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 الضوابط الفقهية يف شروط املال الزكوي دراسة أتصيلية تطبيقيةالعنوان: 

 الزنكيأ.د صاحل قادر ملشرف على الرسالة: ا

يتناول البحث ابلدراسة الضوابط الفقهية املتعلقة بشروط املال الزكوي، وهي: شرط امللك التام، 
وشرط بلوغ النصاب، وشرط حوالن احلول، يف جواب عن سؤال البحث املتمثل يف: ما الضوابط الفقهية 

 لشروط املال الزكوي، وما أبرز تطبيقاهتا؟ 

امت الباحثة ابستقراء املصادر الفقهية مجًعا لتلك الضوابط، وللتوصل إىل إجابة هذا السؤال ق
بذلك أركان  لتكتملالفروع الفقهية القدمية واملعاصرة هلا، بعض ومن مث حتليلها واالستدالل عليها، وذكر 

 الضابط، موضوًعا وحممواًل ومتثياًل.

امللك، والفصل الثاين: الفصل األول: الضوابط املتعلقة بشرط متام  :البحث يف ثالثة فصول وجاء
كل مباحث  و  .شرط حوالن احلولب الضوابط املتعلقةشرط النصاب، والفصل الثالث: ب املتعلقة ضوابطال

على حنو حيقق املقصود، وهي: ألجزاء الضوابط  مطالب املباحث دراسة  و  فصل معنونة بتلك الضوابط،
الضابط، مث عرض اآلراء الفقهية يف املسألة حمل الضابط، فذكر مستند القول هبا، واخلتام  بيان معىن

 بعرض بعض فروعها الفقهية. 

دارسو أحكام الزكاة على رؤوس املسائل املتعلقة  أن يقف واهلدف املرجو من هذا البحث هو
 يف املال اململوكوجوب الزكاة  :البحثتوصل إليها ومن النتائج اليت بشروط املال الزكوي، مع أمثلتها، 

. وغري اململوك ال زكاة فيه، ملًكا اتًما، وامللك التام: هو ملك الرقبة، واستقراره، والتمكن من التصرف فيه
 فال زكاة يف املال احلرام على حائزه إذ ليس ميلكه، وال زكاة يف املال العام الذي مل يتعّّي مالكه.



 

 د

 شكر وتقدير
وفضله، وما يب من نعمة فمنه وحده، وما كنت ألهتدي  عاىل وأشكره على مّنه وكرمهأمحد هللا ت 

 فله النعمة، وله الفضل، وله الثناء احلسن. لوال هدايته، وما كنت ألجنز البحث لوال عونه وتوفيقه، 

، وعظيم االمتنان، وخالص الدعاء إىل والدي الكرميّي، صاحيب الفضل جبزيل الشكرأتوجه مث 
، فلهما الشكر كل الشكر على اهتمامهما، وعنايتهما، ورعايتهما، وصدق دعائهما، وعلى ما الكبري

 قدماه وبذاله يف سبيل هذا البحث وإجنازه، فجزامها هللا عين خري اجلزاء، وأجزل هلما املثوبة والعطاء. 

 ابإلشراف لهتفض على الزنكي صاحل د.أ: الفاضل املشرف إىل والتقدير الشكر بوافر وأتقدم
 جيزيه أن هللا سائلة النافعة، والتوجيهات النصح، إسداء يف وعلمه وجهده وقته ابذاًل  البحث، هذا على
 .أعماله موازين يف ذلك جيعل وأن خريًا، عين

 ينفع بــما وتقوميها الرسالة، مناقشة بقبول تفضلوا الذين املناقشة، جلنة ألعضاء والشكر موصول
 .وخيدمه البحث

 بذله ما على األنصاري إبراهيم. د الكرمي الفاضل األستاذ إىل والعرفان الشكر ببالغ أتقدم كما
 .أوفره الدعاء ومن أجزله، الشكر من فله ودعم، وخري عون من يل

 هللا فجزاها ومساعدهتا، عوهنا على املري ميثه العزيزة الصديقة إىل واالمتنان الشكر جبزيل وأتقدم
 ملا حيب ويرضى.، ووفقها خريًا عين
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 املقدمة
إنَّ احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أنَّ ال إله إال هللا وحده ال شريك 

 له، وأشهد أنَّ حممًدا عبده ورسوله، وبعد: 
فقهية من العلوم اجلليلة، كثرية النفع والفائدة، صنف فيها الفقهاء فإن علم القواعد والضوابط ال

املتقدمون مصنفات عديدة، مجعوا فيها القواعد العامة، والضوابط اخلاصة ألبواب الفقه ومسائله، وحرص 
ألثره الواضح امللموس، فهي ت طلع الفقيه وطالب الفقه على  ؛متابعة الكتابة فيه الباحثون املعاصرون على

أصول املسائل وأحكامها اجلامعة، وتنمي يف نفس الطالب والفقيه امللكة والصنعة الفقهية، ويؤكد أعالم 
هذه الفائدة والغاية، من ذلك ما قاله اإلمام القرايف يف مقدمة كتابه الفروق: "وهذه القواعد على هذا الفن 

، ويشرف، ويظهر رونق الفقه، وي عرف، مهمة يف الفقه، عظيمة النفع، بقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه
ط الفقه بقواعده استغىن عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها بَ وتتضح مناهج الفتاوى وت كشف... ومن ضَ 

 .(1)يف الكليات، واحتد عنده ما تناقض عند غريه وتناسب"

واخرتت ، والدراسةللبحث وألجل هذا املعىن وهذه الغاية املطلوبة، اختذت من هذا العلم جمااًل 
وحق هللا فيها معلوم، ونظم ما جاء يف شروطه  ،شروط املال الزكوي، حيث إن األموال اليوم كثرية دراسة

 حبثيف الكتب الفقهية ومتوزعة يف ثناايها، فاستخالصها ونظمها يف متناثرة مطلوب حممود، إذ هي 
شروط املال الزكوي، مما يسهم يف معرفة أحكام الزكاة على ضوابط جامعة ليف يقف بطالب الفقه  مستقل

وابهلل  حكم أضدادها.خالف أحكام املستجدات يف املسائل فيلحق الشبيه بشبيهه، ويعطي األضداد 
 التوفيق.

                                                
 .1/3)د.م: عامل الكتب، د.ط، د.ت(،  أنوار الربوق يف أنواء الفروقالقرايف، أمحد بن إدريس،  (1)
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 إشكالية البحث وأسئلته:
 : تتمثل اإلشكالية يف السؤال

 أبرز تطبيقاهتا؟، وما ما الضوابط الفقهية يف شروط املال الزكوي
 أسئلة، وهي: ثالثة تفرعتوعنه 

 ما الضوابط الفقهية املتعلقة بشرط امللك، وما تطبيقاهتا؟ .1
 ما الضوابط الفقهية املتعلقة بشرط بلوغ النصاب، وما تطبيقاهتا؟ .2
 ما الضوابط الفقهية املتعلقة بشرط حوالن احلول، وما تطبيقاهتا؟ .3

 أمهية البحث:
 أمهية البحث يف اآليت:  تتمثل

اليت تتمثل يف قول اإلمام الزركشي: تعكس هذه الدراسة أمهية القواعد الفقهية وضوابطها  .1
"إن ضبط األمور املنتشرة املتعددة يف القوانّي املتحدة هي أوعى حلفظها، وأدعى 
لضبطها، واحلكيم إذا أراد التعليم ال بد له أن جيمع بّي بيانّي: إمجايل تتشوف إليه 

إليه... وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول املذهب، وتطلعه من  النفس، وتفصيلي تسكن
، ويقدم البحث منوذًجا تطبيقًيا لتنزيل هذه القواعد (1)مأخذ الفقه على هناية املطلب..."

 والضوابط على قضااي فقهية مستجدة يف جمال الدراسة.
الفقهية املتعلقة ت طلع طالب العلم والدارسّي واملهتمّي مبسائل الزكاة على الضوابط  .2

 .بشروط األموال الزكوية، مربوطًا أبدلته وتطبيقاته

  

                                                
م(، 1985-ه1405، 2الكويتية، ط. ، )الكويت: وزارة األوقافاملنثور يف القواعد الفقهيةالزركشي، حممد بن عبدهللا،  (1)

1/65-66. 
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  أهداف البحث:
 اآليت:حتقيق إىل  الدراسةهتدف 

 بيان الضوابط الفقهية املتعلقة بشرط امللك من حيث أتصيلها وتطبيقاهتا. .1
 بيان الضوابط الفقهية املتعلقة بشرط بلوغ النصاب من حيث أتصيلها وتطبيقاهتا. .2
 بيان الضوابط الفقهية املتعلقة بشرط حوالن احلول من حيث أتصيلها وتطبيقاهتا. .3

 حدود البحث:
يقتصر البحث على دراسة الضوابط الفقهية املتعلقة بشروط األموال الزكوية، وهي: شرط امللك، 

ء من وشرط بلوغ النصاب، وشرط حوالن احلول، بتتبعها ومجعها وحتليلها وفق ما جاء يف كتب الفقها
 . -إن وجدت-، مع احلرص على ربطها بفروعها الفقهية القدمية واملعاصرة املذاهب األربعة

 الدراسات السابقة:
قليلة، أذكر  على وجه اخلصوص الضوابط الفقهية ألحكام الزكاةمع الدراسات اليت اهتمت جب

 منها: 

بعض القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة أبحكام الزكاة وأثرها يف  أطروحة دكتوراه: .1
 ، حممد انصر بن عبداجمليد.مسائلها املعاصرة

وهي أطروحة دكتوراه يف ختصص الفقه وأصوله من جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، إشراف: أ.د 
 م.9/12/2013 -م6/2/1435عبدامللك عبدالرمحن السعدي، 

 هدفت الدراسة إىل اجلواب عن إشكالية البحث وأسئلته املتمثلة يف اآليت: 

ما القواعد، والضوابط الفقهية املتعلقة أبحكام الزكاة، وما املستند، والتطبيقات لكل منها؟ وما 
رأي الفقهاء فيها؟ ما مدى ارتباط وتطبيق الفروع الفقهية ابلقواعد والضوابط الفقهية؟ ما التطبيقات 

 عاصرة يف مسائل الزكاة على هذه القاعدة، أو الضابط؟ امل

 واستخدم الباحث منهج االستقراء، والتحليل، واملقارنة، واالستدالل؛ للجواب عنها. 

وعليه قسم املوضوع إىل مقدمة، وثالثة فصول، وخامتة، موضوع الفصل األول التمهيدي عن 
ضة الزكاة. والفصل الثاين عن بعض القواعد الفقهية تعريف القواعد، والضوابط الفقهية، والتعريف بفري

: األداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز، وال عربة ابلظن البّي ومها قاعداتناملتعلقة ابلزكاة وتطبيقاهتا، 
خطؤه. واشتمل الفصل الثالث على الضوابط الفقهية املتعلقة ابلزكاة وتطبيقاهتا، وهي ثالثة ضوابط: األول: 
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على املواساة، الثاين: الزكاة واجبة يف األموال النامية، والثالث: الزكاة على امللك التام، مث اخلامتة  الزكاة مبنية
 وفيها نتائج البحث وبعض املقرتحات. 

تكلم الباحث عن القواعد والضوابط املتعلقة ابلزكاة، ومل يكن حديثًا خمتًصا ابلضوابط الفقهية 
يه فإن دراسته يف موضوع هذا البحث كانت عامة، وهذا البحث حياول املتعلقة بشروط املال الزكوي، وعل

 تفصيل ما ورد مع إضافة ضوابط أخرى مل يتم التطرق إليها.

 ، حممد بن سليمان املطلق.الضوابط الفقهية يف كتاب الزكاة مجًعا ودراسةرسالة ماجستري:  .2

مد بن سعود اإلسالمية، وهي رسالة ماجستري يف ختصص الفقه املقارن، من جامعة اإلمام حم
 ه.1430/1431إشراف: د. يوسف بن أمحد القاسم، 

هدفت الدراسة إىل مجع شتات مسائل الزكاة وحصرها، ودراستها ببيان معانيها، وذكر أدلتها، 
 والتطبيق عليها.

يتكون البحث من مخسة فصول، هي: األول: الضوابط الفقهية املتعلقة بشروط املال اخلاضع 
لثاين: الضوابط الفقهية املتعلقة أبموال خمصوصة، الثالث: الضوابط املتعلقة مبصارف الزكاة، الرابع، للزكاة، ا

الضوابط الفقهية فيما يتعلق بذمة املزكي ومن يقبل قوله عند االختالف، اخلامس: الضوابط الفقهية املتعلقة 
 بزكاة الفطر. 

بشكل مباشر، ففيها مخسة مباحث هي  هذا البحثأما الفصل األول وهو املتعلق مبوضوع 
ضوابط الفصل: املبحث األول: ال جيزئ إخراج الزكاة إال بنية من مكلف، الثاين: ال زكاة فيما ليس له 
مالك معّي، الثالث: ال جتب الزكاة إال يف مال انم، الرابع: ما كان يف حكم اجلنس الواحد فإنه يضم 

 : احلق الواجب يف الوسط من املال. بعضه إىل بعض يف تكميل النصاب، اخلامس

حسب -بشروط املال الزكوي يف فصول أخرى، وهي  الباحث ضوابط أخرى متعلقة وقد درس
واملبحث املبحث األول: اخللطة جتعل املالّي كاملال الواحد يف الزكاة، من الفصل الثاين: ، -موضعها من حبثه

لعتيدة يف احلول ولكن حول كل مستفاد وقت استفادته، الثاين: املستفاد من األموال ال يضم إىل النصب ا
 واملبحث السادس: حول النماء حول أصله، ومن الفصل الرابع، املبحث األول: الزكاة واجبة يف الذمة.

 احلرص على ربطها بتطبيقاهتا املعاصرة. مع من الضوابط اليت مل ترد يف حبثه،  عدًدادراسيت  وتضيف
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الفقهية املتعلقة ابلزكاة وأثرها يف االجتاهات الفقهية )مجع  القواعد والضوابط حبث: .3
 أسامة األشقر.القواعد وشرحها وأثرها(، 

( صفحة، حاول فيها الباحث ربط القواعد والضوابط الفقهية ابلفروع 33يقع البحث يف )
 واملسائل الفقهية املعاصرة، وضبط وتوجيه اخلالفات املذهبية. 

الثة مباحث: األول: دور القواعد والضوابط الفقهية يف ضبط االجتاهات وعليه قسم البحث إىل: ث
الفقهية يف مسائل الزكاة، دراسة استقرائية وحتليلية، املبحث الثاين: تفعيل دور القواعد والضوابط يف ضبط 

-ملختارةبعض القواعد والضوابط ا-مسائل الزكاة، واملبحث الثالث: القواعد والضوابط املتعلقة بفقه الزكاة 
 ، وانتهى الباحث إىل التوصية بدراسة وإبراز القواعد والضوابط الفقهية ألحكام الزكاة.

وأييت حبثي هذا استجابة هلذه التوصية، بتتبع الضوابط الفقهية املتعلقة بشروط املال الزكوي، 
 .ودراستها دراسة أتصيلية تطبيقية

 منهج البحث:
 يتخذ البحث لإلجابة عن إشكالية البحث وأسئلته املناهج اآلتية: 

 املنهج االستقرائي:  .1

يتمثل يف استقراء الضوابط الفقهية يف الكتب الفقهية وكتب القواعد والضوابط، وتتبع األقوال 
ادات الفقهية يف اخلالفات املذهبية عند التعرض هلا من مصادرها األصلية، إضافة إىل استقراء االجته

 الفقهية املعاصرة املتعلقة مبحل البحث، واستفادة املسائل املعاصرة منها عند التطبيق. 

 املنهج التحليلي:  .2

وذلك لتحليل الضوابط الفقهية بشرح مفردات الضابط، وبيان موضوعه وحمموله، وأدلته، واألقوال 
 الواردة فيه.

 املنهج االستداليل: .3

 تعلقة بشروط املال الزكوي.وذلك لتأصيل الضوابط الفقهية امل

 املنهج التطبيقي: .4

 يتمثل هذا املنهج بربط التطبيقات املعاصرة بضوابطها. 
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 هيكل البحث: 
 متهيد عن الضوابط الفقهية، والزكاة.

 الفصل األول: الضوابط املتعلقة بشرط امللك، أتصيلها، وتطبيقاهتا:
 املبحث األول: الزكاة جتب يف امللك التام

 لثاين: أثر الدين يف نقصان امللكاملبحث ا

 املبحث الثالث: ال زكاة يف املال احلرام

 املبحث الرابع: ال زكاة فيما ليس له مالك معّي

 :: الضوابط املتعلقة بشرط بلوغ النصاب، أتصيلها، وتطبيقاهتاينالفصل الثا
 املبحث األول: ال زكاة فيما دون النصاب

 عّي النصاب وذمة مالك النصاباملبحث الثاين: تعلق الزكاة بّي 

 املبحث الثالث: ما كان يف حكم اجلنس الواحد فإنه يضم لتكميل النصاب

 املبحث الرابع: اخللطة جتعل املالّي كاملال الواحد

 : الضوابط املتعلقة بشرط حوالن احلول، أتصيلها، وتطبيقاهتا:الثالثالفصل 
 وجوب الزكاة خمتص ابملال النامياملبحث األول: 

 املبحث الثاين: ليس يف املال زكاة حىت حيول عليه احلول

 املبحث الثالث: حوالن احلول يبدأ من حّي ملك النصاب

 وفيها النتائج ومصادر الدراسة.  اخلامتة:

  



 

7 
 

 التمهيد
يتناول البحث الضوابط الفقهية يف شروط املال الزكوي، ويف هذا التمهيد تعريف للضوابط الفقهية، 
 وكالم موجز عن فريضة الزكاة، تعريفها واملعىن اجلامع جلزئياهتا املتمثلة يف القاعدة: الزكاة مبنية على املواساة. 

 املبحث األول: تعريف الضوابط الفقهية:
 لزومقال يف اللسان: "الضبط: ، (1)يفارقه اللزوًما  شيء لزوموهو ط، بَ ضَ الضابط يف اللغة من 

 والرجل ابحلزم، حفظه الشيء وضبط ... وضباطة ضبطا يضبط وضبطه عليه ضبط وحبسه، الشيء
 .(2)"حازم أي ،ضابط

الضابط حيفظ فروعه الفقهية،  حيث إنومن التعريف اللغوي ا ستمد املعىن االصطالحي، 
 وحيصرها، ويكون غالًبا مالزًما هلا. 

والقاعدة يف ، : تعريفها مرادفًة للقواعدفالضوابط يف االصطالح، ع رّفت بطريقّي: األوىل
 . (3)"جزئياته مجيع على املنطبق الكلي األمر هي": االصطالح

لتفريق بّي القاعدة والضابط وذلك اب القواعد: وهو الغالب يف تعريف الفقهاء املهتمّي بعلم ةوالثاني
 ،(4)"من القاعدة، فالضابط: "ما اختص بباب، وقصد به نظم صور متشاهبة ابعتبار أن الضابط أخص  

حيث منه من  ، والقاعدة ما كانت أعمّ املختلفة الضابط ما كان خمتًصا بباب من أبواب الفقهوعليه فإن 
 .ألبواب الفقه مجيعها امشوهل

                                                
م(، 2001، 1، حتقيق: حممد مرعب )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط.هتذيب اللغةي نظر: األزهري، حممد بن أمحد،  (1)

11/339. 
 .7/340م(، 2008، 6)بريوت: دار صادر، ط. لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  (2)
 .2/510)بريوت: املكتبة العلمية، د.ط، د.ت(،  املصباح املنريالفيومي، أمحد بن حممد،  (3)
؛ 1/11م(، 1991-ه1411، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. األشباه والنظائرابن السبكي، اتج الدين عبدالوهاب،  (4)

، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: حنيفة النعمان األشباه والنظائر على مذهب أيبوي نظر: ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، 
، القواعد؛ املقري، حممد بن حممد، 137م(، ص1999-ه1419، 1زكراي عمريات )بريوت: دار الكتب العلمية، ط.

؛ الزركشي، حممد بن عبدهللا، 1/212حتقيق: أمحد بن محيد )مكة املكرمة: مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، د.ط، د.ت(، 
-ه1418، 1، حتقيق: سيد عبدالعزيز، وعبدهللا ربيع )د.م: مكتبة قرطبة وإحياء الرتاث، ط.جبمع اجلوامع تشنيف املسامع

 .3/462م(، 1998
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تنصرف و ريف الضابط أبنه أمر كلي جيمع فروًعا فقهية منتظمة، هو املعىن الغالب املراد منه، وتع
األذهان إليه عند إطالق الضوابط الفقهية، ومع هذا فقد ي راد به عند الفقهاء معان أخرى تظهر حسب 

 : (1)السياق، من ذلك

 ( 2)"امليت أنثىتعريف الشيء: مثاله: "ضابط: العصبة كل ذكر ليس بينه وبّي  .أ

املقياس الذي يكون عالمة على حتقق معىن من املعاين: مثاله: "ضابط املشقة املؤثرة يف  .ب
 .(3)"التخفيف من غريها...

تقاسيم الشيء، أو أقسامه: مثاله: "ضابط: الناس يف اجلمعة أقسام: األول: من تلزمه وتنعقد  .ج
 .(4)"به...

مثاله: "ضابط: تعترب مسافة القصر يف غري الصالة  وال ضابطًا: ،أحكام فقهية ال متثل قاعدة .د
 .(5)"يف اجلمع والفطر واملسح ورؤية اهلالل...

عّرف الباحسّي الضوابط الفقهية أبهنا: "ما انتظم صورًا متشاهبة يف موضوع واحد، غري لذا 
 ، ليشمل اإلطالقات السابقة يف استعمال الفقهاء.(6)ملتفت فيها إىل معىن جامع مؤثر"

زء من ابب، وهو هنا: جببباب من أبواب الفقه، أو  خمتًصاواملعىن املراد يف هذا البحث ما كان 
 شروط املال الزكوي. 

  

                                                
 .65-63م(، ص1998-ه1418، 1)الرايض: مكتبة الرشد، ط.القواعد الفقهية الباحسّي، يعقوب، ي نظر:  (1)
 .304 /2، األشباه والنظائرابن السبكي،  (2)
 .1/132)د.م: عامل الكتب، د.ط، د.ت(،  الفروق، أمحد بن إدريس، القرايف (3)
 .442م(، ص1990-ه1411، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. األشباه والنظائرالسيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر،  (4)
 .420، صاألشباه والنظائرالسيوطي،  (5)
 .67، صالقواعد الفقهيةالباحسّي،  (6)
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 فريضة الزكاة :املبحث الثاين
الزكاة واجبة بنص القرآن والسنة وإمجاع املسلمّي، وهي مما علم من الدين ابلضرورة، قال هللا 

َواهل  م   م ن   خ ذ  ﴿(، وقال عز وجل: 43: البقرة)سورة ﴾ الزََّكاةَ  َوآت وا﴿تعاىل:  ر ه م   َصَدَقةً  أَم  َا َوتـ زَكّ يه م   ت َطهّ  ﴾ هب 
 وأن هللا إال إله ال أن شهادة: مخس على اإلسالم بين»ملسو هيلع هللا ىلص: (، ومن السنة، قوله 103: التوبة)سورة 
 .(1)«رمضان وصوم واحلج، الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام هللا، رسول احممدً 

، ويف اصطالح الفقهاء ع رّفت بعدة (2)"أصل الزكاة يف اللغة: "الطهارة والنماء والربكة واملدح
تعريفات، وإن كان فيها إهبام، ولكن فسرت تباًعا عند تعرضهم جلزئيات املسائل، من تلك التعريفات: 

املالكية: "مال خمصوص،  وعند، (3)"عند احلنفية: "إجياب طائفة من املال يف مال خمصوص ملالك خمصوص
، (4)"يؤخذ من مال خمصوص، إذا بلغ قدًرا خمصوًصا، يف وقت خمصوص، يصرف يف جهات خمصوصة

ومثله عند الشافعية: "هو اسم ألخذ شيء خمصوص، من مال خمصوص، على أوصاف خمصوصة، لطائفة 
 .(6)ة، بوقت خمصوص"، وعرفها احلنابلة بقوهلم: "حق واجب يف مال خاص، لطائفة خمصوص(5)خمصوصة"

  

                                                
ه(، 1422، 1، حتقيق: حممد زهري الناصر )د.م: دار طوق النجاة، ط.صحيح اخلاريأخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل،  (1)

صحيح ؛ وأخرجه مسلم، مسلم بن احلجاج، 1/11[، 8"بين اإلسالم على مخس"، رقم: ]ملسو هيلع هللا ىلص كتاب اإلميان، ابب قول النيب 
"بين ملسو هيلع هللا ىلص ء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(،كتاب اإلميان، ابب قول النيب ، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي )بريوت: دار إحيامسلم

 .1/45[، 16اإلسالم على مخس"، رقم: ]
 .7/46، لسان العربابن منظور،  (2)
-ه1356، عّلق عليها: حممد أبو دقيقة )القاهرة: مطبعة احلليب، د.ط، االختيار لتعليل املختاراملوصلي، عبدهللا بن حممود،  (3)

 .1/99م(، 1937
، حتقيق: أمحد الطهطاوي )القاهرة: دار الفضيلة، د.ط، الثمر الداين على رسالة القريوايناآليب، صاحل بن عبدالسميع،  (4)

 .343د.ت(،ص
 .5/325)د.م: دار الفكر، د.ط، د.ت(،  اجملموع شرح املهذبالنووي، حيىي بن شرف،  (5)
، حتقيق: عبداللطيف السبكي )بريوت: دار املعرفة، د.ط، اإلمام أمحد بن حنبلاإلقناع يف فقه احلجاوي، موسى بن أمحد،  (6)

، حتقيق: عبدهللا الرتكي )د.م: مؤسسة الرسالة، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي، 1/387د.ت(، 
 .1/121م(، 1999-ه1419، 1ط.
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 وهذه التعريفات وغريها جتتمع على عدة ركائز، وهي: 

القدر الواجب يف املال، أي النسبة املعينة شرًعا لكل مال من األموال الزكوية، وهي: العشر  .1
 (.%2.5(، وربع العشر )%5%(، ونصف العشر )10)

 األموال الزكوية، وهي: هبيمة األنعام، والزروع والثمار، والنقدين، وعروض التجارة.  .2

يف - حرية املزكي، وملك النصاب، وحوالن احلولاإلسالم، و شروط وجوب الزكاة، وهي:  .3
 .-غري الزروع والثمار واملعادن

 ل ل ف َقرَاء   الصََّدقَات   ا﴿إ منََّ صرف الزكاة لفئة معينة وهم املستحقون الثمانية املذكورين يف اآلية:  .4
َها َوال َعام ل ّيَ  َوال َمَساك ّي     ۖالسَّب يل   َواب ن   اّللَّ   َسب يل   َويف   َوال َغار م ّيَ  الرّ قَاب   َويف   قـ ل وبـ ه م   َوال م َؤلََّفة   َعَليـ 

 .(60َحك يم ﴾ )سورة التوبة:  َعل يم   َواّللَّ      اّللَّ   مّ نَ  َفر يَضةً 

، أي مواساًة (1)واملعىن اجلامع يف أحكام الزكاة والباعث على تشريعها أهنا شرعت مواساة
للمستحقّي، ومراعاًة ألصحاب األموال، وتواترت عبارات الفقهاء يف أتكيد ذلك من خالل تعليالهتم 

ا؛ ألن الشرع ال أصل العبادة الطاعة، وكل عبادة فلها معىن قطعً  :، "قال العلماء(2)لكثري من أحكام الزكاة
، ومن ذلك أيًضا ما قاله ابن تيمية: "وقد أفهم (3)أيمر ابلعبث... واحلكمة يف الزكاة مواساة احملتاج..."

