن اهصرنا  اهخررىن ك را أن لر،يغي حعرا  وابرن عبراا واهثررين عرن 

 وعلي تتعل  بتق،ير اجلتيةن إ افة إىل  ع  بع  اهدلة الجت است،  هبا.

أحرررا ةلنسررربة لالرررة الكسررراد و رررع  السررريولة النق،يرررة لررر،ى التررراجرن فإ ررره يررررتجه القرررو  إبحكا يرررة 
إخررراج التكرراة حررن العررروض  فسررها ب ررري أن يتحقرر  بررذلق النفرر  ملسررتح  التكرراةن وهررذا القررو  د 

ه رره يقرريم السررل  الكاسرر،ة لسررل سررعرها يف السررو  يررو  التكرراةن فهرري لررو   رررر فيرره علررأل املتكرري
بيعهل فلن تبار أبكغر حن سعر تقيي هان وهبذا  كون أيًضا  ، لققنا املصلحة ملسرتح  التكراة فلرم 
 قررب بعرر،  وجرروا التكرراة لكسرراد العررروضن إمنررا أعطينرراه الرر  يف الصررو  علررأل سررل  ينتفرر  هبرران 

كالية كسرراد هررذه العررروضن و رر، رجرره هررذا الرررأي عرر،د حررن الفقهرراء وبررذلق  كررون  رر، عاجلنررا إذرر
 . (57)املعاصرين حنهم ال يخ ابن عغي ا

ك ررا كرران هررذا حررن  رررارات النرر،وة اهوىل لقضرراآ التكرراة (58)وكررذلق الرر،كتور عبرر، الوفررار ال ررري  
 .(59)  1988ة الكويجت يف القاهرة عا  املعاصرة والجت  ظ ها بيهل التكا

                                                           

 

  .   252 ص   ن                      فقه التكاةن ابن عغي ا    (57 )
     ن(22)عر،د الكويرهلن جاحعرة اإلسرالحيةن وال،راسرات ال رريعة جملرة. ال رري  الوفرار عب، حم ، العروضن حن التكاة إخراج (58)

 .198ن199ص   ن1994-هر 1414

                          القررررررررررررررراهرةن الكويرررررررررررررررهلن يف التكررررررررررررررراة بيرررررررررررررررهل  ظ هرررررررررررررررا والرررررررررررررررجت املعاصررررررررررررررررةن التكررررررررررررررراة لقضررررررررررررررراآ اهوىل النررررررررررررررر،وة  ررررررررررررررررارات( 59)
                   .21ص  ن1988-هر 1408
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هيقررة احملاسرربة واملراجعررة لل يسسررات املاليررة اإلسررالحية  رر ن حعيررار التكرراة حرررا  وكررذلق صرر،ر عررن
( حا  صه: "اهصرب إخرراج زكراة عرروض التجرارة  قرً،ان ولكرن 5/2/4ييك،  لق فق، ورد يف بن، )

 رروز يف لالررة الكسرراد إخررراج التكرراة حررن اهعيرران التجاريررة  فسررها ب ررري أن  قرر   لررق حصررلحة 
 .(60)املستحقا للتكاة"

إد أن اإلذكا  الذي يتعل  إبخرراج التكراة حرن  فرر العرروض نكرن أن يظهرر يف لرا  أن كا رهل 
اهعيان املخرجة د يتحق  هبا النف  ملستح  التكراة أو كا رهل هرذه اهعيران د تقبرب التجتئرة أو يف 

 طرررر    تئتهررررا تعطيررررب لال تفررررار هبررررا و لررررق كالعقررررارات واهرا رررري واملركبررررات واملعرررر،ات الغقيلررررة أو
ويارهرران  ررا يرر،فعنا إىل القررو  بوجرروا إخررراج القي ررة  قرر،ا برر،د حررن العررا ن أحررا  يف لررا   ررع  
السرريولة النق،يررة وعرر،  القرر،رة علررأل دفرر  التكرراة  قرر،ان فررإن هررذا يرر،فعنا إىل البحررث عررن لررب هلررذه 

 املس لة وهذا حا سنبحغه يف املطالل القادحة.

قيمببة عببروض التجببارة الكاسببدة يف كبب  عببا   مبب  املطلببب الثبباين: القببول إبخببراج الزكبباة مببن 
 إمكانية أتخري إخراجها إىل حني اليسار.

ليث نكن الع ب هبذا القو  لرا  عر،  إحكا يرة إخرراج التكراة حرن  فرر العرروض التجاريرةن فهنرا 
 قررو  إبخررراج القي ررةن ولكررن بسرربل عرر،  وجررود السرريولة حرر  الترراجر فرري كن  خرر  إخراجهررا إىل 

 يث تع، ديًنا يف  حته.لا اليسار حب

 ولبحث هذا القو  وأدلته فإ ه د ب، حن بيان حذاهل الفقهاء حن حس لة  خ  دف  التكاة.

 فق، اختل  الفقهاء يف هذه املس لة علأل رأيا:

 
                                                           

 .576ص.  2014-هر1435 املناحةن اإلسالحيةن املالية لل يسسات واملراجعة احملاسبة هيقة عن الصادرة ال رعية املعاي  (60)



 
   ن عل ية حمك ةن جاحعة  طر2017هر / 1438( ربي  1الع،د  35جملة كلية ال ريعة وال،راسات اإلسالحية )اجملل،  
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يرى النفية أن التكاة  ل علأل الرتاخين وكان دليلهم علأل  لق أن اهحرر املطلر  ير،  علرأل  -1
 .(61)الفور الرتاخي ود ي،  علأل

 (64)وال ررررررافعية (63)واملالكيرررررة (62)يررررررى النفيرررررة يف  رررررو  عنرررررر،هم وهرررررو اختيرررررار ابررررررن اهل رررررا  -2
 أن التكاة  ل علأل الفور ود  وز  خ  إخراجها إد إ ا وج، عذر نن   لق. (65)والنابلة

 و ، است،لوا علأل فورية إخراج التكاة بع،ة أدلة حنها:

التكراة علرأل الفرور أبن اهحرر وإن كران علرأل الرتاخرين إد  است،  حرن  را  حرن النفيرة بوجروا .1
 .(66)أن هناا  رينة صارفة ت،  علأل الفورية وهي دف  لاجة الفق  ه ا حعجلة