الشارع أهنا شرعت للمواساة، وال تكون املواساة إال فيما له مال من األموال، فحد له أنصبة ووضعها يف 
 . (4)األموال النامية"

                                                
، حتقيق: حممد عبدالسالم )بريوت: دار الكتب العلمية، عن رب العاملنيإعالم املوقعني ينظر: ابن القيم، حممد بن أيب بكر،  (1)

 .71-2/69م(، 1991-ه1411، 1ط.
؛ السرخسي، حممد بن 1/114ه(، 1322، 1)د.م: املطبعة اخلريية، ط. اجلوهرة النريةينظر: الزبيدي، أبو بكر بن علي،  (2)

، الذخرية؛ القرايف، أمحد بن إدريس، 2/160،175 م(،1993-ه1414)بريوت: دار املعرفة، د.ط،  املبسوطأمحد، 
؛ العمراين، حيىي بن 3/117، 3/104، 3/80م(، 1994، 1حتقيق: حممد بو خبزة )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط.

م(، 2000-ه1421، 1، حتقيق: قاسم النوري )جدة: دار املنهاج، ط.البيان يف مذهب اإلمام الشافعيأيب اخلري، 
، 2/444م(، 1958-ه1388)القاهرة: مكتبة القاهرة، د.ط،  املغينامة، موفق الدين عبدهللا بن أمحد، ؛ ابن قد3/396
، مجع وترتيب: عبدالرمحن بن جمموع الفتاوى، ابن تيمية، شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم، 2/466-467، 2/449

 .25/84م(، 2004-ه1425لشريف، د.ط، قاسم  وابنه حممد )املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف ا
 .8/243، اجملموعالنووي،  (3)
 .25/8، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (4)
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زئيات الزكاة تقررت القاعدة: "أن الزكاة وجبت للمواساة"، وهذه القاعدة وبعد هذه املالحظة يف ج
أصل عظيم يف ابب الزكاة، وهلا أثر مباشر على الضوابط الفقهية املراد دراستها يف هذا البحث، ومعىن 

 .(1)كون الزكاة شرعت للمواساة: "أهنا مؤونة مالية وجبت للفقراء على األغنياء"

 ويستدلون على ذلك: 

 فإذا كتاب،  أهل اقومً  ستأيت إنك»: اليمن إىل بعثه حّي جبل بن ملعاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسولول قب
 ،كبذل لك أطاعوا هم فإن هللا، رسول احممدً  وأن هللا، إال إله ال أن يشهدوا أن إىل فادعهم جئتهم،
 أنّ  فأخربهم بذلك، لك أطاعوا هم فإن وليلة، يوم كل  يف صلوات مخس عليهم فرض قد هللا أنّ  فأخربهم

 وكرائم فإايك بذلك، لك أطاعوا هم فإن فقرائهم، على فرتد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم فرض قد هللا
 .(2)«حجاب هللا وبّي بينه ليس فإنه املظلوم، دعوة واتق أمواهلم

: "ففيه ترك أخذ خيار املال، والنكتة فيه أن "فإايك وكرائم أمواهلم"ملسو هيلع هللا ىلص يقول ابن حجر يف قوله 
 .(3)الزكاة ملواساة الفقراء فال يناسب ذلك اإلجحاف مبال األغنياء إال إن رضوا بذلك"

 اإلبل، من صدقة ذود مخس دون فيما ليس: »ملسو هيلع هللا ىلصويستدلون أيًضا حبديث األنصبة: يف قوله 
 .(4)«صدقة أوسق مخسة دون فيما وليس صدقة، أواق مخس دون فيما وليس

والغين مواس  للفقري إبعطائه الزكاة، ومن مل ميلك النصاب فماله وجه الداللة: النصاب مظنة الغىن، 
، وعليه فهذا احلديث: "أصل يف بيان مقادير ما حيتمل من (5)قليل ال حيتمل مواساة غريه، بل هو حمتاج له

األموال املواساة، وإجياب الصدقة فيها، وإسقاطها عن القليل الذي ال حيتملها، لئال جيحف أبرابب 
 .  (6)، ويبخس الفقراء حقوقهم"األموال

                                                
 .2/267، األشباه والنظائرابن السبكي،  (1)
، كتاب: الزكاة، ابب: أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث كانوا، رقم: صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (2)

[، 19، كتاب: اإلميان، ابب: الدعاء إىل الشهادتّي وشرائع اإلسالم، رقم: ]صحيح مسلم؛ مسلم، 2/128[، 1496]
1/50. 

، اعتىن به: حممد عبدالباقي وحمب الدين اخلطيب فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي العسقالين،  (3)
)د.م:  إحكام األحكام شرح عمدة األحكام؛ وي نظر: ابن دقيق العيد، 3/360م(، 1379)بريوت: دار املعرفة، د.ط، 

 .1/365مطبعة السنة احملمدية، د.ط، د.ت(، 
، مسلم صحيح؛ مسلم، 2/116[، 1447]، كتاب: الزكاة، ابب: زكاة الورق، رقم: صحيح البخاريالبخاري، أخرجه  (4)

 .2/673[، 979كتاب: الزكاة، رقم: ]
 .1/114، اجلوهرة النريةالزبيدي،  ي نظر: (5)
 .2/13م(، 1932-ه1351، 1)حلب: املطبعة العلمية، ط. معامل السنناخلطايب، محد بن حممد،  (6)
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ومعىن املواساة يف شروط املال الزكوي ظاهر من حيث إّن املال ال بد أن ميلكه صاحبه ملًكا اتًما 
ليملك التصرف فيه، وهذا املال اعترب فيه النصاب لتحقق معىن الغىن الذي به يستطيع مواساة غريه، 

ومناء األموال إما ذاتًيا وإما بفعل اله، مباملال االنتفاع  ليتمكن صاحبت الزكاة يف األموال النامية وج عل
، وما كان بفعل اإلنسان ا شرتط احلول له  . اإلنسان، فما كان ذاتًيا فلم ي شرتط له حول 
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 الضوابط الفقهية املتعلقة بشرط امللك، أتصيلها، وتطبيقاهتا.الفصل األول: 
 مباحث: أربعةوفيه: 

 يف امللك التام.املبحث األول: الزكاة جتب 
 املبحث الثاين: أثر الدين يف نقصان امللك.

 .ال زكاة يف املال احلراماملبحث الثالث: 
 ال زكاة فيما ليس له مالك معّي. : لرابعاملبحث ا
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 األول: املبحث 

 الزكاة جتب يف امللك التام
وجاء ذلك يف  ،أو كمال امللك لوجوب الزكاة ،اجتمعت أقوال الفقهاء على اشرتاط امللك التام

 من ذلك: و ثنااي كالمهم، 

 . (1)"الزكاة وظيفة امللك املطلق" -

 .(2)"شرط وجوب الزكاة كمال امللك لعّي النصاب" -

 . (3)"ال جتب الزكاة فيما ال ميلكه ملًكا اتًما" -

 . (4)"من زال ملكه عن الشيء مل تلزمه زكاته" -

 . (5)مسلم حر ملك نصااًب ملًكا اتًما""الزكاة واجبة على كل  -

 .(6)"الزكاة جتب يف مال كل مسلم حر اتم امللك، وال جتب فيما مل يتم ملك مالكه عليه" -

إًذا لنا أن نسأل عن املراد ابمللك التام، واألدلة اليت اعتمدها الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط، وخنتم 
 ط، وذلك يف املطالب اآلتية:املبحث بذكر بعض الفروع الفقهية هلذا الضاب

                                                
-ه1406، 2)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. يف ترتيب الشرائع بدائع الصنائع أبو بكر بن مسعود، الكاساين،( 1)

 .2/10 م(،1986

حممد  ؛ وي نظر: املواق،2/148)بريوت: دار الفكر للطباعة، د.ط، د.ت(،  شرح خمتصر خليل حممد بن عبدهللا، اخلرشي،( 2)
 (،م1994-ه1416، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. ملختصر خليل التاج واإلكليل بن يوسف بن أيب القاسم،

3/82. 
 .1/263 )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(،يف فقه اإلمام الشافعي  املهذب إبراهيم بن علي، الشريازي،( 3)
حتقيق: علي معوض، وعادل أمحد )بريوت: دار  ،يف فقه مذهب اإلمام الشافعي احلاوي الكبري علي بن حممد، املاوردي،( 4)

 .3/320 م(،1999-ه1419، 1الكتب العلمية، ط.
، حتقيق: أمحد حممد عزوز )بريوت: املكتبة العصرية، عمدة الفقه يف املذهب احلنبلي موفق الدين عبدهللا بن أمحد، ابن قدامة،( 5)

 .35ص م(،2003-ه1424، 1ط.
-ه1424، 2حتقيق: عبدامللك بن دهيش )مكة املكرمة: مكتبة األسدي، ط.  ،املستوعب حممد بن عبدهللا، السامري،( 6)

 .1/323 م(،2003
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 املطلب األول: معىن الضابط
ومسي ( 1)يف اللغة: "امليم والالم والكاف أصل صحيح يدل على قوة يف الشيء" أواًل: املراد ابمللك

، (2)ما يف حوزة املرء ملًكا؛ ألن يده عليه قوية. وامللك: "احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به"
 اد ابلتصرف.واالستبداد االنفر 

، وع ّرف كذلك (3)ويف االصطالح ع ّرف امللك أبنه: "قدرة يثبتها الشارع ابتداًء على التصرف"
، وفيهما: أن الشرع يثبت للمالك قدرة التصرف يف اململوك، ابتداًء: أي (4)أبنه: "االختصاص احلاجز"

املالك من التصرف فيه، وهو معىن االختصاص أصالًة، فالوكيل ال ميلك وإن كان متصرفًا يف املال، ومنع غري 
 احلاجز.

"حكم شرعي مقدر يف عّي، أو منفعة يقتضي متكن من ينسب إليه انتفاعه ومن تعريفات امللك: 
، ومنها: "القدرة على التصرفات اليت ال تتعلق هبا تبعة وال غرامة (5)به والعوض عنه من حيث هو كذلك"

السابقّي، إذ فيهما إثبات متلك األعيان واملنافع، التعريفّي يفان أمشل من ، وهذان التعر (6)دنيا وال آخرة"
 أو بغري عوض. ،وتصرف املالك فيهما إبطالق، ما كان بعوض

ومن التعريفات اجلامعة للمعاين السابقة ما عرّفه الشيخ الزرقا بقوله امللك هو: "اختصاص حاجز 
د هبذا مجع التعريفات السابقة بعبارة أوجز، ففي تعريفه ، وأرا(7)شرًعا يسوغ صاحبه التصرف إال ملانع"

اختصاص املالك ابململوك دون غريه، وهذا مستفاد من قوله "حاجز": "حيجز غري املالك عن االنتفاع 
، ومتكنه من التصرف فيه إال ملانع، وهذ املانع إما أن يكون لنقص األهلية، (8)والتصرف دون إذن املالك"

 .(9)يف املال املشرتك واملال املرهون حلق الغري كما أو

                                                
-ه1399حتقيق: عبدالسالم هارون )د.م: دار الفكر، د.ط،  ،مقاييس اللغة أمحد بن فارس بن زكراي، ابن فارس،( 1)

 .5/352 م(،1979
 .14/126، لسان العربابن منظور، ( 2)
 .6/248 )د.م: دار الفكر، د.ط، د.ت(، فتح القدير حممد بن عبدالواحد، مام،اهلابن ( 3)
 .5/278 ، د.ت(،2)د.م: دار الكتاب اإلسالمي، ط. شرح كنز الدقائق البحر الرائق زين الدين بن إبراهيم، ابن جنيم،( 4)
 .1/232، األشباه والنظائر؛ وي نظر: ابن السبكي، 209-3/208، الفروقالقرايف، ( 5)
 . 3/223، املنثور يف القواعدالزركشي،  (6)
 .1/333 م(،2004-ه2،1425)دمشق: دار القلم، ط. املدخل الفقهي العام، أمحد الزرقا، مصطفى( 7)
 .1/334، املدخل الفقهي العامالزرقا، ( 8)
 .1/334، املدخل الفقهي العامالزرقا، ( 9)
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 : (1)وامللك أنواع

 ثله الصورة املعتادة يف األمالك.ميو  ،ملك العّي واملنفعة .أ

 ملك العّي دون املنفعة. .ب

 ملك املنفعة دون العّي.  .ج

، -منها السكىن مثال يف العقار-وميثل هلما ابملؤجر واملستأجر، فاألول مالك للعّي دون منفعته 
 والثاين مالك للمنفعة دون العّي. 

 ، وله عدد من الصور، منها: ملك املستعري، وإقطاع األرفاق.(2)ملك االنتفاع .د

 : املراد ابمللك التام

 يراد ابمللك التام: 

وهو ما عرّب عنه احلنفية بـ"ما كان مملوًكا للمالك  :ى التصرف فيه مطلًقامتلك العّي والقدرة عل .1
 .(5)وعرب عنه املالكية ابمللك الكامل، (4)، وأرادوه بقوهلم: امللك املطلق(3)رقبًة ويًدا"

، ويدل على متام ملك الشخص، أنه (6)"قوة امللك"بـ أما الشافعية فيعربون عن امللك التام .2
 .(7)يرث ويورث

                                                
؛ وينظر: ابن 1/479 إشراف: كمال ابن السيد سامل )القاهرة: املكتبة التوقيفية، د.طـ د.ت(، ،القواعدي نظر: ابن رجب، ( 1)

حتقيق: جاسم الدوسري )بريوت: دار البشائر  ،الفقهية والضوابط الكلية القواعد يوسف بن احلسن بن عبداهلادي، املربد،
 .94ص م(،1994-ه1415، 1اإلسالمية، ط.

وملك املنفعة: "متليك االنتفاع أن يباشر هو بنفسه فقط، ومتليك املنفعة هو أعم وأمشل فيباشر بنفسه  الفرق بّي ملك االنتفاع( 2)
ّكن غريه من االنتفاع بعوض وبغري عوض"، القرايف،   .  1/187، الفروقومي 

ر على رد احملتا مر،حممد أمّي بن ع ابن عابدين،؛ 2/218، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 2/390، بدائع الصنائعالكاساين، ( 3)
  .3/174 م(،1992-ه1412، 2)بريوت: دار الفكر، ط. الدر املختار

 . 2/9، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين، ( 4)
 .3/38، الذخريةي نظر: القرايف، ( 5)
، 1، ط.جدة: دار املنهاجشرح املقدمة احلضرمية املسمى بشرى الكرمي بشرح مسائل التعليم )( ابعشن، سعيد بن حممد، 6)

 .479م( ص2004-ه1425
 .3/154، احلاوي الكبريي نظر: املاوردي،  (7)
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وعّرف أبو املعايل احلنبلي امللك التام أبنه: "عبارة عما كان بيده مل يتعلق به حق غريه،  .3
 ، ومرتكز التعريف أربعة أمور: (1)يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له"

ما كان يف يد املالك، إما حقيقًة أو حكًما، واملراد أبن يكون يف يده حكًما، كأن  .أ
ب وحنو ذلك، لذا ملّا عّرف ابن عقيل امللك التام قال: "التسلط يكون ماله بيد غاص

، فيدخل يف التعريف املال (3)يف معرض مناقشة مسألة زكاة مال الضمار (2)ابحلق"
املغصوب، إذ "الغصب تسلط حسي بغري حق، فال يقصر به تسلط حكمي 

 .(4)حبق"

 مل يتعلق به حق للغري.  .ب

 .(5)ولو ابإلبراء"يتصرف يف اململوك حسب اختياره، " .ج

 ومناؤه له. .د

هذا هو تعريف امللك التام، وقبل االنتقال إىل دراسة الضابط واخلالف فيه، حيسن هنا تعريف 
امللك املستقر، إذ يرد عند بعض الفقهاء أنه املراد من امللك التام، فامللك املستقر: "ما ال حيتمل السقوط 

 . (6)بتلفه، أو تلف مقابله"

: أن الشخص إذا ملك مااًل ملًكا اتًما مستقرًا: أي ملكه -امللك التام-ابط خالصة معىن الض
رقبًة ويًدا وغري قابل للسقوط، فإن فيه الزكاة قواًل واحًدا بال شك مع توفر بقية الشروط، وإن نقص مع 

 وبيانه يف املطلب اآليت.  ،بقاء ملك الرقبة ففيه اخلالف

                                                
، 3، حتقيق: عبدامللك بن دهيش )مكة: مكتبة األسدي، ط.املمتع يف شرح املقنعالتنوخي، املنجى بن عثمان،  ي نظر:( 1)

، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. يف شرح املقنع املبدع إبراهيم بن حممد، ابن مفلح،؛ 4/584م(، 2003-ه1424
)بريوت: دار الكتب العلمية،  عن منت اإلقناع كشاف القناع منصور بن يونس، ؛ البهويت،2/296 م(، 1997-ه1418

 2/170 د.ط، د.ت(،
 .2/544 م(،1970حتقيق: جورج املقدسي )بريوت: دار املشرق، د.ط،  ،الفنون علي بن عقيل بن حممد، ابن عقيل،( 2)
 .23سيأيت تفصيل املسألة يف فروع الضابط، ص (3)
 .2/544، الفنونابن عقيل، ( 4)
)وهي دروس أ لقيت جبامع الراجحي(، اعتىن به: وليد يسري،  التعليق املختصر على زاد املستقنعالشويعر، عبدالسالم، ( 5)

، رابط التفريغ: 5الدرس الرابع والعشرون، ص
https://ia601602.us.archive.org/25/items/Sharh_2_Zad/024.pdf. 

 .3/240، املنثور يف القواعدالزركشي، ( 6)

https://ia601602.us.archive.org/25/items/Sharh_2_Zad/024.pdf
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 املطلب الثاين: دراسة الضابط
اتفق الفقهاء على اشرتاط متام امللك واستقراره يف وجوب الزكاة، وقد نص الفقهاء صراحًة على 

 . (1)يف تقرير ذلك متفقّيهذا الشرط يف مصنفاهتم، 

، ويذكر ابن النجيم يف شرحه: (2)امللك املطلق" -أي الشروط-من ذلك قول احلنفية: "ومنها 
 . (3)"أطلق امللك فانصرف إىل الكامل"

، "شرط وجوب الزكاة كمال امللك لعّي (4)ص عليه املالكية: "جتب مبلك وحول َكم ال"ون
 . (5)النصاب"

 . (7)، "أنه يشرتط أيًضا متام امللك"(6)وعند الشافعية: "الشرط السادس: كمال امللك"

، (9)، "فصل: ويعترب متام ملك النصاب يف اجلملة"(8)ومن ذلك عند احلنابلة: "الرابع: متام امللك"
وقوله "يف اجلملة" ميثل رأي احلنابلة يف حتقق امللك التام وعدمه يف بعض املسائل، وعليه سار بعض احلنابلة 

 .(10)يف مصنفاهتم

                                                
؛ 2/148، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 2/259، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/218، البحر الرائقابن جنيم، ( ي نظر: 1)

، املهذب؛ الشريازي، 1/431 )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي أمحد، الدردير،
-ه1357)مصر: املكتبة التجارية الكربى، د.ط،  يف شرح املنهاج حتفة احملتاج أمحد بن حممد اهليتمي، ؛ ابن حجر،1/263

 .1/439، منتهى اإلراداتار، ؛ ابن النج1/243، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/329 م(،1983
 .2/259، رد احملتار؛ وي نظر: ابن عابدين، 2/9، بدائع الصنائعالكاساين، ( 2)
 .2/218، البحر الرائقابن جنيم، ( 3)
 .1/431، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقيالدردير، ( 4)
 .2/148، شرح خمتصر خليلاخلرشي، ( 5)
، 1، حتقيق: أمحد حممود، وحممد حممد اتمر )القاهرة: دار السالم، ط.الوسيط يف املذهبالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، ( 6)

، حتقيق: علي معوض، وعادل عبداملوجود العزيز شرح الوجيزعبدالكرمي بن حممد،  الرافعي،؛ وي نظر: 2/437ه(، 1417
 .2/466م(، 1997-ه1417، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط.

 .3/329، حتفة احملتاجابن حجر، ( 7)
 .1/439، منتهى اإلرادات؛ وي نظر: ابن النجار، 1/243، اإلقناعاحلجاوي، ( 8)
، 1حتقيق: عبدهللا الرتكي )د.م: مؤسسة الرسالة، د. ،ع للمرداويالفروع وتصحيح الفرو  حممد بن مفلح، ابن مفلح،( 9)

 .3/446 م(،2003-ه1424
 م(،1993-ه1414، 1)د.م: عامل الكتب، ط. وشرح منتهى اإلرادات؛ 2/170،كشاف القناعي نظر: البهويت، ( 10)

مع حاشية للشيخ حممد العثيمّي، خرّج أحاديثه: عبدالقدوس نذير )دمشق: دار الرسالة العاملية،  ،والروض املربع؛ 1/391
حتقيق: سامي  ،اخللويت على منتهى اإلرادات حاشية حممد بن أمحد، ؛ واخللويت،195صم(، 2015-ه1436، 4ط.

 .2/85 م(،2011-ه1432، 1الصقري، وحممد اللحيدان )سوراي: دار النوادر، ط.