 .(67)إن اهحر املطل  يفي، الفوريةن وهن لاجة الفق  انجتة والت خ  خمب ةملقصود  .2

 .(68)حغلها كالصالة والصو التكاة عبادة تتكرر فلم  ت  خ ها إىل و هل وجوا  .3

                                                           

 .155ن2/156 يرنن فته الق،2/3 صنائ نب،ائ  ال (61)

-هر1421 الفكرن دار: ب وت. عاب،ين بن أحا حم ، عاب،ينن ابن لاذية ن155ن2/156 الق،يرن فته (62)
 .271ن2/272 ن2001

-هر1414 اإلسالحين الورا دار: ب وت. احملققا حن جم وعة: كقي . القرايف إدرير بن أمح، ال،ين ذهاا الذخ ةن  (63)
-هر1412 الفكرن دار: ب وت. البقاعي يوس : كقي . الع،وي الصعي،ي علي الع،وين لاذية ن134ن3/139   ن1994
1992  .1/639. 

 نن.د  ن.د. لجراهليت ي ابن القومين املنهب ن1/34. ت.د املعرفةن دار: ب وت. النووي ذر  بن  ىي الطالبان حنهاج (64)
 .1/487. ت.د

 .1/394املرب ن  ضن الرو 2/290 وملنامل (65)

 .2/155 الق،يرنفته   (66)

 .1/394املرب ن  لروضا (67)
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 أحا ال،ليب علأل جواز  خ  إخراج التكاة لعذر فهو:

 ررررررا : "د  رررررررر ود  -وسررررررلم صررررررلأل   عليرررررره–( لرررررر،يث أيب سررررررعي، اخلرررررر،ري أن رسررررررو    1
 .(69)" رار

 .(70)وجه ال،دلة حن ال،يث الساب  أن يف  خ  دف  التكاة لعذر دفًعا للضرر عن املتكي

 .(71)جواز  خ   ضاء دين اآلدحي لعذرن بب إن  خ  التكاة أوىل( القياا علأل 2

 املناقشة والرتجيح:

وةلنظررر في ررا سررب  فررإن الررذي يرررتجه يف هررذه املسرر لة القررو  أبن اهصررب يف إخررراج التكرراة الفوريررة 
 وع،  الت جيب إد إ ا وج، هناا عذر نن  إخراج التكاةن ويف املس لة الجت حنرن بصر،دها فرإن لالرة
الكساد وع،  توفر السيولة النق،ية تع، عذرًا يرخص بت جيب إخراج التكاة إىل لا اليسرارن وهبرذا 
القرو   كرون  ر، خففنرا عرن املتكري فلرم  لتحرره إبخرراج التكراة فرورًا لعر،   ،رتره علرأل  لرق ويف  فررر 

 الو هل لافظنا علأل ال  يف وجوا التكاة يف هذه العروض فلم حنر  املستحقا حنها.

 

                                                                                                                                                         

 .2/290 ناملومل   (68)

 كتاا  ال،ار طملن سنن ن(2341)ر م 2/784( جباره يضر حا لقه يف بك حن)ةا اهلكا  كتاا  حاجةن ابن سنن  (69)
  الاكمن حست،را ن(11166)ر م 6/69(  رار ود  رر د)ةا الصله كتاا  البيهقين سنن ن(288)ر م 3/77 البيورن
 لكم و ، ن خيرجاه وأ حسلم ذري علأل اإلسناد   صحيه ل،يث هذا: الاكم  ا  ن(2345)ر م 2/66 البيورن كتاا
-هر1405 اإلسالحين املكتل: ب وت.  اهلباين ال،ين انصر حم ، ن الوليب إرواء:  ا ظر.  ال،يث هذا بصحة اهلباين
 . بع،ها وحا 3/408. 1985

 .2/290املوملن  (70)

 املو  . فرالساب ن   املص،ر (71)



 
   ن عل ية حمك ةن جاحعة  طر2017هر / 1438( ربي  1الع،د  35جملة كلية ال ريعة وال،راسات اإلسالحية )اجملل،  

42 
 

 

 .-رمحه ا  –(73)وابن عغي ا (72)و ، رجه هذا القو  كب حن ال يخ ابن ةز

إد أن اإلذرركا  الررذي نكررن أن يعرررض هلررذا الرررأي يت غررب يف لررا  ةررو  فرررتة الكسرراد حبيررث لررو 
اسررت ر الكسرراد لسررنوات ةويلررة كع ررر سررنوات أو أكغررر فررإن القررو  إبخررراج التكرراة عررن السررنوات 

خاصررة عنرر،حا ترررتاكم عليرره حسررتحقات التكرراة وتكررون املبررال  املسررتحقة  السررابقة فيرره إرهررا  لل تكرري 
 كب ة فإن هذا اهحر نكن أن  عاجله حن خال  املطلل اآليت.

 املطلب الثالث: القول إبخراج الزكاة مرة واحدة لسنة واحدة عند بي  العروض الكاسدة.

يررث يصررعل القررو  إبخررراج فهررذا القررو  نكررن الع ررب برره لررا  اسررت رار الكسرراد لسررنوات ةويلررة حب
التكاة عن تلكم السنوات  ا يسبل إرها  املتكي و ، صررح هبرذا الررأي بعر  املالكيرة حر  تفصريب 

 يف  ور التاجر املالق للعروض.

 فاملالكية يفر ون با التاجر املرتبص )احملتكر( والتاجر امل،ير.

ذا د زكراة عليره فيهرا لري يبيعهران فالتاجر املرتبص هو الذي ي ررتي السرل  وينتظرر هبرا الورالءن فهر
 فإن ةعها زكاها لسنة.