 

19 
 

الفقهاء على أن شرط وجوب الزكاة امللك التام، يقول ابن قدامة:  وال ي علم وجود خالف بّي
وأصل  ،(1)أكثر أهل العلم، وال نعلم فيه خالفًا" "الزكاة ال جتب إاّل على حر مسلم اتم امللك، وهو قول

ذلك أن الزكاة واجبة يف مقابلة نعمة كاملة، والنعمة الكاملة هي امللك التام، ال الناقص، إذ "أوجب هللا 
 .(2)تعاىل الزكاة شكرًا للنعمة على األغنياء، وسًدا خللة الفقراء"

 ى التصرف فيه. ويتحقق متام امللك أبمرين: استقراره، والقدرة عل

فأما األول فهو حمل اتفاق بّي الفقهاء، وهو أمر ظاهر يف الفروع الفقهية وإن مل ينصوا عليه 
، أما احلنابلة فأرادوا (4)، إال أن القرايف قد نّص عليه حيث قال: "الشرط الثالث: قرار امللك"(3)استقالاًل 

امللك التام ابتداًء الوارد يف املتون، هو االستقرار، من من امللك التام استقراره، إذ إن بعضهم عّد املراد من 
، ويف شرحه قال (5)ذلك ما ذكره احلجاوي يف الزاد أن من شروط الزكاة: "ملك النصاب واستقراره"

، ويؤكد ذلك الشيخ ابن عثيمّي يف شرحه على الزاد: "ملك نصاب (6)البهويت: "أي متام امللك يف اجلملة"
: "ومعىن كونه مستقرًا: أي أن ملكه اتم، فليس املال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة واستقراره" حيث قال

. لذا جند عند بعض متأخري احلنابلة يف شروط الزكاة التعبري مبلك النصاب (7)للسقوط، فال زكاة فيه"
 .(8)واستقراره

                                                
 ه(،1397، 1)د.م: د.ن، ط. الروض املربع حاشية عبدالرمحن بن حممد، ؛ وي نظر: ابن القاسم،2/464، املغينابن قدامة، ( 1)

3/168. 
 .2/296املبدع، ؛ وابن مفلح، 1/100، االختيار لتعليل املختاري نظر: املوصلي، و ؛ 3/7 ،الذخرية( القرايف، 2)
 حممد بن أمحد بن عرفة، ؛ والدسوقي،2/148، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 2/259، رد احملتاري نظر: ابن عابدين، ( 3)

؛ 3/340، حتفة احملتاج؛ ابن حجر، 1/431 )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري
 م(،1984-ه1404)بريوت: دار الفكر، د.األخرية، ج إىل شرح املنهاج هناية احملتا  حممد بن أيب العباس، والرملي،

 .441-1/440، منتهى اإلرادات؛ وابن النجار، 1/243، اإلقناع؛ احلجاوي، 133، 3/131
 .3/42، الذخريةالقرايف، ( 4)
-ه1424، 1)بريوت: دار ابن حزم، ط. يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد زاد املستقنع موسى بن أمحد، ،احلجاوي( 5)

 .42ص م(،2004
 .195، صالروض املربعالبهويت، ( 6)
 ه(،1436، 6)الدمام: دار ابن اجلوزي، ط. ع على زاد املستقنعالشرح املمتحممد بن صاحل العثيمّي، ابن عثيمّي، ( 7)

6/17. 
، عمدة الطالب لنيل املآرب يف الفقه على املذهب األمحد األمثل مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبلالبهويت،  ي نظر:( 8)

حممد بن بدر  ابن بلبان،؛ 1/97م(،2010-ه1431، 1حتقيق: مطلق اجلاسر )الكويت: مؤسسة اجلديد النافع، ط.
حتقيق: حممد العجمي )بريوت: دار البشائر  ،بن حنبليف الفقه على مذهب اإلمام أمحد  أخصر املختصرات الدين،

 .137ص م(،1996-ه1416، 1اإلسالمية، ط.
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الرقبة وملكه فهو موضع اخلالف بّي الفقهاء، صورته: أن ميلك الشخص  -ملك اليد-وأما الثاين 
مستقر، لكنه غري متمكن من التصرف فيه، يذكر ابن تيمية: "وال بد يف الزكاة من ملك، واختلفوا  اعليه

 ، وخالصة الرأي يف املسألة أن الفقهاء على رأيّي: (1)يف اليد"

ملك اليد شرط، وانعدام اليد مؤثر يف إسقاط الزكاة، وهو رأي احلنفية واملالكية، وقول  األول:
 . (2)قدمي للشافعي

التام، اململوك رقبًة ويًدا، وال  أما احلنفية فكما ذ كر سابًقا أن امللك املراد عندهم هو امللك املطلق
، ويف تقرير هذا قوهلم: "امللك التام: (3)اليد خيتلفون يف هذا إال ما ذكره الكاساين عن زفر أنه ال يرى ملك

هو ما اجتمع فيه امللك واليد، وأما إذا وجد امللك دون اليد كملك املبيع قبل القبض، والصداق قبل 
 . (4)القبض، أو وجد اليد دون امللك كملك املكاتب واملديون، ال جتب الزكاة فيه"

كمال امللك إمنا حيصل ابليد، ومع عدمه يشبه   واملالكية أرادوه بقوهلم "كمال امللك"؛ "وألن
 .(5)اإلنسان الفقري، فال زكاة"

اليد ليست شرطًا يف وجوب الزكاة، مبعىن أن اإلنسان لو ملك العّي، ومل يتمكن من  الثاين:
التصرف فهذا غري مانع من وجوب الزكاة، وهو رأي زفر من احلنفية، كما هو رأي الشافعية واحلنابلة؛ 

فامللك فيه متحقق، وال عربة  ،ن على إمكانية التصرف فيه ابحلوالة واإلبراء، وهو قابل ألن يوّرثويستندو 
 .(6)من التمكن من التصرف

  

                                                
حتقيق: أمحد اخلليل )اململكة العربية السعودية: دار  ،الفقهية القواعد النورانية شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم، ابن تيمية،( 1)

 .135ص ه(،1422، 1ابن اجلوزي، ط.
؛ 2/148، شرح خمتصر اخلرقي؛ واخلرشي، 2/259، رد احملتار؛ وابن عابدين، 2/218، البحر الرائقم، ي نظر: ابن جني( 2)

، احلاوي الكبري؛ املاوردي، 1/263، املهذب؛ الشريازي، 1/431، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقيوالدردير، 
3/130. 

 .2/9، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين، ( 3)
 .1/114، النرية اجلوهرةالزبيدي، ( 4)
 .3/38، الذخريةالقرايف، ( 5)
حتقيق: زهري الشاويش  ،وعمدة املفتني روضة الطالبني حيىي بن شرف، النووي،؛ 3/130، احلاوي الكبريي نظر: املاوردي، ( 6)

؛ البهويت، 2/298، املبدع؛ ابن مفلح، 2/192 م(،1991-ه1412، 3)بريوت، دمشق، عمان: املكتب اإلسالمي، ط.
)بريوت: املكتب  يف شرح غاية املنتهى مطالب أويل النهى مصطفى بن سعد، ؛ السيوطي،2/173، اف القناعكش

 . 2/9 م(،1994-ه1415، 2اإلسالمي، ط.
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 : سبقيستخلص مما 
 الزكاة جتب يف امللك التام، وهو ملك العّي، وملك املنفعة، والتصرف. .1

 . -غالًبا-وجتب يف امللك املستقر، وال زكاة يف غري املستقر  .2

، وغري مانع عند (1)عدم التمكن من التصرف مانع من وجوب الزكاة عند احلنفية واملالكية .3
 الشافعية واحلنابلة. 

 املطلب الثالث: أتصيل الضابط

 يستدل الفقهاء على اشرتاط امللك التام لوجوب الزكاة ابآليت: 

 ماّلك األموال دون إضافة األموال إىل أصحاهبا، مما يدل على أن التكليف ابلزكاة متوجه إىل .1
غريهم، ويف بعضها داللة على اعتبار معىن الغىن، وهو احلاصل ضرورةً ابمللك التام ال الناقص، 

 ومن ذلك: 

َا﴾ )سورة التوبة:  - ر ه م  َوتـ زَكّ يه م هب  َواهل  م  َصَدَقًة ت َطهّ   (.103قول هللا تعاىل: ﴿خ ذ  م ن  أَم 

 (. 24َواهل  م  َحقٌّ مَّع ل وم ﴾ )سورة املعارج: وقوله تعاىل: ﴿َوالَّذ يَن يف  أَم   -

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فرض عليهم قد فأخربهم أّن هللا «ملسو هيلع هللا ىلص: وقول الرسول  -
 .(2)»فقرائهم

  .(3) »أدوا زكاة أموالكم«ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله  -

                                                
املالكية ال يوجبون زكاة املال غري املقدور على التصرف فيه، لكنهم يوجبون فيه زكاة سنة واحدة، ابعتبار أنه و جد يف يد ( 1)

حتقيق:  ،على مذهب عامل املدينة املعونة بن علي البغدادي، عبدالوهاب،القاضي ريف احلول في زكى هلذا. ي نظر: مالكه يف ط
 .371ص عبداحلق محيش )مكة: املكتبة التجارية، د.ط، د.ت(،

 .11سبق خترجيه، ص( 2)
حتقيق: شعيب األرانؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبدهللا ، سندامل بن حممد بن حنبل الشيباين، أخرجه اإلمام أمحد،( 3)

[، 22161مسند حديث أيب أمامة الباهلي، رقم: ]م(، 2001-ه1421، 1الرتكي )د.م: مؤسسة الرسالة، ط.
حتقيق: بشار عواد )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، د.ط،  ،الرتمذي سننحممد بن عيسى، ؛ وأخرجه الرتمذي، 36/486

)الرايض:  الرتمذيسنن صحيح ؛ وحكم األلباين عليه ابلصحة، ي نظر: 1/755[، 616يف أبواب السفر، رقم: ] م(،1998
 .1/337 م(،2000-ه1420، 1مكتبة املعارف، ط.
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ما من صاحب ذهب وال فضة، ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة، «ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله  -
صفحت له صفائح من انر، فأمحي عليها يف انر جهنم، فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره، 

 كلما بردت أعيدت له... 

وال صاحب إبل ال يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها، إال إذا كان يوم القيامة، بطح 
قرقر، أوفر ما كانت، ال يفقد منها فصيال واحدا، تطؤه أبخفافها وتعضه أبفواهها،  هلا بقاع

 كلما مر عليه أوالها رد عليه أخراها... 

وال صاحب بقر، وال غنم ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة بطح هلا بقاع قرقر، 
تنطحه بقروهنا وتطؤه ال يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، وال جلحاء، وال عضباء 

أبظالفها، كلما مر عليه أوالها رد عليه أخراها، يف يوم كان مقداره مخسّي ألف سنة، حىت 
 .(1)«يقضى بّي العباد، فريى سبيله إما إىل اجلنة، وإما إىل النار

وال من صاحب مال ال يؤدي زكاته إال حتول يوم القيامة شجاًعا أقرع، يتبع «ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله  -
 .(2)«ذهب، وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به صاحبه حيثما

ففي هذه األدلة ن سبت أموال الزكاة إىل أصحاهبا، ابعتبار أهنم ماّلكها، وتدل هذه اإلضافة على 
امللكية، إذ معىن أمواهلم يف هذه النصوص: "األموال اليت هلم، وال تكون هلم إاّل إذا كانوا ميلكوهنا حبيث 

، فمنطوق النصوص دل على وجوب (3)هبم، وتضاف إليهم، وميتازون على غريهم حبق االنتفاع هبا"ختتص 
 . (4)أن امللك الناقص ال زكاة فيهعلى أخذ الزكاة على ما كان ملًكا اتًما، ودل ابملفهوم املخالف 

وهو  على حر مسلم اتم امللك، عدم نقل اخلالف فيه، يقول ابن قدامة: "الزكاة ال جتب إاّل  .2
 .(5)قول أكثر أهل العلم، وال نعلم فيه خالفًا"

                                                
 .681 -2/680[، 987، كتاب الزكاة، ابب إمث مانع الزكاة، رقم: ]مسلم صحيحأخرجه مسلم، ( 1)
 صحيح؛ وأخرجه البخاري، 2/685[، 988زكاة، ابب إمث مانع الزكاة، رقم: ]، كتاب المسلم صحيحأخرجه مسلم، ( 2)

، بلفظ: "من آاته هللا مااًل فلم يؤد زكاته م ثل له ماله يوم القيامة شجاًعا أقرع له زبيبتان..."، كتاب الزكاة، ابب إمث البخاري
 .2/106[، 1403مانع الزكاة، رقم: ]

، 2)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط. اسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن والسنةة در فقه الزكا يوسف، القرضاوي،( 3)
 .1/131 م(،1973-ه1393

، ضمن حبوث ندوة شرط امللك التام يف الزكاة وأثره يف بعض التطبيقات املعاصرة، بن عبدهللا ي نظر: الشبيلي، يوسف( 4)
، 1م )البحرين: إدارة البحوث والتطوير، ط.2011-ه1432( لالقتصاد اإلسالمي، املنعقدة يف جدة، 32) الربكة

 .112ص (، 2011-ه1432
 .3/168، الروض املربع حاشية؛ وي نظر: ابن القاسم، 2/464، املغينابن قدامة، ( 5)
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يف الزكاة معىن متليك املال للمستحقّي، والتمليك يف غري امللك ال أييت وال ابإلضافة إىل أن  .3
 .(1)يتصور

كما أّن الزكاة وجبت يف مقابلة النعمة الكاملة، لذا فامللك الناقص ليس بنعمة كاملة، فال  .4
 .(2)زكاة إذن

 تطبيقات الضابطاملطلب الرابع: 
 من تطبيقات الضابط: 

املسألة، وهي أصل يف اخلالف يف  هاملال الضمار من أشهر تطبيقات هذ مار:املال الض    .1
 ملك اليد عند الفقهاء، وبيانه: 

الضمار يف اللغة على: "ما ال يرجى من الدين والوعد، وكل ما ال تكون منه على  أواًل: يطلق
 .(4): "هو كل مال غري مقدور االنتفاع به مع قيام أصل امللك"واملراد به اصطالًحا ، (3)ثقة"

فهو املال الذي ثبت ملك  .(5)وهو: "كل مال أصل ملكه متحقق، والوصول إليه ممتنع"
 .غالًبا تصرفه ويتعذر عليه الوصول إليه عن خارجصاحبه عليه، ولكنه 

سروق، والضال، والغائب، وامللتقط، والدين من صور املال الضمار: املال املغصوب، وامل
، وحنو ذلك، مما ال ميلك صاحبه التصرف مث أصبح عليه البينة بعد مدة زمنية اجملحود بال بينة

 . (6)، وقد يكون عيًنا أو ديًنافيه

 بناء على مسألة أثر اليد يف متام امللك:  قولّيهل جتب الزكاة فيه؟ على  :اثنًيا

                                                
 .2/9، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين، ( 1)

 . 2/170، القناعكشاف ي نظر: البهويت، ( 2)

حتقيق: أمحد عبدالغفور )بريوت: دار العلم للماليّي،  ،اتج اللغة وصحاح العربية الصحاح إمساعيل بن محاد، اجلوهري،( 3)
 .2/722 م(،1987-ه1407، 4ط.

 .2/9، بدائع الصنائعالكاساين، ( 4)
 .3/38، الذخريةالقرايف، ( 5)
كشاف ؛ البهويت، 3/129، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/38 الذخرية،؛ القرايف، 2/223، البحر الرائقي نظر: ابن جنيم،  (6)

 .174-2/173، القناع
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ورواية عند ، (2)يف زكاة العّي واملالكية، (1)الضمار، وهو قول احلنفيةال زكاة يف املال  .أ
وهذا منقص للملك  ،، لعدم امللك التام، إذ صاحب املال ال ميلك التصرف فيه(3)احلنابلة

  .املوجب للزكاة

، ابإلضافة إىل أن الزكاة (4): "ال زكاة يف مال الضمار"-رضي هللا عنه-استدلوا بقول علي 
 .(5)املال النامي، وهو يف هذه الصورة غري انم لعدم القدرة على التصرف فيهجتب يف 

أخًذا مبا جاء يف كتاب عمر بن عبدالعزيز  إال أن املالكية أوجبوا بعد القبض زكاة سنة واحدة،
يف األموال املأخوذة من أصحاهبا ظلًما مث ر ّدت إليهم: "أن ال يؤخذ منه إال زكاة واحدة فإنه 

 .(6)كان ضمارًا"

ه، حيث إن ئملك اليد يف طريف احلول دون أثناراعى يف هذا  اأن اإلمام مالكً  ذلكووجه 
، فتجب (7)فحصل من ذلك حول   مرتّي يف ابتداء احلول وانتهائه مالكه املال نض يف يد

 .حينئذ زكاة سنة واحدة

                                                
 .2/266، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/222، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 2/9، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين، ( 1)
 .1/457، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي؛ الدردير، 3/38، ةالذخري ي نظر: القرايف، ( ويراد به النقود وعروض التجارة. 2)
)د.م: دار إحياء  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف؛ املرداوي، علي بن سليمان، 2/298، املبدعي نظر: ابن مفلح،  (3)

 .3/22، د.ت(، 2الرتاث العريب، ط.
، حتقيق: حممد هلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعينصب الراية ألحاديث اي نظر: الزيلعي، عبدهللا بن يوسف،  (4)

، وقال: غريب؛ 2/334م(، 1997-ه1418، 1عوامة )بريوت: مؤسسة الراين، جدة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية، ط.
دار املعرفة، د.ط، ، حتقيق: عبدهللا املدين )بريوت: الدراية يف ختريج أحاديث اهلدايةابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، 

 ، قال: مل أجده عن علي.1/249د.ت(، 
 .1/101، االختياري نظر: املوصلي، ( 5)
، حتقيق: حممد األعظمي )اإلمارات: مؤسسة زايد بن سلطان آل املوطأأخرجه اإلمام مالك، بن أنس بن مالك األصبحي،  (6)

؛ 2/355[، 874م(، كتاب الزكاة، ابب الزكاة يف الدين، رقم: ]2004-ه1425، 1هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية، ط.
بريوت: املكتب ، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي )اهلند: اجمللس العلمي، املصنفوأخرجه عبدالرزاق، بن مهام الصنعاين، 

 .4/103[، 7127ه(، كتاب الزكاة، ابب ال زكاة إال يف الناض، رقم: ]1403، 2اإلسالمي، ط.
؛ الباجي، سليمان بن خلف، 1/457، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي؛ الدردير، 3/38، الذخريةي نظر: القرايف، ( 7)

 .2/113ه(، 1332، 1)مصر: مطبعة السعادة، ط. املنتقى شرح املوطأ
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، (1)جتب الزكاة يف املال الضمار إذا قبضه ملا مضى من السنّي، وهو قول الشافعية واحلنابلة .ب
 .(2)-ت زكَّ ما مل -النخل جتب بال خالف يف يف املاشية و أهنا جتب واملشهور عند املالكية 

ألهنم يرون أن هذا املال ميلكه صاحبه ملًكا مستقرًا، وميلك التصرف الشافعية واحلنابلة؛ فأما 
فيه ابحلوالة واإلبراء، وهذا املال قابل أن يورث عنه، فكان ملًكا اتًما، وال جتب الزكاة إال إذا 
م عاد إليه، ابإلضافة إىل أن إمكان األداء ليس شرطًا عندهم يف وجوب الزكاة، وعليه ه

يقولون إن املزكي يزكي ماله إذا قبضه، لتمكنه من األداء، ملا مضى من السنّي لتحقق ملكه 
، وال يعترب حقيقة النماء إن كان (3)فهو كسائر أمواله فملكه عليه ابق، ،التام عليه تلك املدة

 .(4)جنس املال انمًيا، فتجب ولو ف قد النماء

إن كانت ضمارًا، خالفًا  ملا مضى قول املالكية يف وجوب الزكاة يف املاشية والنخل وجهو 
لقوهلم يف العّي؛ ألن املاشية والنخل أموال انمية بنفسها، والعّي انمية ابإلعداد، فلما فقد 
املالك القدرة على تنمية ماله سقط وجوهبا، وال وجه إلسقاطها فيما كان انمًيا بنفسه، إذ 

 .(5)متحقق منائها

والصداق متلكه  .(6)الصداق أو املهر: "عوض يسمى يف النكاح أو بعده"صداق املرأة:  .2
، وهو بّي ذلك غري مستقر، (7)املرأة ابلعقد، ويستقر ملكها عليه ابلدخول أو وفاة أحدمها
 أو حتصل الردة فال تستحقه كله. ،فيحتمل أن يقع الطالق بسبب منه فيتنصف، أو بسببها

 وهل فيه الزكاة؟ 
، على خالف بوجوب الزكاة فيهاألصل أال جتب الزكاة فيه إال ابالستقرار، لكن الفقهاء قالوا 

 مبين على قوهلم يف زكاة الدين، إذ الزوج مدين للزوجة بصداقها، فتفصيل القول فيه: 

                                                
، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/21، اإلنصاف؛ املرداوي، 3/129، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/332، حتفة احملتاجي نظر: ابن حجر، ( 1)

 .1/437، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/244
 .1/457، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري؛ الدسوقي، 2/180، شرح خمتصر خليلي نظر: اخلرشي،  (2)
 .2/298، املبدع؛ ابن مفلح، 3/144، البياننظر: العمراين، ي   (3)
 .3/130، احلاوي الكبريي نظر: املاوردي،  (4)
 أبو: به اعتىن ،مشكالهتا وحل املدونة شرح يف التأويل لطائف ونتائج التحصيل مناهج سعيد، بن علي الرجراجي،ي نظر:  (5)

 .2/226، (2007-ه1428 ،1.ط حزم، ابن دار: م.د) علي وأمحد الدمياطي، الفضل
 .9/365، البيان؛ وي نظر: العمراين، 533، صالروض املربعالبهويت،  (6)
 األم؛ اإلمام الشافعي، حممد بن إدريس، 754، صاملعونة؛ القاضي عبدالوهاب، 3/102، رد احملتاري نظر: ابن عابدين،  (7)

 .98، صعمدة الفقه؛ ابن قدامة، 5/64، م(1990-ه1410)بريوت: دار املعرفة، د.ط، 
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واملهر عند الزكاة واجبة فيه بعد القبض وحوالن احلول عليه، وهذا قول احلنفية واملالكية.  .أ
احلنفية ملحق ابلدين الضعيف، وملحق مبا كان ابتداؤه فائدة عند املالكية، ويف كل  جتب 

 .(1)ويستقبل له حواًل  ،الزكاة ابلقبض

 .(2)وإال بعد التعيّي ،عند الشافعية واحلنابلة تزكي املرأة صداقها قبل القبض إن كان معيًنا .ب

 خول مع كونه غري مستقر لآليت: السبب يف إجياب الزكاة يف الصداق قبل الد

 .(3)وإن كان معرًضا للسقوط ،وهلا التصرف فيه ،متلك الزوجة مجيعه ابلعقد .أ

 .(4)وعليها ضمانه ،هلا مناؤه .ب

يذكر بعض الشافعية أن الصداق متلكه املرأة ملًكا اتًما، وأن رجوع الزوج ابلصداق إمنا هو  .ج
 .(5)على الصداق قبل الفراق" "ابتداء جلب ملك، فال مينع استقرار ملك الزوجة

املضاربة أو املقارضة من عقود الشركات، تقوم بّي طرفّي أحدمها يدفع مااًل مال املضاربة:  .3
والربح احلاصل يقسم بينهما  ،ليعمل فيه -العامل وهو املضارب-لآلخر  -هو رب املال-

، وخيتلف ل، كالثلث أو النصف من األرابح ال من رأس املاحسب اتفاقهم معينةبنسب 
عقد املضاربة يوزع الربح بناءً على نسبة متفق عليها، والربح ن يف فإعقد املضاربة عن اإلجارة 

، وأما األجرة فهي اثبتة. وعليه فاملضاربة هي: "أن يدفع مااًل إىل شخص قد يزيد وقد ينقص
 .(6)ليتجر فيه والربح بينهما"

 ، وبيانه: مىت ميلك املضارب حصته من ربح املال؟ فيه خالف

                                                
؛ ابن 371، صاملعونة؛ القاضي عبدالوهاب، 2/223، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 2/10، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (1)

-ه1408، 1، حتقيق: حممد حجي )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط.املقدمات املمهداترشد، حممد بن أمحد، 
)د.م: دار الفكر،  مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلطاب، حممد بن مبحمد بن عبدالرمحن، ؛ احل1/303م(، 1988

 .2/314م(، 1992-ه1412، 3ط.
االنتصار يف ؛ الكلوذاين، أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد، 6/23، اجملموع؛ النووي، 2/66، األمي نظر: اإلمام الشافعي،  (2)

-ه1413، 1، حتقيق: عبدالعزيز البعيمي )الرايض: مكتبة العبيكان، ط.ن حنبلاملسائل الكبار على مذهب اإلمام أمحد ب
 .3/20، اإلنصاف؛ املرداوي، 3/172م(، 1993

 .538، صالروض املربع؛ البهويت، 2/8، االختياري نظر: املوصلي،  (3)
 .538، صالروض املربعي نظر: البهويت،  (4)
 .6/26، اجملموعالنووي،  (5)
 .3/20، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 7/263، البحر الرائق؛ وي نظر: ابن جنيم، 5/117، الطالبني روضةالنووي،  (6)
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ويستقر  ،ابلظهور، وهذا مذهب احلنفية، واملعتمد عند احلنابلة أنه ميلكه ابلظهور ك حصتهميل .أ
 .(1)ابلقسمة

 .(2)عند الشافعية واألظهرميلك حصته ابلقسمة، وهو املشهور من مذهب املالكية،  .ب

 وهل فيه زكاة؟ 

 ،قبلها، وإمنا ابلقسمة فيملكهعلى القول أبنه ميلك ابلقسمة فال يوجبون الزكاة على املضارب 
 .(3)ويستقبل ابملال حواًل  ،فتجب عليه الزكاة حينئذ امستقرً يكون وملكه عليه 

 وأما اللذين قالوا أبنه ميلكها ابلظهور، فقوالن: 

 .(4)وحال عليه احلول، وهو قول احلنفية ،األول: يزكي نصيبه إذا ظهر يف املال ربح

، وهو (5)ستقرار، ويستقر ابلقسمة، فمىت استقر استقبل ابملال حواًل الثاين: ال زكاة عليه إال ابال
 قول احلنابلة.

ومستند قول احلنفية يف هذا أن للمضارب املطالبة ابلقسمة، وهو شريك لرب املال فيقتضي 
 .(6)املساواة

 وأما اجلمهور الذي قالوا ال زكاة عليه ما مل يستقر، فألن الربح وقاية لرأس املال.

رب املال فيزكي أصل املال ورحبه كل سنة، وهل حيسب ربح املضارب قبل ملك املضارب وأما 
له؟ على قول إن املضارب ميلك املال ابلقسمة فعلى رب املال زكاة مجيع الربح مع أصله، وعلى 
القول أبنه ميلك املضارب ابلظهور فيسقط رب املال من الربح نصيب املضارب ويزكي أصل املال 

 الربح. ونصيبه من

                                                
، حتقيق: التجريد؛ القدوري، أمحد بن حممد، 7/265، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 6/87، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (1)

، املبدع؛ ابن مفلح، 7/3529م(، 2006-ه1427، 2حممد سراج، وعلي مجعة حممد )القاهرة: دار السالم، ط.
 .3/32، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 2/267، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/16، اإلنصاف؛ املرداوي، 4/379

هناية ؛ الرملي، 5/136، روضة الطالبني؛ النووي، 6/89، الذخرية؛ القرايف، 5/155، 2/182، املنتقىي نظر: الباجي،  (2)
 .5/236 ،3/108، احملتاج

، حتقيق: حممد املوريتاين )الرايض: مكتبة الرايض احلديثة، الكايف يف فقه أهل املدينةي نظر: ابن عبدالرب، يوسف بن عبدهللا،  (3)
 .3/108، هناية احملتاج؛ الرملي، 1/302م(، 1980-ه1400، 2ط.

 .3/1351، التجريد؛ القدوري، 2/204، املبسوطي نظر: السرخسي،  (4)
 .1/440، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/243، اإلقناعي نظر: احلجاوي،  (5)
 .3/1351، التجريد؛ القدوري، 2/204، املبسوطي نظر: السرخسي،  (6)
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هي: "صكوك متساوية القيمة، غري قابلة للتجزئة، وقابلة للتداول واألسهم زكاة األسهم:  .4
 .(1)ابلطرق التجارية، ومتثل حقوق املسامهّي يف الشركات اليت أسهموا يف رأس ماهلا"

وتكون يف الشركات املسامهة اليت ي قسم رأس ماهلا إىل أسهم، فالسهم جزء من رأس مال 
املسامهون يكون هلم ممارسة حقوقهم فيها ال سيما حقهم يف احلصول على األرابح، الشركة، و 

 .(2)وال ي سأل املسامهون فيها إال بقدر أسهمهم
واملشاركة يف هذه الشركات جائزة، إذا كان رأس مال الشركة مال مباح، وعملها يف األنشطة 

السهم جتب فيه الزكاة، وعلى ليه فاملباحة، فيجوز متلك األسهم واالستثمار واالجتار هبا، وع
صاحب السهم الزكاة، لتمام ملكه، وخيتلف حكمه ابختالف قصده ونيته من املسامهة على 

 النحو اآليت: 
إن كان يقصد املتاجرة بيًعا وشراًء، فزكاته حينئذ زكاة عروض التجارة، يزكي رأس املال والربح 

  .(3)السوقية وخيرج عنها ربع العشر بعد احلول، فينظر حّي وجوب الزكاة قيمة السهم

وإن كان يقصد االستثمار، مبعىن أنه يتملك السهم وحيتفظ به ليستفيد من األرابح اليت 
، في نظر آخر احلول، فإن كانت تؤدي الشركة الزكاة عن موجوداهتا الزكوية، (4)توزعها الشركة

 .(5)أسهمه من موجودات الشركةفال زكاة على املساهم، وإال تفعل ذلك، فيزكي ما يقابل 
 زكاة الراتب التقاعدي ومكافأة هناية اخلدمة: .5

الراتب التقاعدي عبارة عن مال يصرف للموظف بعد انتهاء عمله زكاة الراتب التقاعدي:  .أ
من قبل الدولة، وهذا املال جزء مقتطع ابتداء من راتب املوظف خالل فرتة  -بعد التقاعد-

من الدولة، ويتسلمها بشكل شهري بعد التقاعد إىل  أكثر منه أو عمله، يضاف إليه بقدره
هناية عمره، مث إىل الذين كان يعوهلم من أفراد أسرته، وقد ع ّرف أبنه: "مبلغ مايل يستحقه 

                                                
، ضمن أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضااي الزكاة املعاصرة، أحكام زكاة صور من عروض التجارة املعاصرةالزحيلي، وهبة،  (1)

)الرايض:  فقه املعامالت املالية املعاصرة؛ اخلثالن، سعد بن تركي، 226م، ص1997-ه1417الكويت،  املنعقدة يف
 . 29-28م(، ص2017-ه1438، 5دار الصميعي، ط.

، حبث زكاة أسهم الشركاتالغفيلي، عبدهللا،  ؛226، صأحكام زكاة صور من عروض التجارة املعاصرةي نظر: الزحيلي،  (2)
 .3ه، ص1429ت، منشور على االنرتن

؛ الشبيلي، 165م، ص2001-ه1422ي نظر: فتاوى الندوة احلادية عشرة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف القاهرة،  (3)
 .14، حبث منشور على اإلنرتنت، صزكاة األسهم والصكوك والصناديق االستثماريةيوسف بن عبدهللا، 

 .12، صزكاة أسهم الشركاتي نظر: الغفيلي،  (4)
 .17-16، صزكاة األسهم والصكوك والصناديق االستثمارية؛ والشبيلي، 165ي نظر: الندوة احلادية عشرة، ص (5)
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شهراًي املوظف أو العامل على الدولة أو املؤسسة املختصة بعد انتهاء خدمته مبقتضى القوانّي 
 . (1)احملددة فيها"واألنظمة إذا توافرت الشروط 

تعريفها: "حق مايل جعله القانون للعامل على رب العمل بشروط زكاة مكافأة هناية اخلدمة:  .ب
حمددة، يقتضي أن يدفع الثاين لألول عند انتهاء اخلدمة أو ملن يعوهلم مبلًغا نقداًي دفعة 

األخري  واحدة، يالحظ يف حتديد مقداره مدة اخلدمة وسبب انتهائها، والراتب الشهري
 .(2)للعامل"

 :(3)وهذه املكافأة ختتلف عن الراتب التقاعدي يف األمور اآلتية
أن املسؤول عن صرف املكافأة هو رب العمل، وأما الراتب التقاعدي فاملسؤول عن صرفها  .أ

 .-للقطاع اخلاص-الدولة أو املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

ابإلضافة إىل أن يف املكافأة ال ي قتطع من الراتب ألجلها، خالفًا للراتب التقاعدي فإنه ي قتطع  .ب
 من راتب املوظف الشهري خالل عمله ألجلها. 

 وأما عن حكم الزكاة فيهما في نظر يف وقت ملك املال: 

ف مكافأة هناية ففي الراتب التقاعدي ميلكه املوظف يف هناية كل شهر بعد التقاعد، وميلك املوظ
اخلدمة بعد انتهاء العمل واخلدمة، إذ املوظف يف كل  قبل ذلك ال ميكنه املطالبة هبذا املال، وال 

 . (4)التصرف فيه ولو ابحلوالة. وعليه فزكاته تبدأ من حّي امللك ويستقبل به حواًل 

                                                
 .415م، ص1995-ه1415فتاوى الندوة اخلامسة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف لبنان، (1)
، 1ضااي زكوية معاصرة )األدرن: دار النفائس، ط.، ضمن كتابه قزكاة مكافأة اخلدمة والراتب التقاعديايسّي، حممد نعيم،  (2)

 .77م(، ص2016-ه1437
 .100، صزكاة مكافأة اخلدمة والراتب التقاعديي نظر: ايسّي،  (3)
؛ الغفيلي، عبدهللا، 134، صزكاة مكافأة اخلدمة والراتب التقاعديايسّي، ؛ 415ي نظر: فتاوى الندوة اخلامسة، ص (4)

، 1)قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الرايض: دار امليمان، ط. أتصيلية ملستجدات الزكاة نوازل الزكاة دراسة فقهية
 .279-275، 268م(، ص2009-ه1430
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 الثاين: املبحث 

 أثر الدين يف نقصان امللك
كث ر اخلالف فيها، والدين يتجاذبه طرفان، األول وهو الدائن، الذي زكاة الدين من املسائل اليت  

ميلك املال، وال ميلك التصرف فيه، والثاين: هو املدين، الذي ميلك التصرف يف املال، وال ميلك رقبته، إذ 
 هو مطالب إبرجاع بدله للدائن.

ا ملك اتم بناء على ومن هنا وجه اندراج هذه املسألة ضمن مسائل امللك التام، فليس ألحدمه
: هل الدين يوجب نقصان جاء هذا السؤالرأي ثلة من الفقهاء، إمنا ينقص إما اليد، أو الرقبة، وعليه 

 امللك؟ مث هل جتب الزكاة عليهما، أم ال؟ 

ويذكر الفقهاء حكم الدائن عند حديثهم عن زكاة الدين، وأما حكم املدين فيذكر حتت املسألة: 
 الزكاة، أم ال؟  هل الدين مينع وجوب

 ويف املطالب اآلتية حماولة تقريب وتوجيه اآلراء يف املسألتّي.

 املطلب األول: معىن الضابط
والقرض: "ما  ،(2)، ومنه قوهلم: "دنت الرجل: اقرضته"(1)الدين لغًة: "كل شيء غري حاضر"

 .(3)يعطيه من املال ليقضاه"

ملعىن أييت مبعنيّي: أحدمها أعم من اآلخر، فاوالدين يف االصطالح الفقهي هو أعم من القرض، و
يشمل كل ما يثبت يف الذمة، سواء كان ثبوت العبادات من صالة، وحج ونذر، أو ثبوت  العام للدين

 .(4)احلقوق املالية، من بدل مبيع، وقرض، وحنو ذلك

ببيع، أو هو عبارة عن: "مال حكمي حيدث يف الذمة ف -هو املراد هنا-املعىن اخلاص والثاين 
 .(5)استهالك، أو غريمها"

                                                
 .5/338، لسان العربابن منظور، ( 1)

 .5/338، لسان العربابن منظور، ؛ و 5/2117، الصحاح( اجلوهري، 2)
 12/71، لسان العربابن منظور، ( 3)
 م(،2008-ه1429، 1)دمشق: دار القلم، ط. معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاءي نظر: محاد، نزيه، ( 4)

 .208ص
 .6/24، الشرح املمتع؛ ابن عثيمّي، 5/157، رد احملتار؛ ابن عابدين، 383، صاألشباه والنظائرابن جنيم، ( 5)
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 املطلب الثاين: دراسة الضابط
تعددت آراء الفقهاء حول زكاة الديون، وتشعبت األقوال وكثرت الرواايت فيه، وذلك لعدم ورود 

فيه صحابة ومن بعدهم ال، وإمنا آاثر (1)يدل على حكمهاملسو هيلع هللا ىلص رسوله  أو سنة ،هللا تعاىل نص من كتاب
أجرى الفقهاء القول وفق القواعد العامة ألحكام الزكاة، وعماًل مبا و ول على آخر، متقابلة، وال مرجح لق

 ترجح لكل  من آاثر الصحابة.

 وفيما يلي عرض آلراء الفقهاء يف املسألتّي:

 أواًل: الزكاة على الدائن: 
 قسم الفقهاء الديون إىل أقسام عدة ابعتبارات خمتلفة، من ذلك: 

 تقسيم الدين ابعتبار وقت سداده، إىل حال ومؤجل.  -

 تقسيم الدين ابعتبار حال املدين، إىل موسر مليء، ومعسر ومماطل، وجاحد ودين بال بينة. -

 تقسيم ابعتبار منشأ الدين، وهذا التقسيم عند أيب حنيفة واملالكية، على النحو اآليت:  -

 : (2)تقسيم أيب حنيفة

 بداًل عن القرض، ومال التجارة.دين قوي: وهو ما كان  .1

 دين متوسط: وهو بدل ما ليس للتجارة.  .2

 دين ضعيف: وهو بدل ما ليس مبال.  .3

 : (3)تقسيم املالكية

 دين من فائدة. .1

 دين من غصب.  .2

 دين من قرض.  .3

 دين من جتارة. .4

                                                
)بريوت: دار الفكر، د.ط،  أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ختار،حممد األمّي بن حممد امل ،يطيي نظر: الشنق( 1)

 .2/141م(، 1995-ه1415
 .2/223، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 2/167، فتح القديري نظر: ابن اهلمام، ( 2)
 .2/224 ،مناهج التحصيل ؛ الرجراجي،1/303، املقدمات املمهداتي نظر: ابن رشد، ( 3)
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 وتعددت األقوال يف كل نوع منها، وتوجيهها على النحو اآليت: 

سواء كان حاالا أو -ان مرجو األداء، لكون املدين موسرًا ابذاًل الزكاة واجبة يف الدين إن ك .أ
 ، وهذا متفق عليه، وإمنا وقع اخلالف يف وقت أدائه، وبيانه:-موجاًل 

، وهو املذهب عند (2)، واحلنابلة(1)يؤدى بعد قبضه ملا مضى من السنّي، وهو رأي احلنفية .1
 .(3)-إن كان الدين مؤجاًل -الشافعية 

-فمع ماله احلاضر (4)سوى دين التاجر املدير-لسنة واحدة، يف كل الديون  يؤدى بعد قبضه .2
 .(5)، وهذا رأي املالكية

  .(6)، وهو رأي الشافعية-إن كان الدين حااّل -يؤدى مع ماله احلاضر  .3

 قولّي:  علىأما الدين إن كان غري مرجو األداء، فتوجيه الرأي فيه   .ب

مضى من السنّي، وقال به بعض احلنفية، جتب الزكاة فيه، وجتب بعد القبض ملا  .1
والصحيح عند الشافعية واحلنابلة، وجتب لسنة واحدة بعد قبضه، وهذا ما قال به 

 .(7)املالكية

 .(8)والثاين: ال زكاة فيه، كاملال الضمار، وهو الصحيح عند احلنفية .2

                                                
بدائع ؛ الكاساين، 2/167، فتح القديروهذا احلكم جار  يف الدين القوي واملتوسط عند أيب حنيفة. ي نظر: ابن اهلمام، ( 1)

 ؛2/266، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/223، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 10-2/9، الصنائع
 .1/244، اإلقناعاحلجاوي، ؛ 298-2/297، املبدع؛ ابن مفلح، 21-3/18، اإلنصافي نظر: املرداوي،  (2)
 .3/131، هناية احملتاج؛ الرملي، 336-3/335، حتفة احملتاجي نظر: ابن حجر، ( 3)
التاجر املدير: "من ال يكاد أن جيتمع ماله عيًنا". فهو الذي جيعل عروضه للبيع ال لالدخار أو االقتناء، خبالف التاجر احملتكر  (4)

ن فيبيع حينئذ، فهذا ال جتب عليه الزكاة إال إذا نض يف يده عيًنا ويستقبل به حواًل. ي نظر: الذي يرتبص بعروضه الرتفاع األمثا
 اخلريية، لألعمال اخلبتور أمحد خلف مؤسسة: م.د) عبدالرمحن حافظ: حتقيق ،الفقهي املختصر حممد، بن حممد عرفة، ابن
 .2/196، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 1/489 ،(م2014-ه1435 ،1.ط

 .1/468، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي؛ الدردير، 1/293، الكايفي نظر: ابن عبدالرب، ( 5)
 .3/131، هناية احملتاج؛ الرملي، 336-3/335، حتفة احملتاجي نظر: ابن حجر؛ ( 6)
؛ الدردير، 1/293، الكايف؛ ابن عبدالرب، 2/266، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/223، البحر الرائقابن جنيم، ( ي نظر: 7)

املرداوي، ؛ 3/131، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/335، حتفة احملتاج؛ ابن حجر؛ 1/468، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي
 .1/244، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/18، اإلنصاف

شرح الدر املختار  حممد بن علي، قال احلصفكي: "هو الصحيح"، إذ يف رواية  أن فيه الزكاة ملا مضى، ي نظر: احلصفكي،( 8)
 م(،2002-ه1423، 1، حتقيق: عبداملنعم خليل )بريوت: دار الكتب العلمية، ط.تنوير األبصار وجامع البحار

 .127ص
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 -الكيةعند امل-والديون من فائدة  -عند أيب حنيفة-بقي احلديث عن الديون الضعيفة   .ج
ه عيًنا عند صاحبه، فالقول فيه أن الزكاة واجبة بعد القبض وحوالن ئوهي ما مل يكن يف ابتدا

 .(1)احلول عليه

 اثنًيا: الزكاة على املدين: 
، (2)صورة املسألة: لو ملك املدين نصااًب، وكان عليه دين سابق، يستغرق النصاب، أو ينقصه

 ففي عدم وجوب الزكاة عليه قوالن: 

 وبيانه:  ،القول األول: الدين مينع وجوب الزكاة، على خالف  

الدين املانع من وجوب الزكاة هو ما كان له مطالب من جهة العباد، ويكون مانع يف غري  .1
 
 
 .(4)، وهذا رأي احلنفية(3)رعشّ امل

، (6)، وهو رأي املالكية(5)الدين مانع من وجوب الزكاة يف األموال الباطنة دون الظاهرة .2
 .(7)تاره الشيخ السعديواخ

 .(8)الدين مانع من وجوب الزكاة مطلًقا، وهو املعتمد عند احلنابلة .3

                                                
 .1/303، املقدمات املمهدات؛ ابن رشد، 2/167، فتح القديري نظر: ابن اهلمام، ( 1)
وجوب الزكاة، وأن الدين إن مل يكن ينقص النصاب، ويبقى املال وهذا ألن الدين املعرتض أثناء احلول ال يسقط ما ثبت من ( 2)

؛ 2/260، رد احملتارفال خالف يف أن الزكاة جتب عليه، والدين هنا غري مانع. ي نظر: ابن عابدين،  بعد حسم الدين منه نصاابً 
 .3/68، املغين؛ ابن قدامة، 3/146، البيانالعمراين، 

(3 ) 
 
 نصفه، وهو زكاة الزروع والثمار.   ر ما جيب فيه العشر أوعشّ امل

 .2/260، رد احملتار؛ ابن عابدين، 220-2/219، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 1/100، االختياري نظر: املوصلي، ( 4)
ؤه، يقول الفقهاء األموال الظاهرة، ويريدون: األنعام والزروع، واألموال الباطنة: النقدين والعروض، فالظاهرة ما ال ميكن إخفا( 5)

 .180ص )القاهرة: دار احلديث، د.ط، د.ت(، األحكام السلطانية علي بن حممد، وعكسه الباطنة. ي نظر: املاوردي،
، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 71ص )د.م: دار الفكر، د.ط، د.ت(، الرسالة عبدهللا بن أيب زيد، ي نظر: القريواين،( 6)

2/202. 
، اعتىن به: إرشاد أويل البصائر واأللباب لنيل الفقه أبقرب الطرق وأيسر األسباب، ي نظر: السعدي، عبدالرمحن بن انصر( 7)

 .1/133م(، 2000-ه1420، 1و حممد أشرف )الرايض: أضواء السلف، ط.بأ
 . 1/245، اإلقناع؛ احلجاوي، 25-3/24، اإلنصافي نظر: املرداوي، ( 8)
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، ورّجحه الشيخان ابن ابز القول الثاين: الدين ال مينع وجوب الزكاة مطلًقا، وهو قول الشافعية
اختالف حملهما فال وابن عثيمّي، وذلك ألن الزكاة واجبة يف عّي املال، والدين واجب يف الذمة، وألجل 

 .(1)تعارض بينهما، فال مينع أحدمها اآلخر

هذا ابلنسبة حلكم زكاة الدين عند الفقهاء املتقدمّي، أما املعاصرون فآراؤهم يف زكاة الدين على 
الدائن واملدين هي كذلك متعددة، وذلك كما سبق ذكره أن الدين ال دليل صريح على حكمه، وهي 

 جتهادية، وفيما يلي ذكر بعض اآلراء املعاصرة يف املسألة: مسألة دخلتها النظرة اال

: فال زكاة فيه، لعدم متام امللك، وعجز -حااًل كان أو مؤجاًل -إذا كان الدين على معسر  .1
 .(2)مالكه عن حتصيله

 .(3)إذا كان الدين حاالا على موسر، فالزكاة على الدائن، وحيسمه املدين من ماله .2

 ر، ففيه أقوال، هي: الدين املؤجل على موس .3

 .(4)قول قائل بوجوب الزكاة فيه على الدائن، وال مينع الزكاة عن املدين .أ

                                                
عبدالعزيز  ؛ ابن ابز،3/132، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/337، احملتاجحتفة ؛ ابن حجر، 1/264، املهذبي نظر: الشريازي، ( 1)

ه(، 1420مجع وإشراف: حممد الشويعر )الرايض: دار القاسم، د.ط، ، ومقاالت متنوعة جمموع الفتاوى بن عبدهللا،
 .6/35، الشرح املمتع؛ ابن عثيمّي، 14/51

، 1د الشويعر )الرايض: الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، ط.، مجعها: حممفتاوى نور على الدربي نظر: ابن ابز،  (2)
جمموع الفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل ؛ ابن عثيمّي، حممد بن صاحل، 15/34م(، 2010-ه1431
، كاةفقه الز ؛ القرضاوي، 18/24م(، 2003-ه1423، 1، مجع وترتيب: فهد السليمان )الرايض: دار الثراي، ط.العثيمني

 زكاة الدينأن خترج لسنة واحدة عند قبضها؛ وي نظر: اهلليل، صاحل بن عثمان،  -ابن عثيمّي والقرضاوي-؛ وعندمها 1/138
زكاة الديون املعاصرة دراسة ؛ العايضي، عبدهللا بن عيسى، 62م(، ص1996-ه1417، 1)الرايض: دار املؤيد، ط.

شرط ؛ الشبيلي، يوسف، 247م(، ص2015-ه1436، 1مليمان، ط.)الرايض: بنك البالد، ودار ا أتصيلية تطبيقية
زكاة املال العام وشرط امللك ؛ الفوزان، صاحل بن حممد، 128، صامللك التام يف الزكاة وأثره يف بعض التطبيقات املعاصرة

زكاة  ؛ العماوي، أشرف،170(، ص32، ضمن حبوث ندوة الربكة )والنماء وأثرها يف مال الضمار وديون املؤسسات
م، 2013-ه1422، ضمن أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف القاهرة، الديون

 .262ص
؛ املصري، 260، صزكاة الديون؛ العماوي، 247، صزكاة الديون املعاصرة؛ العايضي، 50، صزكاة الديني نظر: اهلليل،  (3)

(، 14االقتصاد اإلسالمي جامعة امللك عبدالعزيز، جدة، جملة االقتصاد اإلسالمي، جملد )، مركز أحباث زكاة الديونرفيق، 
 .83ه، ص1422(، عام 1عدد )

 . 31، 18/24، جمموع الفتاوى؛ ابن عثيمّي، 51، 14/45، جمموع الفتاوىي نظر: ابن ابز،  (4)
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 .(1)قول قائل بوجوب الزكاة فيه على الدائن، ويف املقابل مينع الزكاة عن املدين .ب

ال جتب الزكاة على الدائن إال يف حول سداده، وال مينع الزكاة عن املدين إال يف حول  .ج
إن كان مستحق الدفع دفعًة واحدة، وإن كان مقسطًا، فيزكي الدائن السداد، هذا 

 .(2)القسط املستحق يف احلول، وال مينع الزكاة عن املدين إال يف القسط املستحق يف احلول

قول فّصل يف احلكم حسب منشأ الدين، بّي دين قرض، ودين جتارة، فأما دين التجارة  .د
الدين احلالة كل حول، وحيسم املدين قيمته احلالة ففيه الزكاة على الدائن، ويزكي قيمة 

، أما دين القرض، ففيه قوالن: األول: ال زكاة فيه ولو كان املدين (3)عن كل حول
 .(5)، والثاين: جتب زكاته وال فرق(4)موسرًا

 ويرتجح لدى الباحثة القول يف زكاة الدين ابآليت:

أواًل: جتب الزكاة على الدائن إن كان املدين مليًئا ابذاًل، سواء كان الدين حااًل أو مؤجاًل، دين 
 قرض أو دين جتارة؛ وذلك لتمام ملك الدائن عليه، وقدرته على احلصول عليه، فهو كاألمانة يف يد املدين. 

حينئذ بعدم قدرته وإن كان الدين على معسر أو مماطل، فال جتب الزكاة عليه؛ لضعف ملكه 
 على احلصول عليه. 

اثنًيا: مينع الزكاة عن املدين ابلدين املطلوب أداؤه يف احلال، وال مينع الزكاة عنه ابلدين املؤجل، 
 لتمكنه من التصرف املطلق يف املال. وهللا أعلم.

                                                
 .155، 1/138، فقه الزكاةي نظر: القرضاوي،  (1)
 .261-260، صزكاة الديون؛ العماوي، 83، صزكاة الديونفيق، ي نظر: املصري، ر  (2)
االجتاهات الفقهية يف زكاة الديون والرأي الراجح ؛ األطرم، عبدالرمحن، 247، صزكاة الديون املعاصرةي نظر: العايضي،  (3)

-380م، ص2009-ه1430، ضمن أحباث وأعمال الندوة الثامنة عشرة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف بريوت، فيها
 .193، زكاة املال العام وشرط امللك والنماء؛ الفوزان، 133، صشرط امللك التام يف الزكاة؛ الشبيلي، 381

، شرط امللك التام يف الزكاة؛ الشبيلي، 83، صزكاة الديون؛ املصري، 115، صزكاة الديون املعاصرةي نظر: العايضي،  (4)
، ضمن أحباث وأعمال الندوة الثانية والعشرون لقضااي الزكاة املعاصرة، قرض احلسنزكاة ال؛ ايسّي، حممد نعيم، 132ص

 .71م، ص2014-ه1435املنعقدة يف إسطنبول، 
؛ 51، صكاة الدين؛ اهلليل، ز18/34، جمموع الفتاوى؛ ابن عثيمّي، 15/35، فتاوى نور على الدربي نظر: ابن ابز،  (5)

 .193، صامللك والنماءزكاة املال العام وشرط الفوزان، 
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 املطلب الثالث: أتصيل الضابط
ومل يثبت إمجاع يف حكم زكاة الدين، وإمنا  ،ملسو هيلع هللا ىلصكتاب هللا تعاىل، أو سنة رسوله مل يرد نص من  

 بعض اآلاثر عن الصحابة والتابعّي، الدالة على وجوب الزكاة يف الدين، ومن تلك اآلاثر الواردة: 

قال: "إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك،  -رضي هللا عنه-عن عمر بن اخلطاب  -
 . (1)وامجع ذلك كله، مث زكه"

قال: "إن الصدقة جتب يف الدين لو شئت تقاضيته  -هللا عنهرضي -عن عثمان بن عفان  -
 . (2)أو مصانعة ففيه الصدقة" ،من صاحبه، والذي هو على مليء تدعه حياء

قال: "كل دين لك ترجو أخذه، فإن عليك زكاته كلما  -رضي هللا عنهما-عن ابن عمر  -
 .(3)حال احلول"

أموالكم حواًل إىل حول، وما كان من قال: "زكوا زكاة  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر  -
 .(4)صاحبه" يقضيهدين ثقة  فزكه، وإن كان من دين مظنون فال زكاة فيه حىت 

وقيل له يف دين لرجل على آخر،  -رضي هللا عنه-عن أيب الزبري، أنه مسع جابر بن عبدهللا  -
 .(5)أيعطي زكاته؟ قال: نعم

ة فانظر إىل كل مال لك، وكل دين يف عن ميمون بن مهران، قال: "إذا حلت عليك الزكا -
 .(6)مالءة فاحسبه، مث ألق منه ما عليك من الدين، مث زكّ  ما بقي"

يف الدين الظنون، قال: "يزكيه ملا مضى إذا قبضه إن كان  -رضي هللا عنه-وعن علي  -
 .(7)صادقًا"

                                                
[، 1212رقم: ]حتقيق: خليل حممد هراس )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(،  ،األموال ، القاسم بن سالم،رواه أبو عبيد( 1)

حتقيق: كمال احلوت )الرايض: ، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر ، عبدهللا بن حممد،؛ وأخرجه ابن أيب شيبة526ص
 .2/389[، 10253رقم: ]ه(، 1409، 1مكتبة الرشد، ط.