أحررا الترراجر املرر،ير فهررو الررذي ي رررتي ويبيرر  ود ينتظررر و تًررا ود ينضرربط لرره لررو  ك هررب اهسرروا ن 
 .(74)فيجعب لنفسه ذهرًا يف السنة فيقو  حا حعه حن العروض ويض ه إىل العا وييدي زكاته

                                                           

       البحوث إدارة رائسة الرآضن. ال ويعر حم ،: وترتيل   .  ةز بن   عب، بن العتيت عب، ةزن ابن فتاوى جم ور  (72)

 .14/226 ن  1998-هر1419 واإلفتاءن العل ية         

 1419فتاوى ابن عغي ان حم ، بن صاحل بن عغي ا.    وترتيل: فه، بن انصر السلي ان. الرآض: دار الغرآن   (73)
 (.139ر م ) 18/225 ن 1998-هر        
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وا يف التاجر املر،ير هرب نكرن أن رخرذ لكرم التراجر املررتبص ويف لا  الكساد فإن املالكية اختلف
)احملتكر( فيتكي عن، بي  العروض لسنة وال،ة أ  أ ه  سل  ي ة هذه العرروض الكاسر،ة ويريدي 

 زكاهتا يف كب عا  روم كسادها.

فامل رررهور يف املرررذهل وهرررو  رررو  ابرررن القاسرررم أن التكررراة  رررل كرررب عرررا  لررري لرررو اسرررت ر كسرررادها 
. ليررث جرراء يف ال رررح الكبرر  " ررل التكرراة يف العررروض ولررو ةرت سررنا إ  بوارهرران (75)لسررنوات

 .(76)أي كسادها د ينقلها للقنية ود لاللتكار"

وكان دليلهم علأل الرأي الساب  أن العروض حا   ، ثبهل له لكم اإلدارة ةلنيرة والع رب فرال خيررج 
العرض ح   ية اددخار ود حن ع له  ه ره كرب عنها إد  ةلنية أو ةلنية والع ب حعا ن ولير بوار 

 .(77)يو  يعرض للبي  ود ينتظر به سو   فا 

يف لا ورد  و  ل حا  حالق وهو  و  سحنون وابن انف  وابرن املاج رون إن العرروض الكاسر،ة 
د تقرررو  ويكرررون لك هرررا لكرررم العرررروض عنررر، التررراجر املررررتبصن فرررال تتكرررأل إد عنررر، بيعهرررا لسرررنة 

 .(78)وال،ة

 

                                                                                                                                                         

 .1/331ن الفواكه ال،واينن 1/70ن القوا ا الفقهيةن 3/169ادستذكارن   (74)

       بن عب، الرب.  عب، ع ر يوس  بن أبو الكايفن ن2/254 تن.د صادرن دار: ب وت. أ ر بن حالق امل،و ةن  (75)
 .2/61 اجلليبن حنه ن1/97ن 1987-هر1407ب وت: دار الكتل العل يةن       

 .474ن1/475ال رح الكب ن ال،ردير ن   (76)

 1420بن خل  الباجي. كقي : حم ، عب، القادر عطا. ب وت: دار الكتل العل يةن  ي انالولي، سل أبو ألناملنتق (77)
 .3/185  1999-هر      

     1982-هر1402 الفكرن دار: ب وت(. زرو )  بر املعرو  الرب سي حم ، بن أمح، ن زرو  ذرح ن3/23 الذخ ةن  (78)

 : دار الكتل وتعب، السال  ذاها. ب    ،بن حم ، الصاوي .  بطه وصححه: حم ،أمح ن السالق بلوة ن1/325 ن         
 .1/414 . 1995-هر1415 ةنالعل ي      
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و رر، اسررت،  أصررحاا هررذا القررو  أبن العررروض ليسررهل حررن جررنر حررا  ررل فيرره التكرراة وإمنررا  ررل 
التكرراة يف  ي ترره حرر  تعبرر ه يف التجررارةن فررإ ا بقرري وأ ينتقررب للتجررارة رجرر  إىل لكررم اددخررار الررذي 

 .(79)هو أصله

صر  و ر، خرص اللخ ري وابرن يرو ر اخلرال  يف املرذهل  را إ ا كسر، اه ربن فرإن كسر، وةر الن
أو اهكغرر فررإن العرروض أ تقررو  اتفا ًران ويكررون لك هررا لكرم عررروض التراجر املرررتبص )احملتكررر(ن 

يف لرا أثبرهل ابرن ب ر  اخلرال  حطلًقرا يف .(80)أي أ ا تتكأل عن، بيعهرا حررة والر،ة لسرنة حا رية
ر لرو وجر، املذهل سواء كان الكساد كغ ًا أو  لرياًلن بنراء علرأل أن الكرم للنيرة  وهن التراجر املر،ي

فرالفر  برا لالرة الررتبص )ادلتكرار(  .(81)ح رتًآ لبارن أحا التراجر املررتبص فإ ره سرينتظر السرو 
هررو أن املنتظررر يف الرررتبص للررربه الررذي لرره ة ن  -وإن كرران يف كررب حنه ررا ا تظررار السررو –والبرروار 

 .(82)أحا البوار فإ ه ينتظر رحًبا حا أو بيًعا بال خسارة

 يف ل، البوار أو الكساد علأل  ولا: و ، اختل  املالكية

 اهو  لسحنون: وهو عاحان.

و ، است،  علأل  لق أبن العا  الوال، ح،ى للتن ية والتحريق فإ ا اتصب برذلق عرا   خرر ثبرهل 
 بواره ولكم ببطالن التجارة فيه.

                                                           

 .3/185ن املنتقألن 1/299الكايفن دبن عب، الرب ن   (79)

    لاذية ن2/323  ن1978-هر1398 الفكرن دار: ب وت(.  املوا ) ا املعرو  يوس  بن حم ، واإلكليبن التاج  (80)

 .1/474  تن.د الفكرن دار: ب وت. عليش حم ،: كقي . ال،سو ي عرفة بن حم ، ال،سو ين        

 .2/61اجلليبن  نهن ح474ن1/475ال،سو ين  ةلاذي (81)

 .2/197ذرح اخلرذين   (82)
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 .(83)الغاين دبن املاج ون: أ ه د ل، له ويرج  يف  لق للعادة

 املناقشة والرتجيح:

والررذي يررررتجه بعرر، النظرررر في ررا سرررب  القررو  إبخرررراج التكرراة لسرررنة والرر،ة عنررر، بيرر  العرررروض       
و لق عن، ع،  إحكا ية إخراج التكاة حن  فر العروض يف كب سنة ويف لرا  أن اسرت ر الكسراد 

 لسنوات ع،ي،ة.