 .3/951[، 1709، رقم: ]األموال؛ ورواه ابن زجنويه، 527[، ص1213، رقم: ]األموال ،رواه أبو عبيد( 2)
 .3/951[، 1710، رقم: ]األموال ،؛ وابن زجنويه527[، ص1214، رقم: ]األموال ،رواه أبو عبيد( 3)
 .2/389[، 10251، رقم: ]صنفامل ،أخرجه ابن أيب شيبة( 4)
 .2/389[، 10252، رقم: ]صنفامل ،أخرجه ابن أيب شيبة( 5)
 .2/389[، 10254، رقم: ]صنفامل ،؛ وأخرج حنوه ابن أيب شيبة527[، ص1219، رقم: ]األموال ،رواه أبو عبيد( 6)
، 3علمية، ط.حتقيق: حممد عبدالقادر عطا )بريوت: دار الكتب ال ،السنن الكربى أمحد بن احلسّي، أخرجه البيهقي،( 7)

؛ وحكم األلباين عليه ابلصحة، 4/252[، 7623ابب زكاة الدين إذا كان على معسر، رقم: ] م(،2003-ه1424
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فإذا أخذته  وعن ابن عباس يف الدين غري املرجو: "إذا مل ترج أخذه، فال تزكه حىت أتخذه، -
 .(1)فزكّ  عنه ما عليه"

ومع هذه اآلاثر، فإن مستندهم يف وجوب الزكاة يف الدين إجراء عموم النصوص اليت توجب 
 . (2)الزكاة يف املال اململوك لصاحبه ملًكا اتًما مستقرًا

الشهري:  -رضي هللا عنه-أما ما يتعلق مبنع الدين عن وجوب الزكاة، فالعمدة يف ذلك قول عثمان 
، وقد قاله (3)"هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدّ  دينه، حىت حتصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة"

 ومل ي نكر عليه أحد من الصحابة.

ال يتحقق مع الدين الذي  -وهو الغىن-إضافًة إىل أن املقصد من اشرتاط امللك وبلوغ النصاب 
لى املال، مث إّن هللا تعاىل جعل الغارمّي أحد املستحقّي للزكاة، ينقص عن النصاب، واملدين ملكه انقص ع

 .(4)فكيف يوجب عليه حينئذ؟

وهذا يصدق يف الدين احلال، فيمنع من الزكاة، وليس كذلك يف الدين املؤجل؛ إذ هو ليس 
 مطالب أبدائه، وعلة تسلط الدائن عليه منتفية، وهو ميلك التصرف فيه مطلًقا. 

 تطبيقات الضابط املطلب الرابع:
 تطبيقات زكاة الديون كثرية ومتعددة، منها: 

، وهي ديون يف (5)اليت متول مشروعات لغرض التكسب والربح والنماء الديون االستثمارية .1
إن -غالبها مؤجلة أو مقسطة، فيقال يف حكم زكاهتا: أن على الدائن زكاة املال لتمام ملكه 

ج الزكاة إال إذا قبض دينه أو بعضه، وأما املدين فال ، وال يكلف إبخرا -كان املدين موسرًا

                                                
-ه1405، 2حتقيق: زهري الشاويش )بريوت: املكتب اإلسالمي، ط. ،ل يف ختريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليي نظر: 

 .3/253[، 785رقم: ] م(،1985
 .3/254[، 786، رقم: ]إرواء الغليل؛ وحكم األلباين عليه أبنه ضعيف، ي نظر: 528، صاألموالأبو عبيد، ( 1)
 .2/519 م(،1993-ه1413، 1)السعودية: دار العبيكان، ط. شرح خمتصر اخلرقي حممد بن عبدهللا، ي نظر: الزركشي،( 2)
 ، حممد بن إدريس،؛ وأخرجه اإلمام الشافعي2/355[، 873، ابب الزكاة يف الدين، رقم: ]املوطأ، أخرجه اإلمام مالك( 3)

، رقم: إرواء الغليل؛ وصححه األلباين، ي نظر: 97كتاب الزكاة، صه(،  1400)بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط،  سندامل
[789 ،]3/260. 

 .1/100، االختياري نظر: املوصلي، ( 4)
 م(،2009-ه1430، 1)الرايض: دار امليمان، ط. نوازل الزكاة املسائل املستجدة يف أمين بن سعود، العنقري،( ي نظر: 5)

 .161ص
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مينع الزكاة دينه املؤجل، إمنا يسقط منه ما حيل وقت سداده، وإذا كان عنده من عروض القنية 
عل الدين يف مقابلها، إذ هي عروض ذات قيمة تباع لوفاء دينه، فاألوىل جعل  ما ميكن أن جي 

 . (1)الدين فيها وإخراج الزكاة

وهي ما تصرفها الدولة ملواطنيها لتأمّي مسكن هلم، وهي ديون مؤجلة  الديون اإلسكانية .2
ه الزكوي القسط املستحق ئمقسطة، جتب الزكاة على املدين يف املؤجل، وحيسم من وعا

 . (2)للسداد

وهي: "املبالغ اليت يودعها أصحاهبا يف البنوك، وحيق هلم سحبها  ودائع احلساب اجلاري .3
، وهي وإن مسيت (3)أي وقت شاؤوا دون أن حيصلوا على أي عائد أو فائدة" كاملة يف

، إذ املصرف يقوم بتشغيلها واستثمارها، على أن يرد بدل (4)حقيقتها قرض ابلوديعة إال أن
 -ابملالءة ذي يوصفال-وهذه الودائع يف املصرف ، القرض بال فائدة للمقرض مىت طلبها

املقرض قادر على سحبها يف أي وقت شاء، وال مينعه التصرف فيها كوهنا يف املصرف، فهي 
 . (5)مبثابة املال الذي يف جيبه، فاحلكم يف زكاة هذا املال أهنا واجبة مع ماله احلاضر

ففي زكاهتا كما ذ كر سابًقا اختلف املعاصرون، بّي موجب ومسقط للزكاة. ، القروض احلسنة .4
ما  اأما الذين قالوا بوجوب الزكاة فيها، فألهنا صورة من صور الدين، وجزء منه، جيري عليه

 جيري على الدين من أحكام، وال فرق.

أما الذين قالوا إبسقاط الزكاة فيها، ترّجح هلم فرق بّي الدين والقرض وهذا بدوره أدى إىل 
نفع املقرتض، حيث جاء يف تعريف الفرق يف احلكم، إذ القرض يراد به اإلحسان واإلرفاق و 

                                                
؛ وفتاوى 372-371، صم1989-ه1409 الكويت، يف املنعقدة ي نظر: فتاوى الندوة الثانية لقضااي الزكاة املعاصرة، (1)

 .465، صم2005-ه1426 البحرين، يف املنعقدةالندوة الرابعة عشرة لقضااي الزكاة املعاصرة، 
 .372ي نظر: فتاوى الندوة الثانية، ص (2)
 م(،2007-ه1427، 6)األردن: دار النفائس، ط. املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي حممد عثمان، شبري،( 3)

 .265ص
ونة، والثالث: وهو الراجح وعليه أغلب املعاصرين، وجاء يف تكييفها ثالثة أقوال أخرى، األول: أهنا وديعة، الثاين: وديعة مضم (4)

الراب واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة عقد مستقل ال يلحق ابلوديعة وال القرض. ي نظر: املرتك، عمر بن عبدالعزيز، 
، املعامالت املالية املعاصرة؛ شبري، 349-347، د.ت(، ص2، اعتىن به: بكر أبو زيد )د.م: دار العاصمة، ط.اإلسالمية

، ضمن جملة احلساب اجلاري العالقة املصرفية واآلاثر الشرعية دراسة فقهيةهللا بن حممد، ؛ العمراين، عبد266-264ص
 .17ه، ص1434البحوث والدراسات الشرعية، العدد الثامن، 

 . 83، صزكاة الديون؛ املصري، رفيق، 118، صزكاة الديون املعاصرةي نظر: العايضي،  (5)
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، وال نفع فيه عائد للمقرض خالفًا (1)الفقهاء للقرض أبنه: "دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله"
لباقي صور الدين، وألن الزكاة جتب يف األموال النامية، والقرض ليس كذلك، فيلزم أن ال 

، لكن ملك املقرض على (2)والعشرينجتب الزكاة فيه، وهبذا جاءت فتوى ندوة الزكاة الثانية 
القرض يكون ملًكا اتًما إذا كان على مليء، فهو ميلك حتصيله، واحلوالة به، واإلبراء منه. 
وأما كونه غري انم، فهو مال قابل للنماء ابإلعداد، فتجب زكاته وإن مل ينم ابلفعل، وهذا 

 . كاف يف إجياب الزكاة يف األموال

ما ع رفت جبمعيات املوظفّي، وصورهتا: مجعية تضم جمموعة من  ، أواجلمعيات التعاونية .5
شهراًي أو سنواًي،  -موحًدا-األفراد يتفقون فيما بينهم على أن يدفع كل منهم مبلًغا من املال 

حبيث أيخذ أحدهم جمموع املبالغ املدفوعة يف شهر ما، على أن أيخذها آخر يف الشهر 
، فهي عبارة عن اجتماع أفراد على (3)لى أخذ هذه املبالغالذي يليه، ويتناوبون فيما بينهم ع

على كل واحد إقراض بعضهم البعض، ويستفيد منها يف كل شهر أحدهم، وجتب الزكاة 
 بتمام احلول على املال.  منهم

                                                
 ه(،1311)بغداد: املطبعة العامرة، د.ط،  طلبة الطلبة عمر بن حممد، ؛ وي نظر: النسفي،361، صالروض املربعالبهويت، ( 1)

، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 6/300 ،املختصر الفقهي؛ ابن عرفة، 429، صالدر املختار؛ احلصفكي، 141ص
)بريوت: دار الكتب العلمية،  هاجإىل معرفة معاين ألفاظ املن مغين احملتاج حممد بن أمحد اخلطيب، ؛ الشربيين،5/229
 .4/194، املبدع؛ ابن مفلح، 4/219، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/29 م(،1994-ه1415، 1ط.

، شرط امللك التام يف الزكاة؛ الشبيلي، 54، صزكاة الديون؛ املصري، 115، صزكاة الديون املعاصرةي نظر: العايضي، ( 2)
 ي نظر: فتاوى وتوصيات ندوة الزكاة الثانية والعشرين،؛ و 72-71، صاحلسنزكاة القرض ؛ ايسّي، حممد نعيم، 132ص

 .447ص ،م2014-ه1435 إسطنبول، يف املنعقدة
فقه املعامالت املالية ؛ اخلثالن، سعد، 167، صاملسائل املستجدة يف نوازل الزكاة املعاصرةي نظر: العنقري، أمين، ( 3)

 .122، صالديون املعاصرة زكاة؛ العايضي، عبدهللا، 194، صاملعاصرة
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 الثالث:املبحث 

 ال زكاة يف املال احلرام
 ورد الضابط بصيغ متعددة منها:

 .(1)يلزمه الزكاة" اخلبيث نصااًب ال -املال-"لو كان  -

 .(2)"الزكاة إمنا تكون يف املال احلالل" -

 . (3)"احملرم شرًعا كاملعدوم حًسا" -

 .(4)"املال احلرام لذاته ليس حماًل للزكاة" -

ووجه اندراج هذه املسألة يف هذا الفصل هو متعلق أبصل امللك إذ املال احلرام هل يقع عليه ملك 
 سيتبّي من خالل املطالب اآلتية إن شاء هللا تعاىل. أم ال ملكية عليه؟ وهذا ما ،املسلم

                                                
 .2/291، رد احملتارابن عابدين،  (1)
، 2، حتقيق: صالح الناهي )عّمان، بريوت: دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، ط.النتف يف الفتاوىالس غدي، علي بن احلسّي،  (2)

 1/172م(، 1984-ه1404
وت: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة املنار اإلسالمية، )بري  زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم، حممد بن أيب بكر،  (3)

 .5/680م(، 1994-ه1415، 27ط.
 .627م، ص1994-ه1414فتاوى الندوة الرابعة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف البحرين،  (4)
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 املطلب األول: معىن الضابط
، ومنه قول هللا تعاىل: ﴿َوَحرَام  َعَلٰى قـَر يَة  (2)، واحلرام ضد احلالل(1)احلرام يف اللغة: املنع والتشديد

ع وَن﴾ َناَها أَنَـّه م  اَل يـَر ج  َلك  "ميتنع على القرى املهلكة املعذبة الرجوع إىل (، أي: 95)سورة األنبياء: ( 3)أَه 
 .(4)الدنيا ليستدركوا..."

واحلرام يف اصطالح األصوليّي هو حكم شرعي تكليفي يقابل الوجوب، فاألول: اقتضاء  اخلطاب 
واب من ث-. واحلرام ابلنسبة إىل اجلزاء (5)الرتك اقتضاءً جازًما، والثاين: اقتضاء  اخلطاب الفعل اقتضاءً جازًما

واملعىن من كون هذا الفعل حمرًما: "أن  (6)ي عّرف أبنه: "ما ي ذم فاعله شرًعا من حيث هو فعل" -وعقاب
 ، وعكسه الواجب.(7)الشارع له تشوف إىل تركه"

فاحلرام حكم شرعي يوصف به األقوال واألفعال واألعيان واملنافع، كالقول حبرمة النطق ابلكفر، 
 خلنزير، وحرمة الغناء. وحرمة السرقة، وحرمة حلم ا

                                                
م(، 1987، 1، حتقيق: رمزي منري بعلبكي )بريوت: دار العلم للماليّي، ط.مجهرة اللغةي نظر: األزدي، حممد بن احلسن،  (1)

؛ 99-4/94، لسان العرب؛ ابن منظور، 2/45، مقاييس اللغةابن فارس، ؛ 5/189، الصحاح؛ اجلوهري، 1/521
دار اهلداية، ، حتقيق جمموعة من احملققّي )د.م: اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد بن حممد بن عبدالرزاق، 

 .31/468د.ط، د.ت(، 
 . 2/45، مقاييس اللغةي نظر: ابن فارس، ( 2)
، وقد تعددت آراء املفسرين فيها بّي القائلّي أبهنا مبعىن املنع، ذكر الزركشي أن احلرام يطلق على الوجوب مستدل هبذه اآلية (3)

ا الوجوب فمن ابب تسمية أحد الضدين ابسم اآلخر جمازًا. وأن "ال" يف اآلية زائدة، وبّي أن معناها: واجب، وهي إذ أ ريد هب
م(، 1994-ه1414، 1، )د.م: دار الكتيب، ط.البحر احمليط يف أصول الفقهي نظر: الزركشي، حممد بن عبدهللا بن هبادر، 

فيش، )القاهرة: ، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطاجلامع ألحكام القرآن؛ القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر، 1/336
، )بريوت: دار إحياء مفاتيح الغيب؛ الرازي، حممد بن عمر، 11/340م(، 1964-ه1384، 2دار الكتب املصرية، ط.

 .22/185ه(، 1420، 3الرتاث العريب، ط.
سسة ، حتقيق: عبدالرمحن اللوحيق )د.م: مؤ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، عبدالرمحن بن انصر،  (4)

 . 531م(، ص2000-ه1420، 1الرسالة، ط.
، تعليق: عبداملنعم خليل، )بريوت: دار الكتب مجع اجلوامع يف أصول الفقهي نظر: ابن السبكي، اتج الدين عبدالوهاب،  (5)

 .13م(، ص2003-ه1424، 2العلمية، ط.
 .1/336، البحر احمليطالزركشي،  (6)
 .1/336، البحر احمليطالزركشي،  (7)
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. وهو (1)واملال احلرام هو: "كل مال حرم الشرع على حائزه االنتفاع به أبي وجه من الوجوه"
 .(2)على قسمّي: مال حمرم لذاته، ومال حمرم لغريه

املال احملرم لذاته: ما كان حمرًما أبصله الشتماله على ضرر ومفسدة، كامليتة، والدم، وحلم اخلنزير، 
 واخلمر.

 ،سواء كان برضا-أو طريق اكتسابه  ،املال احملرم لغريه: ما كان يف أصله مباًحا لكن حر م لصفته
 ، كاملال املسروق، واملغصوب، والعقود الفاسدة. -صاحبه-أو بغري رضا من مالكه 

الشارع وعليه عرّفت الندوة الرابعة لقضااي الزكاة يف توصياهتا املال احلرام أبنه: "كل مال حظر 
أو خبث كامليتة واخلمر، أم حلرمته لغريه،  ،أو االنتفاع به سواء كان حلرمته لذاته، مبا فيه من ضرر ،اقتناءه

لوقوع خلل يف طريق اكتسابه، ألخذه من مالكه بغري إذنه كالغصب، أو ألخذه منه أبسلوب ال يقره 
 .(3)الشرع ولو ابلرضا كالراب والرشوة"

 وما دام كذلك فال زكاة عليه لفقد امللكية. ،رام ال ميلكه حائزهفاخلالصة أن املال احل

 املطلب الثاين: دراسة الضابط
اتفق الفقهاء على أن الواجب يف حق املال احلرام إخراجه كله ختلًصا، وال زكاة فيه، فالزكاة ال 

احلرام ال حيل له تكون إال يف املال احلالل، وقد عد الس غدي ذلك من أسباب وجوب الزكاة، وأن املال 
منه شيء، وحقه إخراجه كله، حيث قال: "السبب الرابع من أسباب وجوب الزكاة هو أن يكون املال 
حالاًل؛ ألنه إذا كان حراًما ال خيلو من وجهّي، إما أن يكون له خصم حاضر فريده عليه، وإما أن ال 

 كثري، والزكاة إمنا تكون يف املال يكون له خصم حاضر فيعطيه للفقراء كله، وال حيل له منه قليل وال
 .(4)احلالل"

                                                
-ه1414، أحباث وأعمال الندوة الرابعة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف البحرين، زكاة املال احلرامايسّي، حممد نعيم،  (1)

 .243م، ص1994
؛ القرايف، 93- 2/92، )بريوت: دار املعرفة، د.ط، د.ت(، إحياء علوم الديني نظر: الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد،  (2)

 .29/320، جمموع الفتاوى؛ ابن تيمية، 97-3/96، الفروق
 .627توصيات الندوة الرابعة لقضااي الزكاة املعاصرة،  ص (3)
 .1/172، النتف يف الفتاوىالس غدي،  (4)
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وإن كان  ،ميلكه حائزه، فال زكاة فيه وال، فاحلرام ليس مااًل حقيقة، وكالمه حمل اتفاق بّي العلماء
كان حمرًما ما   أووأن ال يبقى عنده منه شيء، سواء ما كان حمرًما لذاته،  ،، والواجب إخراجه كله(1)نصاابً 

 ح ّرم حلق اآلدمي.  أو ،فيه ما ح ّرم حلق هللا تعاىللغريه، وسواء 

ماالن أهنما  ، وذلك(2)ما ح ّرم من الذهب والفضة، فإن فيهما الزكاة اتفاقًا واستثين من ذلك
معتربان شرًعا، والتحرمي وارد عليهما من جهة االستعمال، ألن املكلف إذ يستعمل الذهب والفضة فهو 

وبقيا على حكم  -وهو االستعمال-عل غري مباح، فسقط حكم فعله هبذا عدل هبما عن أصلهما بف
 . (3)األصل

 :(4)وعلى هذا فاملسألة مرتبة يف النقاط اآلتية مع بيان أوجه التخلص منها كل  وما يناسبه

 املال احملرم لذاته، ال زكاة فيه قواًل واحًدا؛ خلبث وفساد عينه، والواجب إتالفه. .1

رف، وإال  رضا مالكه، ال زكاة فيه، وحقه أن يرد إىل صاحبه إن ع  املال احملرم املأخوذ بغري .2
 ص رف يف أوجه الرب.

 أصحابه، إىلاملال احملرم املأخوذ برضا مالكه، وهو كذلك ال زكاة فيه، وحق هذا املال أال ي رد  .3
بل يصرف يف أوجه الرب، ملا يف إعادته هلم إعانتهم على الظلم، وملا فيه من مجع املنفعة 

 . (5)لعوض مًعا، وهذا يتناىف مع الشريعة اإلسالميةوا

 فيه الزكاة. فاملال احملرم من جهة استعماله، وهو احملرم من الذهب والفضة،  .4

                                                
، اجملموع؛ النووي، 1/431، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي؛ الدردير، 2/291، رد احملتاري نظر: ابن عابدين،  (1)

9/352. 
؛ قال بعد بيان حرمة استعمال الذهب والفضة: "فإن فيها الزكاة، بغري خالف بّي أهل 47 /3، املغيني نظر: ابن قدامة،  (2)

، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة؛ ابن شاس، عبدهللا بن جنم، 3/37، املبسوطالعلم"؛ وي نظر: السرخسي، 
 .6/32، اجملموع؛ النووي، 1/224م(، 2003-ه1423، 1سالمي، ط.حتقيق: محيد بن حممد )بريوت: دار الغرب اإل

 .6/32، اجملموعالنووي، ي نظر:  (3)
ه، قسم الفتاوى، موقع 1431صفر//25، زكاة املال احلرام؛ املاجد، خالد، 691-5/690، زاد املعادي نظر: ابن القيم،  (4)

 http://www.almoslim.net/node/75856املسلم: 
، إشراف: عبداجمليد سليم، )بريوت: دار الكتب العلمية، خمتصر الفتاوى املصرية البن تيميةي نظر: البعلي، حممد بن علي،  (5)

 .5/691، زاد املعاد؛ ابن القيم، 385م(، ص1985-ه1405د.ط، 

http://www.almoslim.net/node/75856
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ومن املعاصرين من أحلق النقطة الثالثة ابلرابعة، فجعلوا القول بوجوب الزكاة يف احملرم من الذهب 
، وهم بقوهلم -كالعقود الفاسدة-املكتسب برضا أصحابه والفضة أصاًل للقول بوجوب الزكاة يف احملرم 

 :(1)هذا يستندون على ثالثة أمور

ن العلماء قالوا بتأثيم من متلك حلًيا أبوجه ذلك و الذهب والفضة،  من القياس على احملرم .1
بوجوب الزكاة فيه، وهو كذلك يف األموال املكتسبة من العقود الفاسدة،  واحمرًما ومع ذلك قال

 .منهقرب يف احلكم فهي أ

، وكون (2)تعلق حقوق الفقراء هبذه األموال، "وهذا قد يكفي ابستقرار وجوب الزكاة فيها" .2
إخراجه كله، فإخراج قدر الزكاة منه هو أدىن  -على قول مجهور أهل العلم-حق هذا املال 
 وجوه اإلخراج.

 س على التعامل هبا.القول إبعفاء هذه األموال من الزكاة يؤدي إىل تشجيع وإقبال النا .3

 واجلواب عن هذا يكون ابآليت: 

قياس املال احملرم املكتسب من العقود الفاسدة املتحصلة برضا أصحاهبا على احملرم من الذهب  .1
 .(3)والفضة قياس مع الفارق، إذ الذهب والفضة يف ذاتيهما حالل واحلرمة تتعلق ابالستعمال

يؤدي إىل إقبال الناس عليها غري مسلم به من القول أبن إعفاء هذه األموال من الزكاة  .2
 : (4)وجهّي

العلماء ملا مل يوجبوا الزكاة فيها مل جيوزوا اختاذها، بل يتفقون على الواجب فيها إخراجها  .أ
 ابلكلية، وال يكفي قدر الزكاة منها. 