 - أعلرررمو –أحرررا ةلنسررربة لررر، البررروار أو الكسرررادن فرررإن القرررو  بعررر،  التح،يررر، هرررو اهرجررره      
و لق هن السل   تلر  يف ةبيعرة كسرادهان فالعقرارات كتراج إىل و رهل لبيعهران فلرو  خرر  البير   
هذررهر أو سررنة فإ رره د يعرر، كسرراًدان وعليرره فلررو لرر،دان فرررتة الكسرراد بسررنتا فرر كغر ن حبيررث لررو  

كا رررهل السرررنة كا رررهل عنررر،ه عقرررارات أ تبررر  يف السرررنة اهوىل ويف السرررنة الغا يرررةن فإ ررره يتكيهررران فرررإ ا  
  و قو  هنا أبن هذه العروض كاس،ة.الغالغة وأ تب  فإ ا د تتكأل 

يف لررا أن هنرراا بعرر  السررل  تتعرررض للكسرراد بنهايررة حوسررم بيعهررا كرراملالبر حررغاًل ن أو حرر      
 ا رتاا حوع،  اية صالليتها كاملواد املصنعة .

ب  إبخررراج التكرراة لسررنة والرر،ة عنرر، و رر، رجرره عرر،د حررن الفقهرراء املعاصرررين  ررو  املالكيررة السررا    
 بي  العروض الكاس،ة.

وأكرررر،  ولررره أبن العررررروض يف لررررا   -رمحرررره  –ليرررث  ررررا  برررذلق ال رررريخ حصررررطفأل التر ررراء     
الكسرراد تكررون ورر  انحيررة أو حتو فررة الن رراء كالرر،يون ورر  املرجرروة الوفرراء فإ ررا ة قطررار اهحررب حررن 

 .(84)،يرًااستيفائها خرجهل عن أن تكون انحية ولو تق
                                                           

      ابن دار. الاللم عب،  صاحل العقارن يف التكاة ن2/323 واإلكليبن التاج ن1/325 زرو ن ذرح ن3/23 الذخ ةن (83)

 .68ص.  تن.د اجلوزين       
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و لررق حررن ةا التخفيرر  والتيسرر  و ياًسررا  -رمحرره  –و ررا  بررذلق أيًضررا ال رريخ ابررن عغي ررا  
 علأل دين امل،ين املعسر فإ ه يتكيه عن،  بضه.

إد أ ه ورد عنه أ ه  ا  أبن اهلوي إ ا ةعها أن يتكيها لكب حرا حضرأل حرن السرنوات  هن الفرر  
 .(85)يف حلكهن أحا ال،ين فهو يف  حة فق  حعسربينها وبا ال،ين أن العروض 

 .(86)و ا  بذلق ال،كتور يوس  القر اوي حن ةا التيس  والتخفي 

و ا  به أيًضا ال،كتور يوس  ال بيلين ليث  كر حن صور الكسراد حرا ننر  بير  العقرارات كرهل 
ارة لوجررود حررا التطرروير إد وسررارةن ليررث إن هررذه العقررارات حرر  وجررود الكسرراد د تعرر، عررروض  رر

 .(87)نن  حن بيعها

و ررا  بررذلق أيًضررا الرر،كتور صرراحل الاللررم و كررر حررن صررور الكسرراد حررا يتعلرر  ةملسررا ات العقاريررة 
الجت تعر هل لعائ   هري تسبل يف  خر  إجرراءات التخطريط والبير   ه ره كالر،ين علرأل املعسررن 

 .(88)عذر علأل صالبهك ا أ ه أصبه حاًد و  ان   هن الن اء ةدستن اء وهذا حت

                                                                                                                                                         

        1999-  هرررررررر    1420                          أمحررررررر، حكرررررري. دح ررررررر : دار القلرررررررمن     جمررررررر،           . اعترررررررك هبررررررا:            أمحرررررر، التر ررررررراء       حصرررررررطفأل          التر ررررررراءن     اوى  فترررررر     (84 )
  .       135ن136 ص

  .   252             ابن عغي ا ن ص      كاةن        فقه الت      (85 )

 .1/335   ن1973-هر1393 الرسالةن حيسسة: ب وت. القر اوي يوس  التكاةن فقه  (86)

      ظ ها بيهل التكاة  والجت اصرةيوس  ال بيلي. الن،وة الغا ية والع رون لقضاآ التكاة املع زكاة العقارات كهل التطويرن (87)
 .19 ن تركيان ص3/2014الكويهلن ذهر  ب،ولة       

 .106ن107صالتكاة يف العقارن   (88)
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إد أن الرررررأي السرررراب  نكررررن أن ينررررا ش يف لررررا  أن اسررررت ر الكسرررراد لسررررنوات ةويلررررة و ررررتب عنرررره 
خسائر ذ،ي،ةن و فقات ان ة عن ألق هذه العروض ن  وأ يع، حن امل كرن بير  هرذه العرروضن 

 فإن هذا حا س ان  ه يف املطلل اآليت.

نيبة البيبب   الكاسبدة مبن خبقل قطعالتجبارة  املطلبب الرابب : القبول بعبد  إخبراج زكباة عبروض
 والقول إبخراج زكاهتا بعد أن ينوي بيعها من جديد.

 هذا القو  حبمل علأل حس لة القو  بقط   ية البي  أو  لل  ية التجارة إىل القنية.

علرأل أن حرن  طر   (92)والنابلرة (91)وال رافعية ((90))واملالكيرة (89)ليرث اتفر  الفقهراء حرن النفيرة
 يررة بيعرره لعررروض التجررارة و رروى ا تناءهرران فإ رره د  ررل التكرراة عليرره إد بعرر، أن يعيرر، عر ررها للبيرر  

 وينوي البي  حن ج،ي،.