م، ضفي عليها مشروعية التعامل هبا أو إبقائها عندهيمث إن إجياب الزكاة يف هذه األموال  .ب
بل قد يؤدي ذلك إىل التكاسل عن إخراج ما تبقى، وهذا ال يتوافق مع القول بوجوب 

 .منه إخراجه كله ختلًصا

                                                
-ه1416، 1، )بريوت، دمشق، عّمان: املكتب اإلسالمي، ط.إلسالميحبوث يف االقتصاد اي نظر: املنيع، عبدهللا،  (1)

؛ 156م(، ص2009-ه1430، 2، )سوراي: دار املكتيب، ط.حبوث يف الزكاة؛ املصري، رفيق، 37-36م(، ص1996
م، 1989-ه1409، الندوة الثانية لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف الكويت، زكاة املال احلرامإمساعيل، حامد حممود، 

 .125ص
 .37-36، صحبوث يف االقتصاد اإلسالمياملنيع،  (2)
 .212صنوازل الزكاة، ي نظر: الغفيلي،  (3)
 .212صنوازل الزكاة، ي نظر: الغفيلي،  (4)
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ابإلضافة إىل ضرورة االنتباه إىل معىن الزكاة، والتخلص من احلرام، فاملراد ابلزكاة تطهري املال، 
 .(1)ميزان التخلص من املال احلرامواملال احلرام خبيث ال يطهر، فال ينبغي اخللط بّي ميزان الزكاة و 

أما املال احلالل املختلط ابحلرام، فال بد من تطهري املال احلالل، إبخراج عّي احملرم منه، وإال 
 ، مث بعد اإلخراج يزكي الواجب يف ماله احلالل.(2)خرج قدرهأ  

 املطلب الثالث: أتصيل الضابط
 زكاة عليه فيه النعدام شرط امللكية. إذا تقرر أن املال احلرام ال ملكية حلائزه، فال

من تصدق بعدل مترة من كسب طيب، وال يقبل هللا إاّل »ملسو هيلع هللا ىلص: وكذلك يستدل بقول النيب 
 .(3)«الطيب، وإن هللا يتقبلها بيمينه، مث يربيها لصاحبه، كما يريب أحدكم فلّوه، حىت تكون مثل اجلبل

، فاحلرام غري مقبول، (4)" أي احلالل"ال يقبل هللا إاّل الطيبملسو هيلع هللا ىلص وجه االستدالل من قوله 
 .(5)واملتصدق ابحلرام "غري مأجور عليه، بل هو مأثوم فيه حّي مل يرده إىل مستحقيه"

قال القرطيب: "إمنا ال يقبل هللا الصدقة ابحلرام ألنه غري مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من التصرف 
الشيء مأمورًا منهًيا من وجه واحد، وهو  فيه، واملتصدق به متصرف فيه، فلو قبل منه لزم أن يكون

 .(6)حمال"

يف قبول احلرام إقرار العمل به، وتشجيع الشخص وغريه على هذا التصرف احملرم، وهذا  نّ إمث 
 فساد، وهللا ال حيب الفساد. 

                                                
ي نظر: القره داغي، علي حميي الدين، يف مناقشات حبوث أحكام زكاة صور من عروض التجارة املعاصرة، ضمن أحباث ندوة  (1)

 .337م، ص1997-ه1417السابعة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف الكويت،  الزكاة
)بريوت: دار الكتاب العريب، د.ط، د.ت(،  بدائع الفوائد؛ ابن القيم، 29/320، جمموع الفتاوىي نظر: ابن تيمية،  (2)

 .2/253، املنثور يف القواعد؛ الزركشي، 3/257
كتاب: الزكاة، ابب: ال يقبل هللا صدقة من غلول وال يقبل إال من كسب طيب، رقم: ،  صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (3)

[1410 ،]2/108 . 
، حتقيق: سامل حممد، وحممد علي )بريوت: االستذكار؛ ابن عبدالرب، يوسف بن عبدهللا، 7/319، املنتقىي نظر: الباجي،  (4)

 .8/596م(، 2000-ه1421، 1دار الكتب العلمية، ط.
 .7/319، املنتقىجي، البا (5)
 .3/279، فتح البارينقاًل عن ابن حجر،  (6)
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 املطلب الرابع: تطبيقات الضابط
 من تطبيقات الضابط:

ذلك أن أخذ العوض عن احملرمات من املعاوضة على احملرمات من األعيان واملنافع:  .1
 .(1)أخذ ما ال يطيب أخذه وهواألعيان واملنافع من السحت، 

وحنوها،  (2)من صور احملرمات من األعيان: اخلمر، وحلم اخلنزير، والدم، وامليتة، ومثن الكلب
صور وال تداوهلا يف أي صورة من  ،هاؤ وهذه األعيان وما شاهبها يف احلكم ال جيوز بيعها وشرا

التداول، خلبث أعياهنا، وهذه األموال لو حتصلت عند أحد  فالواجب فيها إتالفها، ألهنا مال 
إن هللا إذا حّرم على قوم شيًئا، حرم »ملسو هيلع هللا ىلص: ال جيوز حيازته، حلديث النيب  ،غري حمرتم شرًعا

ة فيها ال ، فلو أن اتجرًا مسلًما يتخذ هذه األعيان احملرمة ليتاجر هبا، فال زكا(3)«عليهم مثنه
 أمثاهنا.يف وال  ،يف أصلها

ومن صور املعاوضة على املنافع: أخذ العوض عن الغناء، والبغي، والكهانة وحنوها، فهذه 
وإن طابت نفس املتعاقدين، فاملال  ،املنافع حرمتها الشريعة، فالعوض عنها مال حمرم خبيث

 وال ترد إىل ابذهلا.  ،صرف يف أوجه اخلريت   هبذه األموراملتحصل 

                                                
، حتقيق: حممد القمحاوي )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، أحكام القرآني نظر: اجلصاص، أمحد بن علي،  (1)

 .4/85ه(، 1405
حترمي بيع الكالب مطلًقا، خالفًا للحنفية حيث أجازوا بيعها  -املالكية والشافعية واحلنابلة-املعتمد من املذاهب الثالثة  (2)

مطلًقا، وعن أيب يوسف ال جيوز بيع الكلب العقور، وأجاز ابن كنانة وسحنون من املالكية بيع الكالب املأذون اختاذها. ي نظر: 
؛ 16-5/15، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 6/187، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 5/143، بدائع الصنائعالكاساين، 

م(، 1995-ه1415)د.م: دار الفكر، د.ط،  الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواينالنفراوي، أمحد بن غامن، 
؛ ابن النجار، 2/60، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/392، هناية احملتاج؛ الرملي، 4/234، حتفة احملتاج؛ ابن حجر، 2/94

 .2/255، منتهى اإلرادات
منهم شعيب -؛ عّلق حمققو املسند 5/115[، 2961، مسند عبدهللا ابن عباس، رقم: ]املسندأخرجه اإلمام أمحد،  (3)

يد ، حتقيق: حممد عبداحلمسنن أيب داوديف هامشه أبنه حديث صحيح؛ وأخرجه أبو داود، سليمان بن األشعث، -األرانؤوط
؛ والبيهقي، أمحد بن احلسّي، يف 3/280[، 3488)بريوت: املكتبة العصرية، د.ط، د.ت(، ابب مثن اخلمر وامليتة، رقم: ]

م(، ابب 1989-ه1410، 1، حتقيق: عبداملعطي قلعجي )ابكستان: جامعة الدراسات اإلسالمية، ط.السنن الصغري
، حتقيق: شعيب سنن الدارقطين؛ والدارقطين، علي بن عمر، 2/279[، 1990حترمي بيع اخلمر واخلنزير وامليتة، رقم: ]

م(، كتاب 2004-ه1424، 1األرانؤوط، وحسن شليب، وعبداللطيف حرز هللا، وأمحد برهوم )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط.
 .3/388[، 2815البيوع، رقم: ]
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وصور املال املأخوذ من أصحابه قهرًا وظلًما: األموال املأخوذة من أصحاهبا قهًرا وظلًما:  .2
املسروق، واملغصوب، واملختلس، واملنهوب، وحنوها، وجتتمع حقائقها يف كوهنا أ خذت بغري 

 بيانه: و  ،حق ظلًما وعدوااًن، مع افرتاق بينهم
على وجه اخلفية، وأما االختالس فعمدته على السرعة والغفلة، وال  أن يف السرقة أخذ املال

يكون يف اخلفاء، وأما النهب والغصب فيجتمعان يف أهنما يؤخذان فيهما املال  أنيشرتط 
 .(1)ابلقوة والقهر

إن بقيت  -اأو ورثته-ويف كل  ال تثبت يد آخذها عليها، بل جيب عليه ردها ألصحاهبا 
 ا، وإن ج هل صاحب املال فيصرف يف أوجه اخلري. أعياهنا وإال ضماهن

وتكون زكاهتا واجبة على صاحبها ألنه املالك احلقيقي للمال على اخلالف املذكور يف املال 
 .(2)الضمار السابق

. فهي (3)أو حيمله على ما يريد" ،هي: "ما يعطيه الشخص  احلاكَم وغريه ليحكم لهالرشوة:  .3
وملعون من  ،أو إقرار ابطل، وهذا ال جيوز شرًعا ،وفيه إبطال حقما يتوصل هبا إىل ممنوع، 

قال: "لعن رسول هللا  -رضي هللا عنه-يفعل ذلك، ومن يقبله، ملا روى عبدهللا بن عمرو 
 .(4)الراشي واملرتشي"ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                
 .6/198بة الشاملة، ، مرقم آلًيا من املكتشرح زاد املستقنعي نظر: اخلليل، أمحد بن حممد،  (1)
 .23ي نظر من البحث، ص (2)

، علق عليه: حممد املسالك يف شرح موطأ مالك؛ وي نظر: ابن العريب، حممد بن عبدهللا، 1/228، املصباح املنريالفيومي،  (3)
الشربيين، حممد بن ؛ 6/252م(، 2007-ه1428، 1وعائشة أبناء احلسّي السليماين )د.م: دار الغرب اإلسالمي، ط.

دار الفكر )بريوت: دار الفكر، د.ط، -، حتقيق: مكتب البحوث والدراساتاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاعأمحد اخلطيب، 
، حتقيق: حممود األرانؤوط، وايشّي اخلطيب )د.م: املطلع على ألفاظ املقنع؛ البعلي، حممد بن أيب الفتح، 2/619د.ت(، 

 .259م(، ص2003-ه1423، 1مكتبة السوداي، ط.
منهم -، عّلق حمققو املسند 11/87[، 6532، مسند عبدهللا بن عمرو بن العاص، رقم: ]املسندأخرجه اإلمام أمحد،  (4)

يف هامشه أبن إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخّي؛ وأخرجه ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين،  -شعيب األرانؤوط
ألرانؤوط، وعادل مرشد، وحممد قره بللي، وعبداللطيف حرز هللا  )د.م: دار دار الرسالة ، حتقيق: شعيب اسنن ابن ماجه
سنن ؛ والرتمذي، 2/775[، 2313م(، ابب التغليظ يف احليف والرشوة، رقم: ]2009-ه1430، 1العاملية، ط.

 .3/16[، 1337، ابب ما جاء يف الراشي واملرتشي يف احلكم، رقم: ]الرتمذي
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َواَلك م   أَت ك ل وا َواَل والرشوة من أكل أموال الناس ابلباطل، لقوله تعاىل: ﴿ َنك م   أَم   ل َباط ل  اب   بـَيـ 
ل وا َا َوت د  َوال   م ن   َفر يًقا ل َتأ ك ل وا احل  كَّام   إ ىَل  هب  مث    النَّاس   أَم  إل   ﴾ )سورة البقرة: تـَع َلم ونَ  َوأَنـ ت م   اب 
 .(1)(، وقوله تعاىل "وتدلوا هبا إىل احلكام" املراد هبا الر شا188

﴾ )سورة ل لس ح ت   َأكَّال ونَ  ل ل َكذ ب   مَسَّاع ونَ وهي داخلة يف معىن السحت، يف قوله تعاىل: ﴿
(، حيث ذكر اجلصاص قول أيب بكر فيها: "اتفق مجيع املتأولّي هلذه اآلية على 42املائدة: 

 .(2)أن قبول الرشا حمرم، واتفقوا على أنه من السحت الذي حرمه هللا تعاىل"
يف حالة ال أيمث فيها الراشي، وهي أن عند البعض فالرشوة يؤمث فيها الراشي واملرتشي، إال 

، ويبقى اإلمث على املرتشي إذ قبلها، وال تطيب له وال ميلكها، (3)يعطي الرشوة ليصل إىل حقه
 بل تصرف يف وجوه اخلري. ،فحقها إرجاعها إىل دافعها، إن فعل ذلك كرًها، وإال ال ترد له

. (4)خمتص أبشياء ورد الشرع بتحرميها"وتعريفه: "تفاضل يف أشياء، ونساء يف أشياء، الراب:  .4
 .(5)والراب حمرم  بنص الكتاب والسنة واإلمجاع

(، وذكر هللا تعاىل يف آايت 275﴾ )سورة البقرة: الرّ ابَ  َوَحرَّمَ فنص حترميه قول هللا تعاىل: ﴿
، سورة البقرة عقوبة ملن أيكل الراب، ويصر عليه، ويستحله، وهي: التخبط، وحمق املال وبركته

 . (6)اخللود يف النارو واحلرب، 
آكل ملسو هيلع هللا ىلص قال: "لعن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وكذلك نصوص السنة فقد روي عن جابر 

 .(7)الراب، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه"، وقال: "هم سواء"
 والراب يف البيوع على نوعّي: 

                                                
 .2/340، اجلامع ألحكام القرآنرطيب، ي نظر: الق (1)
 . 4/85، أحكام القرآناجلصاص،  (2)
 .3/140، املنثور يف القواعدالزركشي،  (3)
؛ والتعريف هذا يناسب إطالقه على معىن الراب مع اختالف بّي املذاهب يف علله 2/347، منتهى اإلراداتابن النجار،  (4)

؛ 169-5/168، الدر املختار مع رد احملتار البن عابدين؛ احلصفكي، 12/109، املبسوطوتفاصيله، ي نظر: السرخسي، 
؛ الشربيين، 5/56)بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(،  حاشيته على شرح اخلرشي ملختصر خليلالعدوي، علي بن أمحد، 

دي ابسلوم )بريوت: دار الكتب ، حتقيق: جمكفاية النبيه يف شرح التنبيه؛ ابن الرفعة، أمحد بن حممد، 2/363، مغين احملتاج
 .2/114، اإلقناع؛ احلجاوي، 9/124م(، 2009، 1العلمية، ط.

 .4/3 املغين،ي نظر: ابن قدامة،  (5)
 .110-12/109، املبسوطي نظر: السرخسي،  (6)
 .3/1219[، 1598، كتاب املساقاة، ابب لعن آكل الراب ومؤكله، رقم: ]مسلم صحيحأخرجه مسلم،  (7)
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 ( 1)جنًسا"راب فضل، وهو: "الزايدة احلاصلة يف أحد املالّي الربويّي املتحدين  .أ

 .(2)راب النسيئة، وهو: "التأخري احلاصل يف قبض أحد املالّي الربويّي" .ب

والراب كذلك واقع يف الديون، ويكون ابشرتاط الزايدة أو اشرتاط منفعة، والزايدة إما ابتداًء، 
 .(3)أو مقابل إمهاله

االتفاق حبرمة الراب والتعامل به وتداوله، فقد اختلف الفقهاء يف املال املتحصل الرغم من وعلى 
من عقد الراب لو حصل ووقع هل يفيد امللك؟ على ثالثة أقوال، مؤداها مجيًعا، أن املال 

 املتحصل من الراب خيرج من ملك آخذه، سواء برد عينه، أو رد قيمته أو ضمانه، وبيانه: 

مذهب احلنفية، املال املقبوض بعقد فاسد يفيد امللك ابلقبض، وأما املذهب األول، وهو  .أ
ّلك ابلقبض هو دخوله يف ضمانه ، فال يكون (4)قبل القبض فواجب الفسخ، ومعىن كونه مي 

له االنتفاع به، يقول الكاساين: "الثابت هبذا البيع ملك خبيث، وامللك اخلبيث ال يفيد 
 .(5)ويف االنتفاع به تقرر له وفيه تقرير الفساد"إطالق االنتفاع؛ ألنه واجب الرفع، 

املذهب الثاين، وهو مذهب املالكية، املال املقبوض ابلعقد الفاسد ت رد فيه عّي املال إن  .ب
، ويف خصوص عقد الراب روي عن اإلمام مالك أنه (6)وإال إن فات فعليه رد القيمة ،وجد

ت على البائع كباقي العقود الفاسدة ، واملشهور من املذهب أن تفو (7)ليس يف الراب فوت
 .(8)وعليه فرتد القيمة

                                                
-ه1425، 1)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط. فقه الراب دراسة مقارنة وشاملة للتطبيقات املعاصرةأبو زيد، عبدالعظيم،  (1)

 .42م( ص2004
 .42ص فقه الراب،أبو زيد،  (2)
 .363، صالروض املربع؛ البهويت، 57، صعمدة الفقهي نظر: ابن قدامة،  (3)
 .5/304، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (4)
 .5/304، بدائع الصنائعالكاساين،  (5)
؛ القرواين، 3/338م(، 1994-ه1415، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. املدونةي نظر: اإلمام مالك، مالك بن أنس،  (6)

 ، حتقيق: جمموعة من احملققّي منهم: عبدهللاالنوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهاتعبدهللا بن أيب زيد، 
 .350-6/349م(، 1999، 1الرتغي، وحممد الدابغ )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط.

م(، 2004-ه1425)القاهرة: دار احلديث، د.ط،  بداية اجملتهد وهناية املقتصدابن رشد، حممد بن أمحد بن حممد، ي نظر:  (7)
3/208. 

 .6/317، مناهج التحصيلالرجراجي، ي نظر:  (8)
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املذهب الثالث، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة، الذين يرون أن العقود الفاسدة ال تفيد  .ج
 .(1)امللك، وعليه فالواجب فسخ العقد وإعادة كل مال إىل صاحبه

، إذ جيمعهم أهنم -يف الغالب-والقول يف الراب جيري يف األموال املتحصلة من العقود الفاسدة 
 . الذي من أجله َفس د العقد لوصف الزائداإلشكال الطارئ عليه ايف أصل العقد مباح، لكن 

 ومن صور املعامالت الربوية:

ابت اجلارية، وسبق احلديث الودائع البنكية هلا ثالثة صور، أحدها احلساالودائع البنكية:  .أ
 . (2)عنها يف مبحث الدين

  .-توفري-الودائع ألجل، وودائع االدخار  :والصوراتن الثانية والثالثة مها
هي: "املبالغ اليت يضعها أصحاهبا يف البنك بناء على اتفاق بينهما بعدم  الودائع ألجل

أو شيء منها إال بعد إخطار البنك مبدة معينة، ويدفع البنك للمودَع فائدة إذا  ،سحبها
  .(3)بقيت مدة معينة دون أن ت سحب"

: "املبالغ اليت يودعها أصحاهبا يف البنك وحيق هلم سحبها كاملة مىت ودائع االدخار فهيوأما 
 .(4)ئع الثابتة"شاؤوا، ويعطي أصحاهبا فائدة تكون يف الغالب أقل من فائدة الودا

 .(5)، يف البنوك التجاريةفالودائع البنكية ألجل، ولالدخار: قروض بفائدة
، -إذ البنك يوصف ابملالءة-وزكاهتا: يكون ألصل الدين، وتزكى زكاة الدين على مليء 

يف أي وقت وكأنه بيده، أما  هيزكيها كل عام مع ماله احلاضر؛ ذلك أنه قادر على أخذو 
 الزايدة الربوية فال تزكى وإمنا تصرف مجيعها يف أوجه اخلري. 

 .(6)وبذلك صدرت فتوى املؤمتر األول للزكاة

                                                
؛ ابن قدامة، موفق الدين عبدهللا بن أمحد، 3/410، روضة الطالبني؛ النووي، 138-5/137، البيانين، ي نظر: العمرا (1)

، اإلنصاف؛ املرداوي، 2/40م(، 1994-ه1414، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. الكايف يف فقه اإلمام أمحد
 .1/625، املستوعب؛ السامري، 4/473

 .38ي نظر من البحث، ص (2)
 .265، صاملعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالميشبري،  (3)
 .265، صاملعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالميشبري،  (4)
 .348، صالراب واملعامالت املالية املصرفيةي نظر: املرتك،  (5)
 .395م، ص1998-ه1419ي نظر: أحباث وأعمال املؤمتر العاملي األول للزكاة، املنعقد يف الكويت،  (6)
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، وقد سبق احلديث عن زكاة (1)مضاربةليست قروًضا ربوية إمنا أما يف البنوك اإلسالمية ف
 .(2)املضاربة

للتداول، يعطي صاحبه احلق يف الفائدة املتفق عليها وتعّرف أبهنا: "صك قابل السندات:  .ب
 . (4)، فالسند ميثل يف واقع قرض بفائدة(3)ابإلضافة إىل قيمته االمسية عند انتهاء مدة القرض"
والسندات حكمها حكم الودائع يف  .(5)وهذا السند ال جيوز بيعه وتداوله الشتماله على الراب

 .(6)ق بضت زكى األصل وأخرج الفائدة مجيعها االزكاة، فإذ
وهو اشرتاط العوض يف اللعب، وتعريفه: اللعب على مال  أيخذه الغالب من  القمار: .5

، والقمار قائم على املخاطرة، عرّفه ابن تيمية: "أخذ مال اإلنسان وهو على خماطرة (7)املغلوب
 .(8)أو ال حيصل؟" ،هل حيصل له عوضه

َا آَمن وا الَّذ ينَ  أَيـ َها ايَ القرآن، يف قوله تعاىل: ﴿وهو حمرم بنص  ر   إ منَّ َم  ر   اخل  َنَصاب   َوال َمي س   َواأل 
َز اَلم   َتن ب وه   الشَّي طَان   َعَمل   مّ ن   ر ج س   َواأل  ل ح ونَ  َلَعلَّك م   فَاج  (، وامليسر 90﴾ )سورة املائدة: تـ ف 

 هو القمار. 

 القمار مال خبيث ي صرف يف وجوه اخلري. وعلى ذلك فاملال املتحصل من

أو ملن يعينه، عند  ،تعريفه: "التزام طرف آلخر بتعويض نقدي يدفعه لهالتأمني التجاري:  .6
حتقق حادث احتمايل مبّي يف العقد، مقابل ما يدفعه له هذا اآلخر من مبلغ نقدي يف قسط 

 .(11)الراب، والقمار، والغرر الفاحشقائم على ، إذ إنه (10)حمرم. والتأمّي التجاري (9)أو حنوه"

                                                
 .267، صاملعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالميي نظر: شبري،  (1)
 .26ي نظر من البحث، ص (2)
 .60، ضمن حبوث الندوة الرابعة عشرة لقضااي الزكاة املعاصرة، صعروض التجارةعثمان، حممد رأفت،  (3)
 .40بعة عشرة لقضااي الزكاة املعاصرة، ص، ضمن حبوث الندوة الراعروض التجارةالكردي، أمحد،  (4)
 .220، صاملعامالت املالية املعاصرةي نظر: شبري،  (5)
 .395ي نظر: أحباث وأعمال املؤمتر العاملي األول للزكاة، ص (6)
 .307، صاملطلع على ألفاظ املقنعي نظر: البعلي،  (7)
 .19/283، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (8)
 .40م(، ص1993-ه1414، 1)بريوت: دار العواصم املتحدة، ط. التأمني وأحكامهابن ثنيان، سليمان إبراهيم،  (9)
 نظام التأمني حقيقته والرأي الشرعي فيهوخالف الشيخ الزرقا مجهور املعاصرين وأفىت جبوازه. ي نظر: الزرقا، مصطفى أمحد،  (10)

 .145صم(، 1984-ه1404، 1)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط.
 .110، صاملعامالت املالية املعاصرةومابعدها؛ شبري،  212، صالتأمني وأحكامهي نظر: ابن ثنيان،  (11)
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، وجيب إخراجه والتخلص وحكم املال املتحصل من هذا العقد حرام ال جيوز، فال زكاة فيه
  منه.
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 الرابع: املبحث 

 ال زكاة فيما ليس له مالك معني
 من أوجه نقصان امللك، عدم تعّّي املالك، وهو موضوع هذا الضابط، ومن صيغه: 

 .(1)كون املالك معيًناشرط وجوب الزكاة   -

 .(2)"ال جتب الزكاة يف املال العام" -

 املطلب األول: معىن الضابط
املراد من املالك املعّي يف الضابط هو املالك للمال ملكية خاصة، وهي نوع من امللكية مقابلة 
للملكية العامة، وامللك ابعتبار حقيقته هو ملك اتم وانقص، وأما ابعتبار مالكه، فملك خاص، وملك 

 عام، وفيما أييت بياهنما: 

 أواًل: املال اخلاص: 
لفرد معّي، أو مجاعة حمصورين، غري مشاع للعموم، خيتص به املال اخلاص: "هو ما كان ملًكا 

 .(3)مالكه رقبًة ومنفعًة"

، وأنه: "ما حتدد وتعّي مالكه، سوا أكان (4)وع ّرف كذلك أبنه: "ما يتملكه اإلنسان ملًكا ذاتًيا"
 .(5)املالك واحًدا أو مجاعة"

 فامللك اخلاص هو ما تعّّي وع ر ف مالكه. 
  

                                                
 .3/127، هناية احملتاجي نظر: الرملي، ( 1)
 م:2012-ه1434م، نقاًل عن: امللتقى الفقهي، 1998فتاوى الندوة الثامنة، الدوحة ( 2)
 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5783  
 .391-390، صمعجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاءمحاد، نزيه، ( 3)
 .147ص، اءزكاة املال العام وشرط امللك والنمنقاًل عن: الفوزان، ( 4)

 .147ص، زكاة املال العام وشرط امللك والنماءنقاًل عن: الفوزان، ( 5)

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5783
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 اثنًيا: املال العام: 
 من تعريفات املال العام: 

"ما كان خمصًصا ملصلحة عموم الناس ومنافعهم، وصاحبه جمموع األمة، فال يقع امللك  -
 .(1)اخلاص املنفرد، وال ميلك االستبداد به فرد واحد، أو أفراد خمصوصون"

شخص معّي، أو جهة "املال العام هو املال املرصد للنفع العام، دون أن يكون مملوًكا ل -
 .(2)معينة"

 .(3)"كل مال ثبتت عليه اليد يف بالد املسلمّي، ومل يتعّي مالكه بل هو هلم مجيًعا" -

"املال العام هو كل مال يستحقه املسلمون، حازوه بطريق مشروع، ومل يتعّي مالكه منهم،  -
 .(4)ئبه"ويل األمر أو ان -نيابة عنهم-ومصرفه مصاحلهم العامة، ويتوىل مجعه وصرفه 

 : (5)جتتمع التعريفات السابقة يف اآليت

 مالك هذه األموال غري متعّي، بل هو جمموع املسلمّي. .1

 هذه األموال مرصدة للنفع العام، ومصلحة اجلماعة.  .2

 -إن كانت أموال بيت املال-يتوىل التصرف يف هذه األموال جهة عامة معينة، سواء الدولة  .3
 أو جهة خريية خاصة أو عامة. 

فيتحصل أن معىن الضابط: أن املال العام الذي مل يتعّي صاحبه ومل يتميز عن جمموع األمة، وكان 
له التفرد يف التصرف يف املال، أن الزكاة ال جتب عليه فيه، وإن كان ملًكا خاًصا في نظر يف حتقق شروط 

 الزكاة األ خر من عدمها، إذ امللك اخلاص حمل لوجوب الزكاة. 

                                                
 .391-390، صمعجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاءمحاد، نزيه، ( 1)
 م:2012-ه1434م، نقاًل عن: امللتقى الفقهي، 1998فتاوى الندوة الثامنة، الدوحة ( 2)
 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5783  
 .237-236، ضمن كتاب قضااي زكوية، صمصارف الزكاة ومصارف املال العام املقاصد والعالقاتايسّي، حممد نعيم، ( 3)
، 1)بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر، ط. السلطة يف حق األمةالتصرف يف املال العام وحدود املاجد، خالد، ( 4)

 .19م(، ص2013
 .240، صنوازل الزكاة؛ الغفيلي، 19، صالتصرف يف املال العام وحدود السلطة يف حق األمةي نظر: املاجد، ( 5)

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5783
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 : دراسة الضابطاملطلب الثاين
اتفقت كلمة الفقهاء على أن املال إن مل يكن له مالك معّي فال زكاة فيه، بل بعض الشافعية 

 .(1): شرط وجوب الزكاة كون املالك معيًناوانصوا على هذا ضمن شروط وجوب الزكاة، فقال

واملوصى به  فكل مال مل يكن مالكه معيًنا، كأموال الدولة، وأموال األوقاف على غري معينّي،
، فال زكاة فيه؛ وذلك النعدام ملك الرقبة، وهو أقوى من انعدام ملك اليد، (2)لغري معينّي، وما أشبه ذلك

  لذا مل خيتلف الفقهاء يف عدم ملكية املال، وعليه تعّّي عدم وجوب الزكاة فيه.

 املطلب الثالث: أتصيل الضابط
التمليك ال يتصور بال مالك، مل جتب الزكاة يف املال  ملا كانت الزكاة متليك املستحقّي املال، وهذا

  .(3)الذي ال مالك معّي له

وعدم الوجوب عائد إىل نقصان امللك، فكل ما ذ كر دلياًل الشرتاط امللك التام يذكر هنا من 
 ابب مفهوم املخالفة.

 املطلب الرابع: تطبيقات الضابط

 من تطبيقات الضابط: 

، كالفقراء أو املساكّي أو للمساجد وحنو ذلك، وهذا عامة األموال املوقوفة على جهة .1
عينه  ا، وخّص املالكية هبذا احلكم ما كان موقوفً (4)ابالتفاق ال زكاة فيه، لعدم تعّي املالك

 .(5)ليفّرق، وال خيتلف إن كان املوقوف عليهم معينّي أم غري معينّي

                                                
 .3/127، هناية احملتاج؛ الرملي، 2/123، مغين احملتاجي نظر: الشربيين، ( 1)
، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي؛ الدريدير، 2/259، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/9، بدائع الصنائعظر: الكاساين، ي ن( 2)

؛ ابن النجار، 1/243، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/71، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/241، حتفة احملتاج؛ ابن حجر، 1/459
 .1/441، منتهى اإلرادات

 .2/170، كشاف القناعالبهويت،  ؛2/9، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين، ( 3)

؛ 1/213، عقد اجلواهر الثمينة؛ ابن شاس، 2/259، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/9، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين، ( 4)
هناية ؛ الرملي، 3/241، حتفة احملتاج؛ ابن حجر، 3/54، الذخرية؛ القرايف، 420-2/418، مناهج التحصيلالرجراجي، 

 .1/441، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/243، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/71، احملتاج

، الذخرية؛ القرايف، 420-2/418، مناهج التحصيل؛ الرجراجي، 1/213، عقد اجلواهر الثمينةي نظر: ابن شاس، ( 5)
3/54. 
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على مسألة هل ينتقل امللك ابلوقف وما سوى هذه الصورة ففيه تفصيل بّي املذاهب، بناء 
 أم هو ابق على ملكه؟  ،عن املالك

احلنفية على أن امللك يف الوقف ينتقل هلل تعاىل، فال زكاة فيه لعدم تعّي مالكه، إال زكاة 
 .(1)األرض فتجب يف اخلارج منه ولو موقوفة على جهة عامة

-ة واجبة عليه يف األموال املوقوفة رّجح املالكية بقاء ملك الوقف على الواقف، وعليه فالزكا
، كاملواشي املوقوفة لتفرق أوالدها، أو لتفرق -ابستثناء ما وقفت أعياهنا لتفّرق كما سبق

 . (2)، والنبات املوقوف، وغلة النبات املوقوف-كاللنب والصوف-غلتها 

، سواء كان ، فال زكاة يف املوقوف-يف أصح األقوال-أما الشافعية فامللك ينتقل هلل تعاىل 
على جهة عامة، أو على معينّي، ويستثىن صورة واحدة وهي غلة املوقوف أو نتاجه، غلة 

، ألن (3)األرض أو الزرع، ونتاج السوائم، إن كان على معينّي ففيها الزكاة إن بلغت نصاابً 
 امللك واقع عليها، بدليل التمكن من بيعها. 

عامة ينتقل هلل تعاىل، وإن كان املوقوف على وأما احلنابلة فامللك يف املوقوف على جهة 
، وعليه جتب الزكاة يف املوقوف على معينّي مطلًقا يف املعتمد من (4)إليهم ينتقلفمعينّي 
 ، لتعّي املالكّي. (5)املذهب

وجاء يف فتاوى الندوة الثامنة: "جتب الزكاة يف ريع أموال الوقف على معّي، كالوقف األهلي، 
 .(6)الوقف اخلريي"وال جتب يف ريع 

                                                
؛ ابن عابدين، 2/255، البحر الرائقابن جنيم، ؛ 2/56، بدائع الصنائع؛ الكاساين، 5-3/4، املبسوطي نظر: السرخسي، ( 1)

 .2/326، رد احملتار
، الذخرية؛ القرايف، 420-2/418، مناهج التحصيل؛ الرجراجي، 1/213، عقد اجلواهر الثمينةي نظر: ابن شاس،  (2)

)بريوت: دار  شرح خمتصر خليل منح اجلليل حممد بن أمحد، ؛ عليش،2/206، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 3/54
 .2/77 م(،1989-ه1409الفكر، د.ط، 

زكراي بن  ؛ األنصاري،2/173، روضة الطالبني؛ 5/340، اجملموع؛ النووي، 3/143، احلاوي الكبريي نظر: املاوردي، ( 3)
حتفة ؛ ابن حجر، 1/349 )د.م: دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت(، يف شرح روض الطالب أسىن املطالب حممد،
 .127، 3/71، هناية احملتاج؛ الرملي، 329، 241 /3، احملتاج

حتقيق: عبدهللا الرتكي، وعبدالفتاح احللو )القاهرة: هجر  ،الشرح الكبري، عبدالرمحن بن حممد ابن قدامة، أبو الفرجي نظر:  (4)
، أويل النهى مطالب؛ السيوطي، 3/8، اإلقناع؛ احلجاوي، 6/316 م(،1995-ه1415، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط.

4/303 . 
 .1/441، منتهى االرادات؛ ابن النجار، 1/243 ،اإلقناع، احلجاوي، 3/14، االنصافي نظر: املرداوي، ( 5)
  م:2012-ه1434م، نقاًل عن: امللتقى الفقهي، 1998فتاوى الندوة الثامنة، الدوحة ( 6)
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لقرضاوي يف فقه الزكاة، وقال مبا قال به احلنابلة من انتقال املوقوف لشيخ اوهو ما رجحه ا
إىل املوقوف عليه، ويذكر أن عدم تصرف املوقوف عليه يف عّي الوقف ال يضعف ملكه، 
 بل يكفيه االنتفاع به، حيث قال: "فالصحيح أن الزكاة جتب فيه بناء على أن امللك يف
املوقوف ينتقل إىل املوقوف عليه، وهو ميلكه ملًكا مستقرًا، أشبه غري املوقوف، وكونه ال ميلك 
التصرف يف رقبة املوقوف ال يضعف من ملكيته؛ ألن أبرز مظهر للملك أن صاحبه أحق 

 .(1)ابالنتفاع ابململوك من غريه..."

الدولة انئبة عنهم يف التصرف جمموع املسلمّي، و  اوهي األموال اليت يستحقه أموال الدولة .2
فيه تصرفًا مقيًدا ابملصلحة ومبا يعود نفعه على املسلمّي، وهذه األموال ال خالف يف عدم 

 .(2)وجوب الزكاة فيها، ألن املالك غري متعّي

وهذا إن كانت أموال الدولة غري مستثمرة، وإن ا ستثمرت فوقع خالف بّي املعاصرين يف 
 .(3)فمنهم من قال بوجوب الزكاة وسندهم يف هذا أهنا أموال انميةوجوب الزكاة فيها، 

واألكثر على عدم وجوب الزكاة، ولو كانت مستثمرة، إذ االستثمار ال خيرجها عن كوهنا غري 
 .(4)متعينة املالك، وعلى كل  هي مصروفة يف مصاحل املسلمّي

 .(5)ال زكاة فيه ، فنصيب الدولةىوهذا جار  يف نصيب الدولة يف الشركات األخر 

                                                
 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5783 
 .1/132، فقه الزكاةالقرضاوي، ( 1)
، األم؛ اإلمام الشافعي، 1/487، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري؛ الدسوقي، 3/52، املبسوطالسرخسي، ي نظر: ( 2)

 .1/393، شرح منتهى اإلرادات؛ البهويت، 2/67
زكاة ؛ الفوزان، 117-116، صشرط امللك التام يف الزكاة؛ الشبيلي، 250-247، نوازل الزكاةالغفيلي،  عن:( نقاًل 3)

 .160-153، صاملال العام وشرط امللك والنماء
؛ 250-247، نوازل الزكاة؛ ونقاًل عن: الغفيلي، 165-163، املسائل املستجدة يف نوازل الزكاة املعاصرةالعنقري، ( 4)

 . 160-153، صزكاة املال العام وشرط امللك والنماء؛ الفوزان، 117-116، صشرط امللك التام يف الزكاةالشبيلي، 
 .160، صزكاة املال العام وشرط امللك والنماء؛ الفوزان، 254، صنوازل الزكاةي نظر: الغفيلي، ( 5)

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5783
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، ففيه نظر إذ (1)ومن قال بتأثري اخللطة يف مثل هذه الشركة، فأوجب يف حصة الدولة الزكاة
 ، والدولة ليست من أهلها.(2)من شرط اخللطة أن يكون اخلليطان من أهل الزكاة

، هذه اجلمعيات اليت نصبت نفسها خلدمة اجملتمع ونفع املسلمّي أموال اجلمعيات اخلريية .3
 . (3)ضاء حوائجهم، فأمواهلم املرصدة لذلك ال زكاة فيهاوق

"جيتمع عدة أشخاص معرضّي ألخطار ، وصورة التأمّي التعاوين: أموال التأمني التعاوين .4
متشاهبة ويدفع كل منهم اشرتاًكا معيًنا، وختصص هذه االشرتاكات ألداء التعويض املستحق 

ما ص رف من تعويض كان لألعضاء حق ملن يصيبه الضرر، وإذا زادت االشرتاكات على 
 .(4)اسرتدادها، وإذا نقصت طولب األعضاء ابشرتاك إضايف لتغطية العجز"

وهذا العقد يقوم على أساس التربع والتعاون والتكافل، وختفيف اخلسائر على املؤمنّي هلم يف 
وليس فيه من احملاذير الشرعية اليت يف التأمّي التجاري  ،هذا العقد، وهو جائز بصورته هذه

 .(5)، وإن كان فيه من الغرر فمغتفر-القائم على الربح واملعاوضة-

وهذه األموال اليت انقطعت عن أصحاهبا وخرجت تربًعا منهم، فال زكاة فيها، أما العائد 
 . (6)إليهم، ورحبه ففيه الزكاة

                                                
ستثمر يف شركات أخرى غري مملوكة للدولة، اعتباًرا بعض من قال بعدم وجوب الزكاة يف مال الدولة املستثمر، استثىن منها امل( 1)

؛ فتوى اللجنة الدائمة، رقم 165-163، املسائل املستجدة يف نوازل الزكاة املعاصرةمببدأ اخللطة، منهم: العنقري، 
، وعدت حصص املؤسسات واهليئات احلكومية من األشخاص ابململكة مصلحة الزكاة والدخل ت(، وبه أخذ22665)

ه؛ وفّرق الشبيلي بّي أن لو كانت 2/7/1405( اتريخ: 40ّي للزكاة، وفق املادة الثانية، من املرسوم امللكي رقم )م/اخلاضع
 .  119، صشرط امللك التام يف الزكاةالزكاة جتىب من الشركة فتعترب اخللطة، وإال فال تزكى حال االنفراد، ينظر: 

 . 2/197، كشاف القناعهويت، ؛ الب3/60، هناية احملتاجي نظر: الرملي، ( 2)
(؛ فتاوى ندوة 5161(؛ والفتوى رقم )4460فتوى اللجنة الدائمة، رقم )؛ 38-14/37، جمموع الفتاوىابن ابز، ي نظر: ( 3)

 الزكاة الثامنة، 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5783  

)د.م: سلسلة صاحل كامل للرسائل اجلامعية يف  الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالميالضرير، الصديق حممد األمّي، ( 4)
 .639-638م(؛ ص1995-ه1416، 2االقتصاد اإلسالمي، ط.

، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي؛ شبري، 173-172، صية املعاصرةفقه املعامالت املالي نظر: اخلثالن، ( 5)
 .85ص

؛ http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5783ي نظر: فتاوى الندوة الثامنة، ( 6)
 .267، صزكاةنوازل الالغفيلي، 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5783
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5783؛
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الصناديق اليت جيتمع فيها أبناء األسر، أو القبائل، بدفع مبالغ ، هذه الصناديق العائليةومثله  .5
مالية معينة، لنفع أنفسهم يف وقت الحق جتاه حوادث األايم املختلفة، فإن كانت هذه 

أشبه الوقف، وإن كانت فاألموال خرجت وانقطع ارتباطها عن أصحاهبا، فال زكاة فيها، 
عود املال -، وعلى أساس هذا الفرق (1) ّي أصحاهباتعود إليهم أو لورثتهم ففيها الزكاة، لتع

 فرقت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف فتواها. -ألصحابه وعدمه

ويف املسألة قول ال يفرق بّي اشرتاط عود املال إىل صاحبه من عدمه، ويف كل احلالّي ال 
زواله من على سبب قد يفضي إىل  -صاحبه-جتب الزكاة، حيث إن طبيعة هذا املال "وقفه 

 . (2)ملكه، كما أنه حمبوس عن التصرف فيه، فكانت ملكيته انقصة فلم جتب الزكاة"

                                                
(؛ وي نظر: هيئة الفتوى 5230(، ورقم )4453(، ورقم )12687(، ورقم )7449ي نظر: فتاوى اللجنة الدائمة، رقم )( 1)

)الكويت: دار الضياء للنشر والتوزيع،  الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصاديةوالرقابة الشرعية ببيت التمويل الكوييت، 
 .1/47م(، 2014-ه1435، 1ط.

ه، 1430(، بتاريخ 5559، املوقع الرمسي للشيخ، فتوى رقم )زكاة الوقف وصندوق العائلةاملاجد، سليمان بن عبدهللا، ( 2)
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=5559  

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=5559
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الفصل الثاين: الضوابط الفقهية املتعلقة بشرط بلوغ النصاب، أتصيلها، 
 وتطبيقاهتا.

 مباحث:أربعة وفيه: 
 .ال زكاة فيما دون النصاباملبحث األول: 
 لنصاب وذمة مالك النصاب.تعلق الزكاة بّي عّي ااملبحث الثاين: 

 املبحث الثالث: ما كان يف حكم اجلنس الواحد فإنه يضم لتكميل النصاب.
 املبحث الرابع: اخللطة جتعل املالّي كاملال الواحد.
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 املبحث األول 

 ال زكاة فيما دون النصاب
أول ضوابط هذا الفصل هو ما يتعلق بتقرير ارتباط وجوب الزكاة ابلنصاب، وهو أصل يف أحكام 

 الزكاة، وسببها، وهذا ظاهر يف صيغ الضوابط عند خمتلف املذاهب واملصنفات، من ذلك: 

 .(1)"كمال النصاب شرط وجوب الزكاة" -

 .(2)كل جنس مال جتب فيه الزكاة وجب أن يعترب فيه النصاب -

 .(3)اب الزكوي سبب لوجوب الزكاة""النص -

 .( 4)"ال زكاة إال يف نصاب" -

 .(5)"مىت نقص من النصاب شيًئا مل جتب الزكاة" -

وفيما أييت بيان ملعىن الضابط، ودراسته، وبيان األموال اليت اتفق الفقهاء على اعتبار النصاب 
يقات واملسائل املندرجة حتت هذا فيها، وما اختلفوا فيها، مث استعراض األدلة على ذلك، وأخريًا التطب

 الضابط. 

 املطلب األول: معىن الضابط
 أييت النصاب يف اللغة مبعان متعددة، منها: 

 .(6)إقامة الشيء، "النصب: مصدر نصبت الشيء إذا أقمته" .1

 ، (8)فنصاب كل شيء: أصله"، وعليه: "(7)األصل واملرجع .2

                                                
 .2/15، الصنائعبدائع الكاساين،  (1)
 .3/211، احلاوي الكبريي نظر: املاوردي،  (2)
 . 2/170، كشاف القناع؛ البهويت، 3/45، اإلنصافاملرداوي، ؛ 3/488، الفروعابن مفلح،  (3)
 .1/404الكايف، ابن قدامة،  (4)
 3/11، املغينابن قدامة،  (5)
 .1/224، الصحاحاجلوهري،  (6)
 .4/276، اتج العروس؛ الزبيدي، 14/267، العربلسان ي نظر: ابن منظور،  (7)
 4/277، اتج العروسالزبيدي،  (8)
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 .(1)االرتفاع والعلو .3

 .(2)الَعَلم على الشيء .4

 .(3)والنصاب يف الشرع مجع املعاين السابقة فهو "أصل الوجوب، وَعلم عليه، ومرتفع عن القلة"

، ومسي بذلك: "ألنه الغاية (4)"القدر الذي إذا بلغه املال وجبت فيه الزكاة" فمعناه اصطالًحا:
 .(5)اليت ليس فيما دوهنا زكاة"

فيها الزكاة، وهي: األنعام، والزروع والثمار، خالصة املعىن املراد ابلضابط: أن األموال اليت جتب 
واملعدن، والنقدان، وعروض التجارة، يتعلق وجوب الزكاة فيها ببلوغ هذه األموال قدرًا معيًنا بتعيّي الشرع، 
وهو النصاب، فمن ملك مااًل ابلًغا النصاب، فعليه زكاة ذلك املال إن اكتملت معه شروط الوجوب 

، على أن وجود له ذلك القدر فال زكاة عليه، النتفاء سبب تعلق الوجوب بهاألخرى، ومن مل يبلغ ما
النصاب دليل على غىن اإلنسان، والزكاة جتب على الغين، فالشرع وضع النصاب سبًبا ظاهرًا أو منضبطًا 

 دااًل على الغىن، ومل يرتك ذلك لتقدير العباد، فيختلفون فيه. 

 املطلب الثاين: دراسة الضابط
"فأما نصاب لفقهاء على اعتبار النصاب يف زكاة األنعام، والنقدين، وعروض التجارة، اتفق ا

، وأن ما (6)املاشية فتقرر ابلنص، وأما نصاب الَور ق فمثله، وأما نصاب الذهب فتقرر إبمجاع الصحابة"
قل من دون النصاب من هذه األموال فال زكاة فيه، يقول ابن حزم: "واتفقوا على أن من كان عنده أ

 .(7)النصاب من كل شيء ي زكى، فإنه ال زكاة عليه"

                                                
 .2/606،املصباح املنري؛ الفيومي، 5/434، مقاييس اللغة؛ ابن فارس، 225-1/224، الصحاحي نظر: اجلوهري،  (1)
 14/266، لسان العربي نظر: ابن منظور،  (2)
 .4/277، اتج العروس؛ وي نظر: الزبيدي، 3/9 الذخرية،القرايف،  (3)
؛ والقونوي، قاسم بن عبدهللا، 156، صاملطلع على ألفاظ املقنع؛ وي نظر: البعلي، 2/255، مواهب اجلليلاحلطاب،  (4)

-ه1424، حتقيق: حيىي مراد )د.م: دار الكتب العلمية، د.ط، أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء
 . 16صطلبة الطلبة، ؛ والنسفي، 46م(، ص2004

 .3/81التاج واإلكليل، املواق،  (5)
 .76؛ وسيأيت عرض النصوص يف املطلب التايل، ص4/13، املسالك يف شرح موطأ مالكابن العريب،  (6)
ب العلمية، د.ط، د.ت(، )بريوت: دار الكت مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقاداتابن حزم، علي بن أمحد،  (7)

 .37ص



 

63 
 

. (2)، واملعادن(1)ووقع اخلالف يف اعتبار النصاب فيما عدا ذلك، وهي: الزروع والثمار، والركاز
 وبيان ذلك: 

 أواًل: اعتبار النصاب يف الزروع والثمار: 
الزروع والثمار على قولّي كما سبق القول فإنه وقع خالف بّي الفقهاء يف اعتبار النصاب يف 

 ومها:

، وأيب (3)القول األول: النصاب شرط يف الزروع والثمار، وهو مخسة أوسق، وهذا رأي اجلمهور
 .(4)يوسف وحممد من احلنفية

، وهو مذهب (5)القول الثاين: ال اعتبار للنصاب يف الزروع والثمار، فتجب يف قليله وكثريه
 اآلتية:أخًذا بعموم األدلة ، (6)احلنفية

                                                
الركاز: عند مجهور الفقهاء: أنه دفن اجلاهلية، أما تعريف احلنفية للركاز فهو أعم من تعريف اجلمهور إذ يشمل املعدن  (1)

، ي نظر: ابن -أي سواء كان من هللا سبحانه أو بفعل اإلنسان-واملدفون، فالركاز: كل مركوز يف األرض، وإن اختلف الراكز 
؛ واإلمام الشافعي، 1/339، املدونة؛ واإلمام مالك، 2/251، البحر الرائق؛ وابن جنيم، 2/233، فتح القديرمام، اهل

، حتقيق: زهري الشاويش )بريوت: مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبدهللا؛ واإلمام أمحد، أمحد بن حممد بن حنبل، 2/47، األم
 .167م(، ص1981-ه1401، 1املكتب اإلسالمي، ط.

املعدن: عند احلنفية: "األجزاء املستقرة اليت ركبها هللا تعاىل يف األرض يوم خلق األرض"، واملعدن جزء من الركاز، واملعادن  (2)
اليت يتعلق هبا الوجوب هي: "كل جامد يذوب وينطبع ابلنار"، كالنقدين واحلديد والرصاص وحنو ذلك، وأما املعدن عند 

ستخرج من
 
األرض مما هو خملوق فيها، واملعادن املتعلق هبا الوجوب، فعند املالكية والشافعية: الذهب والفضة  اجلمهور فهو امل

-يبلغ قيمته قيمة نصاب الذهب أو الفضة-دون غريمها، وأما احلنابلة فكل ما ا ستخرج من األرض من غري جنسها، وله قيمة 
؛ 2/252، البحر الرائق؛ وابن جنيم، 2/211، املبسوط؛ والسرخسي، 233-2/232، فتح القدير؛ ي نظر: ابن اهلمام، 

منهاج ؛ والنووي، حيىي بن شرف، 2/45، األم؛ واإلمام الشافعي، 1/486، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقيوالدردير، 
؛ وابن 68م(، ص2005-ه1425، 1، حتقيق: عوض قاسم )د.م: دار الفكر، ط.الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه

 .  3/52 املغين،قدامة، 
، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 97، 3/72، هناية احملتاج؛ الرملي، 207، 2/167، شرح خمتصر خليلي نظر: اخلرشي،  (3)

1/469 ،480. 
 .2/256، البحر الرائق؛ وابن جنيم، 2/59، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (4)
؛ ابن عابدين، 1/125، اجلوهرة النريةحد القليل عند أيب حنيفة، أال يقل عن صاع، وقيل نصف صاع. ي نظر: الزبيدي،  (5)

 .2/326، رد احملتار
، 2)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. حتفة الفقهاءوهو الصحيح، قاله السمرقندي، ي نظر: السمرقندي، حممد بن أمحد،  (6)

؛ ابن 2/256، البحر الرائق؛ وابن جنيم، 2/59، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين، ؛ و 1/322م(، 1994-ه1414
 .2/326، رد احملتارعابدين، 
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ت م    َما طَيّ َبات   م ن أَنف ق وا آَمن وا الَّذ ينَ  أَيـ َها ايَ قوله تعاىل: ﴿ .1 َنا َومم َّا َكَسبـ  َرج  َر ض   مّ نَ  َلك م َأخ  ﴾ األ 
 (.267)سورة البقرة: 

 (.141﴾ )سورة األنعام: َحَصاد ه   يـَو مَ  َحقَّه   َوآت واوقوله تعاىل: ﴿ .2

 ابلنضح سقي وما العشر، عثرايً  كان  أو والعيون السماء سقت فيما»ملسو هيلع هللا ىلص: قول الرسول  .3
 .(1)«العشر نصف

ويرى اجلمهور أن عموم هذه األدلة خ صصت ابألحاديث الواردة بتقرير أنصبة األموال، وسيأيت 
 ذكرها يف املطلب التايل.