 .(93)وخال  يف هذه املس لة أذهل حن املالكية

 و ، است،   هور الفقهاء علأل رأيهم الساب  بع،ة أدلة حنها:

 .(94)الرد إىل اهصب جمرد النيةإن القنية هي اهصبن فيكفي يف  (1

 

                                                           

  .   226 / 2        الرائ ن    ر       ن  البح  12 / 2         الصنائ ن     ئ    ب،ا     (89 )

 .1/148. ت.د   نن.د  ن.د. الاجل بن عغ ان ع رو أبو اهحهاتن جاح  ن1/97ن الرب عب، دبن  الكايفن  (90)

  .  40 / 6         ن اجمل ورن    605 / 3       الاوين      (91 )

 1381ن حطالل أويل النهألن  حصطفأل السيوةي الرليباين . دح  : املكتل اإلسالحين 2/338ابن  ،احةن املوملن ( 92)
 .2/97 ن   1961-هر       

  .  70 / 1       قهيةن           القوا ا الف     (93 )

  .   102 / 3              ن  اية احملتاجن    339 / 2       املوملن     (94 )
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 ( القياا علأل  ية املسافر اإل احةن فإ ه يكون حقيً ا ةلنيةن وكذلق الصائم فإ ه يكرون صرائً ا 2
 .(95)ةلنية    

    ( إن  ية التجارة ذري لوجوا التكاة يف العروضن فإ ا  وى القنية زالرهل  يرة التجرارة ففرات 3
 .(96)ذري الوجوا    

       ( إن حن  وى ترا التجارة وهو اترا هلا فعاًلن فيكون  ،  رن الع ب ةلنية فرتترل عليهرا 4
 .(97)أثرها    

والقو  الساب  بع،  إخراج التكاة و لرق حرن خرال   طر   يرة البير  نكرن الع رب بره يف لرا  ةرو  
يكرررون يف  ررررو  فررررتة الكسررراد واخلسرررارة ال ررر،ي،ة وعررر،  تررروفر السررريولة النق،يرررة وهرررذا نكرررن أن 

الرررا حرررغاًلن أو صرر،ور  ررررارات لكوحيررة أنررر  البنرراء وادسرررتغ ارات يف بعرر  اهرا ررري املعرو رررة 
للبيررر ن أو صررر،ور  ررررارات عسررركرية أنررر  اسرررتخ،ا  هرررذه اهرا ررري ك رررا هرررو الرررا  يف فلسررررطان 

 فيكون  ط   ية البي  هو الب لي تتو  هذه الظرو  ادستغنائية.

نررا أ رره ةإل ررافة إىل اخلسررارة النا ررة عررن الكسرراد فررإن هنرراا عروً ررا  اريررة ود برر، حررن املاللظررة ه
يتح ررب حالكهررا  فقررات تتعلرر  هبررا كنفقررات التخررتين والفرررن وكالضرررائل والرسررو  الررجت تفر ررها 
بع  ال،و  علرأل اهرا ري والعقرارات واملركبراتن وهرذا يلرت  حنره التخفير  عرن صرالل العرروض 

عفائرره حررن التكرراة لرري لررو ر البيرر   هن  طرر   يررة البيرر  جعلررهل حنهررا حررن خررال   طرر   يررة البيرر ن وإ

                                                           

  .   226 / 2                ن البحر الرائ ن   12 / 2          الصنائ ن      ب،ائ       (95 )
 .2/97ن  حطالل أويل النهألن 2/339املوملن   (96)

 .3/102ن  اية احملتاجن 2/12الصنائ ن  ائ ب،  (97)
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وليسرهل عروً ررا  اريرةن فحري يتكري فإ رره د بر، حرن وجرود  يررة بير  ج،ير،ة لتتحررو   حقتنراهعروً را 
 إىل عروض  اريةن و سل هلا لو  ج،ي،.

جرارة لرا   و ،  هل البالث أنن العنقري إىل  لق ليث  را  أبن التكراة د  رل يف عرروض الت
 كسادها كساًدا ذ،يً،ا  ح  أبحوا  التاجر ويف لا  ع،  وجود  ية املتاجرة.

و رر، اسررت،  علررأل رأيرره أبن ال ررريعة اإلسررالحية تقررو  علررأل دفرر  الضرررر ن والتكرراة  ررل علررأل سرربيب 
 املواساةن وال خص الذي كس،ت بضاعته هو أل  ةملواساة.

،يرره ليسررهل عررروض  ررارة إمنررا هرري سررل  حعرر،ة للبيرر  وأن  لررل الترراجر  يترره  عررب السررل  الررجت بررا ي
.  و ر، صر،رت (98)فقطن وليسهل حعر،ة للتجرارة  ه ره يرير، الرتخلص حنهرا ود يرير، أن يتراجر هبرا

فتررروى هبرررذا اخلصررروص عرررن حركرررت الفتررروى التررراب  ملو ررر  ال ررربكة اإلسرررالحية ليرررث  صرررهل علرررأل أن 
حتعغررًا يف بيعهرا لره أن يقطر   يرة اد رار هبرا البضاعة الجت تبقرأل عنر، التراجر فررتة حرن الرتحن كاسر،ة 

 .(99)وينوي هبا القنيةن ولينقذ تصبه حن  تلكاته ال خصية وليسهل حن عروض التجارة

  اخلامتة:

 يف ختا  هذا البحث فإ ه نكن التوصب إىل أهم  تائجه أو حها يف النقاي اآلتية:

،ة  فسرها و لرق إ ا أحكرن نكن القو  بوجوا إخراج التكاة حرن عرروض التجرارة الكاسر (1
ا تفرار املسررتحقا حنهرران وعنر، عرر،  وجررود سريولة  ق،يررة كافيررة عنر، الترراجر إلخررراج  ي ررة 

 زكاة العروض الكاس،ة.

 
                                                           

 .77 ن78ص  ن2009-هر1430 املي انن دار: الرآض. العنقري سعود بن أنن التكاةن  واز  يف املستج،ة املسائب(  98)

 (.383) ر م فتوى (99)
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يف لا  ع،  إحكا ية ا تفار حستحقي التكاة حرن العرروض التجاريرة الكاسر،ة  فسرهان أو  (2
للتجتئررةن فررإن الواجررل إخررراج وجررود حررا ننرر  حررن إخراجهررا حررن العررروض كعرر،   ابليتهررا 

 ي تهررا فررإن أ يكررن عنرر، الترراجر السرريولة النق،يررة الكافيررةن فإ رره نكررن أن ييجررب إخراجهررا 
 إىل لا اليسار عن كب سنة ألق فيها عروض التجارة.

إ ا اسررت رت لالررة الكسرراد لسررنوات ةويلررةن فيكررون الواجررل إخررراج التكرراة لسررنة والرر،ة  (3
ا عرررن صرررالل املرررا  خاصرررة إ ا كررران املبلررر  املطلررروا و لرررق عنررر، بيررر  العرررروضن  فيًفررر

 إخراجه كب ًا  ا يسبل استهالا رأا حا  التجارة أو أولبه.

يف لررررا  اسررررت ر الكسرررراد لسررررنوات ةويلررررة ورافرررر   لررررق وجررررود خسررررائر كبرررر ة و فقررررات  (4
يتح لها التاجر تتعل   لكيته هلرذه العرروض فإ ره نكرن توير   يرة التجرارة إىل القنيرةن فرال 

د  هيتعاحررب حعهررا علررأل أ ررا عررروض حقتنرراالتعاحررب حرر  العررروض علررأل أ ررا  اريررةن إمنررا  يررتم
زكراة فيهرا لرري لرو ةعهررا صرالبهان ود يتكرري زكراة عررروض التجرارة إد إ ا عرراد و روى حررن 

 ج،ي، بي  هذه العروض واملتاجرة هبا.

 

***** 
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 واملراج  املصادر
 املصادر واملراج  العربية:-أوال
  الكرمي.القر ن 
  ذرررريبة ن كقيرررر   ك ررررا  ابررررن أيب ذرررريبة ن أبررررو بكررررر عبرررر،  بررررن حم رررر، ن حصررررن  ابررررن أيب

   .1989-هر  1409ن  1الرآض : حكتبة الرذ، ( ن ين )الوت
   اهحهاتن ) د. ن د.ن ( د.ين  د.تابن الاجل ن أبو ع رو عغ انن جاح  . 
 كقيررر  أبرررو محررراد صرررو  برررن لنيررر ن  ابرررن املنرررذرن أبرررو بكرررر حم ررر، برررن إبرررراهيم ن اإل رررارن

 -هرررررر 1419ن  2الغقافيرررررة (ن يعج ررررران: حكتبرررررة الفر رررررانن رأا اخلي رررررةن حكتبرررررة حكرررررة )
1999   . 

   . ابن اهل ا ن ك ا  ال،ين حم ،ن  فته الق،يرن ) ب وت: دار الفكر( ن د.ي ن  د.ت 
 رتيررل: حم رر، ابررن ةزن عبرر، العتيررت بررن عبرر،  ن جم ررور فترراوى وحقررادت حتنوعررةن  رر  وت

-هررررررر  1418ال ررررررويعرن )الرررررررآض: رائسررررررة إدارة البحرررررروث العل يررررررة واإلفترررررراء( ن د.ي ن 
1998.   

  ابررن تي يررة ن تقرري الرر،ين أمحرر، بررن عبرر، اللرريمن جم ررور الفترراوىن  كقيرر  عبرر، الرررمحن بررن
 ن د.ت . 2حم ، النج،ين )د. ن حكتبة ابن تي ية( ن ي

 يةن ) د.   ن د.ن ( ن د.ين  د.ت .ابن جتي ن حم ، بن أمح،ن القوا ا الفقه 
 لاديرث اهل،ايرة ن كقير  السري، ابن لجر العسقالين ن أمح، بن علي ن ال،رايرة يف  رريب أ

   امل،ينن ) ب وت : دار املعرفة ( ن د.ي ن ن د.ت .عب،
  ابرن لجررر العسرقالينن أمحرر، برن علررين  فرته البرراري ذررح صررحيه البخرارين كقيرر  حمررل

 ب وت: دار املعرفة ( ن د.ي ن د.ت .  ال،ين اخلطيلن) 
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  ن كقيرررررر  السرررررري، عبرررررر،   ابررررررن لجررررررر العسررررررقالينن أمحرررررر، بررررررن علررررررين تلخرررررريص البرررررر

   .  1964  -هر 1384امل،ينة املنورة: د.ن ( ند.ين امل،ينن)
   ابن لت ن علي بن أمحر،ن  احمللرألن كقير  جلنرة إليراء الررتاث العرريبن) بر وت: دار اآلفرا

 د.ي ن د.ت .  اجل،ي،ة ( ن
  ابرررن زجنويررره ن محيررر، ن اهحررروا  ن كقيررر   ذررراكر فيررراض ن ) الررررآض : حركرررت امللرررق فيصرررب

   1986هر 1406ن  1للبحوث وال،راسات اإلسالحية ( ني
 ر الفكررررررر ( ن د.ي ن ابرررررن عابرررررر،ينن حم رررررر، أحرررررران لاذرررررية ابررررررن عابرررررر،ينن  )برررررر وت: دا

 .   2001 -هر1421
  ن  كقيرررر  سرررراأ عطررررا وحم رررر، عبرررر،  ن ادسررررتذكارابررررن عبرررر، الررررربن أبررررو ع ررررر يوسرررر  بررررن

  .2000-هر1420ن  1ب وت: دار الكتل العل ية ( ن يحعوضن )
  ( ن ابررن عبرر، الررربن أبررو ع ررر يوسرر  بررن عبرر،  ن الكررايفن ) برر وت: دار الكتررل العل يررة

   .  1987 -هر1407ن 1ي
 القراهرة:  رود السرعي،ن )قير  صرالح الر،ين حمابن عغي ان حم ر، برن صراحل. فقره التكراةن ك

   .   2007 -هر1427دار الو، اجل،ي، ( ن د.ين 
  ابرن عغي ران حم رر، برن صراحلن جم ررور فتراوى ورسرائب ابررن عغي ران  ر  وترتيررل فهر، بررن

   . 1998 -هر 1418انصر السلي انن ) الرآض: دار الغرآ ( ني أخ ة ن 
 هرررررر1405ن  1ر الفكرررررر ( ن يابررررن  ،احرررررةن عبررررر،   برررررن أمحررررر،ن املورررررملن ) بررررر وت: دا-  

1985   . 
  ابن حاجةن حم ر، برن يتير،ن سرنن ابرن حاجرةن كقير  حم ر، فرياد عبر، البرا ين )بر وت: دار

 الفكر ( ن د.ي ن د.ت .  
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  برررررر وت: املكتررررررل اإلسررررررالحي ( ن د.ي ن   ) ابررررررن حفلررررررهن إبررررررراهيم بررررررن حم رررررر،ن املبرررررر،ر
   .  1980 -هر1400

  حكررر ن لسرران العررران )برر وت: دار صررادر( ن د.ين ابررن حنظررورن  ررا  الرر،ين حم رر، بررن
 د.ت.  

 ( ن ي ابررن جنرريمن زيررن الرر،ينن البحررر الرائرر  ذرررح كنررت الرر، ائ ن )ن  2برر وت: دار املعرفررة
 .  د.ت

 حم ر، حميري الر،ين عبر، ال ير،ن أبو داودن سلي ان بن اهذعثن  سرنن أيب داودن  كقير  
 ب وت: دار الفكر (ن د.ي ن  د.ت .)
 ن القاسم بن سال ن اهحوا ن  كقي  خليب حم ، هرراان )بر وت: دار الفكرر( ن أبو عبي،

   .1988 -هر1408ن 1ي 
  ن 2اهلبررراين ن حم ررر، انصرررر الررر،ين ن  إرواء الوليرررب ن )بررر وت: املكترررل اإلسرررالحي ( ن ي

  .1985-هر1405
 ن ند.ي() دح ر : املكترل اإلسرالحي الرليباينن حصطفأل السيوةين حطالل أويل النهألن

   .  1961 -هر1381
 ن د.ي ن يف ذررح روض الطالرلن )د. ند.ن( اه صاري ن زكرآ برن حم ر،ن أسرك املطالرل

 د.ت.
  البرراجين أبررو الوليرر، سررلي ان بررن خلرر ن املنتقررأل ذرررح املوةرر ن كقيرر   حم رر، عبرر، القررادر

   .1999 -هر  1420ن  1عطان )ب وت: دار الكتل العل ية (ن ي
 مساعيرربن  صررحيه البخررارين كقيرر  حصررطفأل البورران ) برر وت: دار البخررارين حم رر، بررن إ

   .1987  -هر  1407ن  3ابن كغ  ودار الي احة ( ن ي
 ض: حكتبررررة الرررررآض ال،يغررررة(ن البهررررويتن  حنصررررور بررررن يررررو ر ن  الررررروض املربرررر  ن ) الرررررآ

   .1970-هر  1390ند.ي
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  :ن 2عرراأ الكتررل ( ن ي البهررويتن حنصررور بررن يررو رن ذرررح حنتهررأل اإلرادات ن ) برر وت

   .1996-هر1416
 برر وت: دار قنررارن كقيرر  هررال  حصرريلحي هال ن)البهررويتن حنصررور بررن يررو رن ك ررا  ال

   . 1982 -هر1402الفكر ( ند.ي ن 
  البيهقين أمح، بن السان سنن البيهقين  كقي  حم ، عطان ) حكة املكرحة: حكتبرة دار

   . 1994 -هر 1414الباز ( ند.ي ن
 حررذين كقيرر  أمحرر، ذرراكر و خرررين ن ذي ن أبررو عيسررأل حم رر، بررن عيسررأل ن سررنن الرت الرتحرر

 ب وت : دار إلياء الرتاث ( ن د.ين د.ت .)
  الرررراكم ن حم رررر، بررررن عبرررر،  ن  حسررررت،را الرررراكمن كقيرررر  حصررررطفأل عطرررران )برررر وت: دار

   .  1991 -هر 1411ن1الكتل العل ية ( ن ي 
 هرر1386ن 2ترارن ) بر وت: دار الفكرر( ن يالصكفين حم ر، عرالء الر،ينن الر،ر املخ- 

1966.   
  خليرربن )برر وت: دار الفكررر ( ن اخلرذررين حم رر، بررن عبرر،  ن ذرررح اخلرذرري علررأل خمتصررر

 ن د.ت .  د.ي
   ،ن املر،ينن ) بر وت: دار املعرفرة( ال،ار طملن علي بن ع رن سنن ال،ار طملن كقي  عب

   .1966 -هر1386د.ي ن
 ن حم ، علريشن ) بر وت: دار الفكرر (ربكات أمح،ن ال رح الكب ن كقي  ال،ردير ن أبو ال

 د.ي ن د.ت .  
 رررح الكبرر ن  كقيرر  حم رر، علرريشن ال،سررو ين حم رر، بررن عرفررةن لاذررية ال،سررو ي علررأل ال 

 ب وت: دار الفكر ( ن د.ي ن د.ت .  )
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  هررر1404الرحلررين مشررر الرر،ين حم رر،ن   ايررة احملترراجن ) برر وت: دار الفكررر ( ند.ي ن-  
1984.   

  دح رر :  رراءن اعتررك هبررا: جمرر، أمحرر، حكررين )التر رراءن حصررطفأل أمحرر،ن  فترراوى حصررطفأل التر
  .  1999 -هر1419دار القلم ( ند.ين 

 ند.ي ن لرأل الرسرالةن ) بر وت: دار الفكرر(زرو ن أمح، بن حم ، الرب سين  ذرح زرو  ع
 1982-هر1402

 ار املعرفة ( ن د.ي ن  د.ت .  السرخسين مشر ال،ينن  املبسوين ) ب وت: د 
  ال رربيلين يوسررر ن زكررراة العقررارات كرررهل التطررروير. النررر،وة الغا يررة والع ررررون لقضررراآ التكررراة

   .2014 -هر1434املعاصرة والجت  ظ ها بيهل التكاة ب،ولة الكويهلن تركيان 
   . ال ربيملن حم ، اخلطيلن  حومل احملتاجن ) ب وت: دار الفكر ( ن د.ين د.ت 
   ال ررري ن حم رر، عبرر، الوفررارن " إخررراج التكرراة حررن العررروض  فسررها يف لررالجت ا تفررار الفقرر

-هررر1414حررن عينهررا أو عرر،  إحكرران اد تفررار "ن  جملررة ال ررريعة وال،راسررات اإلسررالحيةن
 ( جاحعة الكويهل.22 ن ع،د) 1994

 وصررححه حم رر، عبرر، السررال  ذررراهان  الصرراوين أمحرر، بررن حم رر،ن بلوررة السررالقن  رربطه
   . 1995 -هر1415ن  1وت: دار الكتل العل ية ( ن يب  )
   ن ن كقيرررر   محرررر،ي عبرررر، اجمليرررر، السررررلفيالطرررررباين ن سررررلي ان بررررن أمحرررر، ن املعجررررم الكبرررر

   .  1983 -هر  1404ن  1املوصب : حكتبة العلو  والكم ( ن ي)
 ن كقيرر  لبيررل الرررمحن اهعظ رررين عبرر، الرررزا ن أبررو بكررر برررن  ررا ن حصررن  عبرر، الررررزا 

   .  1983 -هر 1403ن  2ب وت: املكتل اإلسالحي ( ن ي)
  العرررر،وين علررررري الصررررعي،ين لاذرررررية العرررر،وين كقيررررر  يوسرررر  البقررررراعين ) بررررر وت: دار

    . 1992-هر1412الفكر( ن د.ين 
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  برررررر وت: دار الفكررررررر( ن د.ين علرررررريشن حم رررررر،ن حررررررنه اجلليررررررب ذرررررررح خمتصررررررر خليرررررربن (

   .1989  -هر1409
  املعاصررررةن ) الررررآض: دار العنقررررين أنرررن برررن سرررعودن  املسرررائب املسرررتج،ة يف  رررواز  التكررراة

   .  2009 -هر1429( ند.ين املي ان
  الفتيرر ن حم رر، عررواد ن زكرراة اهصررو  كررهل التطررويرن النرر،وة الغا يررة والع رررون لقضرراآ التكرراة

   .  2014 -ره1434املعاصرةن والذي  ظ ها بيهل التكاة ب،ولة الكويهلن تركيان 
   الفرر وز ةدين حم رر، بررن يعقرروان القرراحوا احملرريطن ) برر وت: حيسسررة الرسررالة ( ن د.ين

 د.ت .
   ،الفيوحين أمح، بن حم ،ن املصباح املن  يف وريل ال رح الكبر ن ) القراهرة: حطبعرة التقر

   . 1893 -هر1322العل ية( ن د.ين
 يرررهل التكررراة ب،ولرررة الكويرررهلن ن والرررجت  ظ هرررا ب ررررارات النررر،وة اهوىل لقضررراآ التكررراة املعاصررررة

   .1988-هر1408ن القاهرة
  القرررايفن ذررهاا الرر،ين أمحرر، بررن إدريرررن الررذخ ة يف فرررور املالكيررةن كقيرر  جم وعررة حررن

   .  1994 -هر1414احملققان)ب وت: دار الورا اإلسالحي ( ن د.ين 
 .القر ن الكرمي 
 هررررررر 1393لرسررررررالة ( ن د.ي نيسسررررررة االقر رررررراوين يوسرررررر ن فقرررررره التكرررررراةن ) برررررر وت: ح 

1973   
  ائ ن ) بررررر وت: دار الكتررررراا الكاسررررراينن عرررررالء الررررر،ينن بررررر،ائ  الصرررررنائ  يف ترتيرررررل ال رررررر

   .  1982 -هر1402ن 2ن ي(العريب
  .الاللمن صاحل عب،  ن التكاة يف العقارن )د.  ن دار ابن اجلوزي ( ن د.ي ن د.ت 
  ب وت: دار صادر ( ن د.ي ن  د.ت )حالقن حالق بن أ رن امل،و ة الكربىن  . 
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 ند.ين د.توي الكب ن ) ب وت: دار الفكر(املاوردين أبو السن علي بن حم ،ن الا. 
                             .حركررررررررررررررررررررررررررررررررررررت الفترررررررررررررررررررررررررررررررررررروى الترررررررررررررررررررررررررررررررررررراب  ملو رررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ال رررررررررررررررررررررررررررررررررررربكة اإلسررررررررررررررررررررررررررررررررررررالحية

www.fatawa.islamweb.net 
 ملعاي  ال رعية الصادرة عن هيقة احملاسبة واملراجعة لل يسسات املالية اإلسرالحيةن املناحرةن ا

  .2014 -هر1435
 هرررر1398ن  2املرروا ن حم ررر، برررن يوسررر ن الترراج واإلكليررربن )بررر وت: دار الفكرررر ( ن ي-

1978  .   
 :املوا   اإللكرتو ية 
 هررررررر1427الكويتيررررررةن د.ي ن الكويررررررهل: وزارة اهو ررررررا   املوسرررررروعة الفقهيررررررة الكويتيررررررةن- 

2007.  
 ئين كقيررر  عبرررر، الفترررراح أبرررو ورررر،ةن )للررررلالنسرررائي ن أمحرررر، بررررن ذرررعيل ن سررررنن النسررررا :

  .1986-هر1406ن  2( ن يحكتل املطبوعات
  هرر1415النفراوين  أمح، برن ونريمن الفواكره الر،واينن ) بر وت: دار الفكرر( ن د. ي ن- 

1995.   
  النررررررووين  ررررررىي بررررررن ذررررررر ن اجمل ررررررور ذرررررررح املهررررررذان ) برررررر وت: دار الفكررررررر ( ن د.ي

   .  1997 -هر1417
 ن  2النرررررووين  ررررررىي بررررررن ذررررررر ن رو ررررررة الطررررررالبان ) برررررر وت: املكتررررررل اإلسررررررالحي (ني

   .  1985 -هر1405
 د.ي ن د.ت . النووين  ىي بن ذر ن حنهاج الطالبان )ب وت: دار املعرفة(ن 
 بر وت: ن كقير  حم ر، فرياد عبر، البرا ين )سرلم برن الجراجن صرحيه حسرلمن حالنيسابوري

 دار إلياء الرتاث ( ن د.ي ن  د.ت .  
   .اهليت ين ابن لجرن املنهب القومين ) د. ن د.ن ( ن د. ي ن د.ت 

http://www.fatawa.islamweb.net/
http://www.fatawa.islamweb.net/
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  هيكبن عب، العتيت فه ين حوسوعة املصطلحات اد تصرادية واإللصرائيةن  )بر وت: دار

   .1986  -هر1406.ي ن النهضة العربية( ن د
 املصادر واملراج  األجنبية: -اثنيا
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