 اعتبار النصاب يف الركاز:اثنًيا: 
 القولّي اآلتيّي:اختلفت كلمة الفقهاء يف اعتبار النصاب يف الزكاة على 

؛ أخًذا بظاهر قوله (2)القول األول: ال اعتبار للنصاب، وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة
 فلم يرد فيه ذكر للنصاب.، (3)«ويف الركاز اخلمس»ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(4)نصابالأن الركاز أشبه ابلغنيمة، لذا ال يعترب فيه و 

 وهم، (5)لنقدين، وهذا مذهب الشافعيةالقول الثاين: النصاب شرط للوجوب، ويقدر بنصاب ا
كمهما، وأما دليل اجلمهور فدليل حب، فيلحق حكم ه (6)ال يوجبون الزكاة يف الركاز إال إن كان ذهًبا أو فضةً 

 . (7)وأدلة اعتبار النصاب يف الذهب والفضة خاصة، واخلاص يقدم على العام ،عام

  
                                                

 .2/126[، 1483، كتاب الزكاة، ابب العشر فيما يسقى من ماء السماء، رقم: ]صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (1)
؛ القرايف، 378، صاملعونة؛ القاضي عبدالوهاب، 2/67، الصنائعبدائع ؛ الكاساين، 3/1375، التجريدي نظر: القدوري،  (2)

 .1/481، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/268، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/67، الذخرية
 .2/130[، 1499، كتاب الزكاة، ابب يف الركاز اخلمس، رقم: ]صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (3)
لكية واحلنابلة، أن الركاز ال يعترب فيه النصاب، وال يعترب شروط الزكاة يف واجده، ويصرف وهذا قول اجلمهور من احلنفية واملا (4)

مصارف الغنيمة، خالًفا للشافعية، الذي اشرتطوا النصاب، وحتقق شروط الزكاة يف واجده، وأن مصرفه مصارف الزكاة. ي نظر: 
، الذخرية؛ القرايف، 380، صاملعونة؛ عبدالوهاب، 2/318، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/252، البحر الرائقابن جنيم، 

املمتع يف ؛ التنوخي، 3/99، هناية احملتاج؛ الرملي، 2/286، روضة الطالبني؛ النووي، 3/342، البيان؛ العمراين، 3/67
 . 2/226، كشاف القناع؛ البهويت، 2/353، املبدع؛ ابن مفلح، 1/668، شرح املقنع

 .3/98، هناية احملتاج؛ الرملي، 69، صلطالبنيمنهاج اي نظر: النووي،  (5)
 .2/286، روضة الطالبني؛ النووي، 3/346، البياني نظر: العمراين،  (6)
 .3/346، البياني نظر: العمراين،  (7)
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 اثلثًا: اعتبار النصاب يف املعادن:
 وجهات نظر الفقهاء يف اعتبار النصاب يف املعادن على النحو اآليت:تباينت 

 .(1)القول األول: النصاب يف املعادن شرط لوجوب الزكاة، وعليه اجلمهور

هم مل و ، (2)القول الثاين: ال ي شرتط النصاب يف املعادن، وحكمه حكم الركاز، وهذا قول احلنفية
 يفرقوا بينهما.

السابق إذ متامه: ملسو هيلع هللا ىلص الركاز واملعدن يف الصفة واحلكم، حلديث النيب  أما اجلمهور ففرقوا بّي
 .(3)«العجماء جبار، والبئر جبار، واملعدن جبار، ويف الركاز اخلمس»

  املطلب الثالث: أتصيل الضابط
يف حتديد األنصبة، وتعليق الوجوب هبا، واإلعفاء ملسو هيلع هللا ىلص أصل هذا الضابط األحاديث الواردة عنه 

 ، من ذلك:   (4)فيما دوهنا

 من أواق مخس دون فيما وليس صدقة، التمر من أوسق مخسة دون فيما ليس»ملسو هيلع هللا ىلص: قوله  .1
 .(5)«صدقة اإلبل من ذود مخس دون فيما وليس صدقة، الورق

ليس يف أقل من عشرين مثقااًل من الذهب، وال يف أقل من مائيت درهم »ملسو هيلع هللا ىلص: قوله  .2
 .(6)«صدقة

                                                
، حتفة احملتاج؛ ابن حجر، 4/14، املسالك يف شرح موطأ مالك؛ ابن العريب، 378، صاملعونةي نظر: عبدالوهاب،  (1)

 .1/480، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/266، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/98، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/283
 . 2/67، بدائع الصنائع؛ الكاساين، 3/1375، التجريدي نظر: القدوري،  (2)
 .64سبق خترجيه، ص (3)
 3/127، االستذكارابن عبدالرب، ي نظر:  (4)
 .11سبق خترجيه، ص (5)
، وقال: فهذا ال اختالف فيه بّي املسلمّي. وصححه األلباين. ي نظر: 501[، ص1113، رقم: ]األموالرواه أبو عبيد،  (6)

 .3/292، إرواء الغليل
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وال يف أقل من أربعّي من الغنم شيء، وال يف  ليس يف أقل من مخس ذود شيء،»ملسو هيلع هللا ىلص: قوله  .3
أقل من ثالثّي من البقر شيء، وال أقل من عشرين مثقااًل من الذهب شيء، وال يف أقل من 

 .(1)«مائيت درهم شيء، وال يف أقل من مخسة أوسق شيء

: "... ومن مل يكن معه إال أربع من اإلبل، فليس -رضي هللا عنه-ما ورد يف كتاب أيب بكر  .4
فيها صدقة إال أن يشاء رهبا، فإذا بلغت مخًسا من اإلبل ففيها شاة، ويف صدقة الغنم... 
فإذا كانت سائمة الرجل انقصة من أربعّي شاًة واحدًة، فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا، 

 .(2)ويف الرقة ربع العشر، فإن مل تكن إال تسعّي ومائة، فليس فيها شيء إال أن يشاء رهبا"

مما سبق أبن النصاب سبب وجوب الزكاة ومتعلقها، فال جتب إال ببلوغ هذا القدر،  يستدل
 ومعفو عنها فيما دوهنا.

ومما يستدل به الشرتاط األنصبة كذلك، أن الزكاة ف رضت على أغنياء املسلمّي، دون فقرائهم، 
ا من شروط الزكاة، وهو فمعىن الغىن معترب يف التكليف، وقد نّص ابن قدامة على هذا، وعّد الغىن شرطً 

، وهذا (3)بذاته ملك النصاب، يقول: "الشرط الرابع: الغىن... والغىن املعترب: ملك نصاب خال عن دين"
، (4)«فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم»ملسو هيلع هللا ىلص:  مستفاد من قوله

 متالكه ما دون النصاب فال جتب الزكاة حينئذ. وعليه فالنصاب مظنة الغىن، واملرء ال يكون غنًيا اب

واعتباره أيًضا راجع إىل معىن املواساة يف الزكاة، يقول ابن القيم: "وملا مل يكن كل مال حيتمل 
 .(5)املواساة، قدر الشارع ملا حيتمل املواساة نصًبا مقدرة ال جتب الزكاة يف أقل منها"

 املطلب الرابع: تطبيقات الضابط
 الضابط: من فروع

 أنصبة السوائم:  .1

                                                
[، 1902، كتاب الزكاة، ابب وجوب زكاة الذهب والورق واملاشية والثمار، رقم: ]سنن الدارقطينأخرجه الدارقطين،  (1)

واية ابن أيب ليلى عن عبدالكرمي، قال األلباين: كالمها ضعيف، حكم على السند ابلضعف، . وهذا احلديث من ر 2/473
 . 292، 3/290، إرواء الغليللكن صحح احلديث ملا له من شواهد. ي نظر: 

 .2/118[، 1454، كتاب الزكاة، ابب زكاة الغنم، رقم: ]صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (2)
 .1/381، الكايفابن قدامة،  (3)
 .11سبق خترجيه ص (4)
 .2/70، إعالم املوقعنيابن القيم،  (5)
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نصاب اإلبل مخس، فمن ملك ما دون مخس ال جتب الزكاة عليه، ومن ملك مخس  .أ
خرج حبسبه، كما هو موضح يف 

 
وجبت عليه شاة، وكلما زاد عدد اإلبل، زاد عدد امل

 .(1)الكتب الفقهية

نصاب البقر ثالثون بقرة، الواجب فيها تبيع، وإذا بلغت األربعّي ففيها مسنة، وما دون  .ب
 الثالثّي ال جتب الزكاة فيه. 

وثالثّي أو دون ذلك، ليس خماطًبا ابلزكاة،  انصاب الغنم أربعون شاة، فمن ملك تسعً  .ج
 إذ ليس ميلك نصااًب. 

أهنا تقدر بـ و ، -على رأي اجلمهور- جتب الزكاة يف الزروع والثمار ببلوغها مخسة أوسق .2
أو -أو الثمار  ،، فمن ملك هذا القدر من الزروع(2)لرتًا (774.6)، أو اكيلوجرامً   (612)

 أو نصفه.  ،وجبت عليه الزكاة، وعليه إخراج العشر -(3)ما قاربه

 (85)، فمن ملك (4)جراًما (85)وهو ما يساوي اليوم نصاب الذهب عشرون دينارًا،  .3
 جراًما من الذهب وجبت عليه الزكاة، وإال فال، والواجب فيه ربع العشر. 

جراًما من  (595)، فمالك (5)جراًما (595)وهو ما يساوي نصاب الفضة مئتا درهم،  .4
  الفضة خماطب ابلزكاة، والواجب فيه ربع العشر.

و نصاب الذهب أم الفضة؟، فيه خالف على النحعروض التجارة، أبي نصاب تقدر؟  .5
 اآليت: 

 .(6)يقدر أبنفع النصابّي للفقراء، أي مبا يبلغ منهما نصااًب، وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة .أ

                                                
-3/45، هناية احملتاج؛ الرملي، 151-2/149، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 2/230، البحر الرائقي نظر: ابن جنيم،  (1)

 .251-1/248، اإلقناع؛ احلجاوي، 47
؛ فتاوى الندوة التاسعة لقضااي الزكاة 106-102، صالزكاةنوازل ؛ الغفيلي، 6/70، الشرح املمتعي نظر: ابن عثيمّي،  (2)

 .535م، ص1999-ه1420املعاصرة، املنعقدة يف األردن، 
 إذ التقدير تقرييب. وقد اختلف بعض املعاصرين يف حتديده على وجه الدقة. (3)
 .535فتاوى الندوة التاسعة لقضااي الزكاة املعاصرة، ص (4)
 .535ضااي الزكاة املعاصرة، صفتاوى الندوة التاسعة لق (5)
 .1/276، اإلقناع؛ احلجاوي، 2/246، البحر الرائقي نظر: ابن جنيم،  (6)
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يقّوم بغالب نقد البلد، إذا بيع شيء من العروض ابلنقدين، وإال إن بيعت بعروض مثلها  .ب
 . (1)ومل ينض يف يده شيء فليس فيه زكاة، وهو رأي املالكية

و ا شرتيت بذهب فتقدر بنصاب الذهب، وإال قدرت بنصاب يقدر مبا ا شرتيت به، فل .ج
الفضة، وإن ا شرتيت بعرض  فبغالب نقد البلد، الذي يبلغ به نصااًب، وهذا مذهب 

 . (2)الشافعية

 .(3)تقدر بنصاب الذهب، وهو رأي بعض املعاصرين؛ لثبات قوة الذهب الشرائية .د

املعاصرين، على ثالثة أقوال: األول: أن فيه خالف بّي النقود الورقية، أبي نصاب تقدر؟  .6
، إذ هو مظنة الغىن، ولثبات قوة الذهب الشرائية. والثاين: تقدر (4)تقدر بنصاب الذهب

. والثالث: تقدر ابألحظ للفقراء (5)ابلعملة الرائجة، وتؤول اليوم إىل القول بتقديرها ابلذهب
قيمة نصاب الفضة اليوم ال يوصف . ومالك (6)من النصابّي، فيؤول إىل أن تقدر ابلفضة

ابلغىن، فاألوىل االعتبار بنصاب الذهب، إذ املعىن من النصاب هو الغىن أو مظنته، ومواساة 
 الفقراء من املال، وهذا ال حيصل من مالك نصاب فضة.

العربة أن تقدر مبا يراعي فيه حق املعطي واآلخذ، وال جيحف حبق أحدمها، سواء ابلفضة أو 
 ذا أسلم من حتديد أحدمها على وجه اخلصوص.الذهب، وه

  

                                                
 .1/298، الكايفي نظر: ابن عبدالرب،  (1)
 .3/106، هناية احملتاجي نظر: الرملي،  (2)
، ضمن أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة األصول احملاسبية للتقومي يف األموال الزكويةي نظر: األشقر، حممد سليمان،  (3)

 .30 /1م(، 2010-ه1430، 4)األردن: دار النفائس، ط.
 .22، صاألصول احملاسبية للتقومي يف األموال الزكوية؛ األشقر، 1/264، فقه الزكاةي نظر: القرضاوي،  (4)
 .37، صاملسائل املستجدة يف نوازل الزكاةي نظر: العنقري،  (5)
 (.1728؛ فتوى اللجنة الدائمة رقم )14/125جمموع فتاوى، ي نظر: ابن ابز،  (6)
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 املبحث الثاين: 

 تعلق الزكاة بني عني النصاب وذمة مالك النصاب
ملا تعلق الوجوب مبلك النصاب، فهذا التعلق أو الوجوب هل حمله عّي النصاب؟ أم ذمة مالك 

بط: "هل الزكاة جتب يف سألة تناوهلا الفقهاء عند دراستهم ملسائل النصاب، حتت الضااملالنصاب؟ هذه 
 : -وهذه الصيغ تستظهر اآلراء يف املسألة-، ومن صيغ هذا الضابط (1)"عّي النصاب أو ذمة مالكه؟

 .(2)"حمل الزكاة هو النصاب" -

 .(3)"وجوب الزكاة متعلق ابلنصاب، إذ الواجب جزء من النصاب" -

 .(4)بتفريط""الزكاة متعلقة ابلعّي دون الذمة، وال تنتقل إىل الذمة إال  -

 .(5)"جتب الزكاة يف عّي املال وهلا تعلق ابلذمة" -

 .(6)"الزكاة جتب يف الذمة" -

 .(7)وهلا تعلق يف النصاب" ،"الزكاة واجبة يف الذمة -

ويف املطالب اآلتية دراسة املسألة وبيان اآلراء فيها مع ذكر أدلتها، والفروع الفقهية والثمرة املتحصلة 
 من اخلالف.

                                                
 .2/354القواعد، ابن رجب،  (1)
 .2/174، املبسوطالسرخسي،  (2)
 .2/7، بدائع الصنائعالكاساين،  (3)
 .367، صاملعونةعبدالوهاب،  (4)
 .42، صزاد املستقنعاحلجاوي،  (5)
)د.م: دار الصحابة للرتاث، د.ط،  رقي على مذهب أيب عبدهللا أمحد بن حنبل الشيباينمنت اخلاخلرقي، عمر بن احلسّي،  (6)

 .44م(، ص1993-ه1413
 -من ابب صالة التطوع إىل هناية كتاب الزكاة-اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية الرتكي، سليمان بن تركي،  (7)

 .3/515م(، 2009-ه1430، 1)الرايض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط.



 

70 
 

 : معىن الضابطاملطلب األول
  .(2). أما الذمة ففي اللغة: "العهد والكفالة، وفالن له ذمة أي حق"(1)املراد بعّي النصاب: ذاته

 . (3)ع رّفت الذمة أبهنا: "وصف شرعي به األهلية لوجوب ما له وعليه" واصطالًحا

 . (4)وعرفها القرايف أبهنا: "معىن شرعي مقدر يف املكلف قابل لاللتزام واللزوم"

 .(5)ومن تعريفات الذمة تعريفها أبهنا: "الذات والنفس"

األخري فالذمة هي يف التعريف ففي التعريفّي األولّي اعتبار الذمة معىن مقدر يف النفس، وأما 
 ه. ؤ النفس ذاهتا، فإذا قيل وجبت يف ذمته، أي يف نفسه، وعلى كال املعنيّي فالتكليف اثبت، وعليه أدا

فلو مثاًل تلف النصاب  ؟هل هو ذات النصاب، أم ذمة صاحبه ،ل الوجوبما حم ،وي راد ابلضابط
بعد احلول، هل تسقط عنه الزكاة بناء على أهنا واجبة يف عّي النصاب، أم يضمنها ابعتبار أهنا تعلقت 

 ابلذمة؟

واملعىن املراد من هذا الضابط يتضح عند دراسته وذكر الفروع الفقهية املرتتبة على االختالف يف 
 املسألة، لذا ننتقل مباشرة إىل دراسة الضابط.   

 املطلب الثاين: دراسة الضابط
وخالصة هذه املسألة كثر اخلالف فيها بّي الفقهاء، وتعددت طرق نقله عند املذاهب الفقهية، 

 يف املسألة هي على النحو اآليت: اآلراء

 . (6)جتب يف عّي النصاب، وهو املعتمد عند املذاهب األربعة .1
                                                

العّي يف اللغة ي راد به معان  كثرية، أحدها: ذات الشيء، وهو املراد هنا، ومن املعاين األخر: حاسة الرؤية، واملال الناض،  (1)
 .6/2169، الصحاحهري، ؛ اجلو 449-35/441، اتج العروسوعّي املاء، والدينار. ي نظر: الزبيدي، 

 .6/44، لسان العربابن منظور،  (2)
 .5/281، رد احملتارابن عابدين،  (3)
 .231-3/230، الفروقالقرايف،  (4)
؛ الربكيت، حممد 5/281، رد احملتار. ونقل ابن عابدين هذا التعريف عن البزدوي، ي نظر: 2/15أسىن املطالب،األنصاري،  (5)

 .100م(، ص2003-ه1424، 1)د.م: دار الكتب العلمية، د. ةالتعريفات الفقهيعميم، 
؛ العيين، 2/283، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/235، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 2/7، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (6)

، القواعد؛ املقري، 3/361م(، 2000-ه1420، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. البناية شرح اهلدايةحممود بن أمحد، 
روضة ؛ النووي، 1/155، املهذب؛ الشريازي، 3/46، الذخرية؛ القرايف، 367، صاملعونة؛ عبدالوهاب، 2/495

، حتقيق: ايسّي درادكة )بريوت: يف معرفة مذاهب الفقهاء حلية العلماء؛ القفال، حممد بن أمحد، 2/167، الطالبني
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اخلرقي، وأبو  ا، ورواية عن اإلمام أمحد، أخذ هب(1)جتب يف الذمة، وهو القول القدمي للشافعي .2
 . (2)اخلطاب، وابن عقيل، وفخر الدين ابن تيمية من احلنابلة

، أو هي واجبة يف الذمة وهلا تعلق (3)النصاب وهلا تعلق يف الذمةالزكاة واجبة يف عّي  .3
، وهو قول بّي القولّي السابقّي، ومفادمها واحد، وهو أن ملك النصاب سبب (4)ابلعّي

لتعلق الوجوب يف ذمة املكلف، فلو مل ميلك نصااًب ملا وجبت عليه، وإذا ملك النصاب صار 
 .(5) وجبت الزكاة ا، ولوال املال ملعينه ملالهبا، وهي واجبة يف ا ايف ذمته مطالبً 

شركة؟ أم تعلق الرهن؟ الهل التعلق تعلق  وهناك أسئلة بعد القول بتعلق الوجوب ابلنصاب ومنها:
يقول ابن رجب: "تعلق ، يف كيفية التعلقفاختلف القول أم تعلق استيفاء كتعلق أرش اجلناية برقبة اجلاين؟ 

أو ارهتان أو تعلق استيفاء كاجلناية؟ اضطرب كالم األصحاب اضطرااًب  ،شركةالزكاة ابلنصاب هل هو تعلق 
 .(6)كثريًا"

، وهو كذلك يف الراجح عند (7)فأما احلنفية فمقتضى قوهلم إن هذا التعلق تعلق استيفاء كاجلناية
ماله،  ، وعليه فال مينع مالك املال من التصرف يف(8)-وإن كان مجيعها قد قيل يف املذهب-احلنابلة 

 .(9)واالختصاص بنمائه، وإخراج الزكاة من غريه، وضمان ما أتلفه من الواجب

يف مسألة هالك النصاب بعد متام احلول  -يف حتديد وجه التعلق-أما املالكية فيظهر أثر اخلالف 
احلول، فال وقبل التمكن من األداء، والرأي يف املسألة بّي قولّي: األول: الفقراء شركاء أرابب األموال بعد 

تسقط الزكاة، وهذا قول ابن اجلهم، والثاين: وهو املشهور أن الزكاة مبنية على املواساة وأن املقصود إرفاق 

                                                
؛ 3/35، اإلنصاف؛ املرداوي، 3/162، البيان؛ العمراين، 3/55م(، 1980، 1ط. مؤسسة الرسالة؛ وعمان: دار األرقم،

 .1/446،منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/247، اإلقناعاحلجاوي، 
 .5/377، اجملموع؛ النووي، 3/41، العزيز؛ الرافعي، 3/162، البياني نظر: العمراين،  (1)
، القواعد؛ ابن رجب، 2/506، املغين؛ ابن قدامة، 2/537، الفنون، ؛ ابن عقيل44، صمنت اخلرقياخلرقي، ي نظر:  (2)

 .1/331، املستوعب؛ السامري، 3/35، اإلنصاف؛ املرداوي، 2/354
 .43-6/42، الشرح املمتع؛ ابن عثيمّي، 198، صالروض املربع؛ البهويت، 42، صزاد املستقنعي نظر: احلجاوي،  (3)
 .3/35، اإلنصاف؛ املرداوي، 2/354، القواعدي نظر: ابن رجب،  (4)
 .6/43، الشرح املمتعي نظر: ابن عثيمّي،  (5)
 1/477، القواعدابن رجب،  (6)
 .2/24، بدائع الصنائع؛ الكاساين، 2/174، املبسوطي نظر: السرخسي،  (7)
 .1/447، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/247، اإلقناعي نظر: احلجاوي،  (8)
 .1/447، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/247، اإلقناعجاوي، ي نظر: احل (9)
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، والذي (1)إذ حال املزكي بعد هالك ماله ال حيتمل املواساة ،املستحقّي بشرط النصاب، فتسقط الزكاة
لى النحو اآليت: جتب الزكاة يف املال بتمام حوله، يظهر أن رأي املالكية يف املسألة عموًما إمنا يتوجه ع

والتمكن من األداء، وأن ال يكون مثة تفريط إبخراجها، فلو هلكت أو نقصت عن النصاب قبل احلول، 
، أو بعده ومل يفرط، فال ضمان عليه، ولكن لو وقع تفريط وتعدي فإنه من األداء أو بعده وقبل التمكن

 . (2)الزكاة يف ذمته ابلتفريطيضمن قدر الواجب، وتتعلق 

وصحح مجهورهم القول أبهنا متعلقة  هذه االحتماالت واألقوال مجيعهاذ كرت فالشافعية عند أما 
 .(3)ابلنصاب تعلق شركة

  املطلب الثالث: أتصيل الضابط
 أدلة القائلّي بوجوب الزكاة يف عّي النصاب:

َواهل  م   يف  قوله تعاىل: ﴿من ذلك ، داللة حروف اجلر الواردة يف أدلة الزكاة .1 ﴾ مَّع ل وم   َحقٌّ  أَم 
، (4)«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثراًي العشر»ملسو هيلع هللا ىلص: (، وقوله 24)سورة املعارج: 

تفيد  يف تلك النصوص، فحرف اجلر "يف" الواردة (5)«يف أربعّي شاة شاة»ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله 
  .(6)الظرفية، فالزكاة يف املال

                                                
، 1، حتقيق: أمحد عبدالكرمي )قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط.التبصرةي نظر: اللخمي، علي بن حممد الربعي  (1)

التوضيح ؛ اجلندي، خليل بن إسحاق، 1/311، املقدمات املمهدات؛ ابن رشد، 879-2/878م(،2011-ه1432
-ه1429، 1، حتقيق: أمحد عبدالكرمي )د.م: مركز جنيبويه، ط.يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب

شرح املنهج املنتخب إىل قواعد ؛ املنجور، أمحد بن علي، 1/479، املختصر الفقهي؛ ابن عرفة، 2/183م(،2008
 .1/207يين، د.ط، د.ت(، ، حتقيق: حممد الشيخ حممد األمّي )د.م: دار عبدهللا الشنقطاملذهب

 .2/879، التبصرة؛ اللخمي، 367، صاملعونةي نظر: عبدالوهاب،  (2)
 .2/226، روضة الطالبني؛ 73، صمنهاج الطالبني؛ النووي، 3/42، العزيزي نظر: الرافعي،  (3)
؛ 2/126[، 1483، كتاب الزكاة، ابب العشر فيما يسقى من ماء السماء، رقم: ]صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (4)

، بلفظ: "فيما سقت األهنار والغيم العشور"، كتاب الزكاة، ابب ما فيه العشر أو نصف العشر، صحيح مسلموأخرجه مسلم، 
 . 2/675[، 981رقم: ]

؛ وأخرجه ابن ماجه، 17/408[، 11307، مسند: أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، رقم: ]املسندأخرجه اإلمام أمحد،  (5)
، ابب يف زكاة السائمة، رقم: سنن أيب داود؛ وأبو داود، 3/23[، 1805، ابب صدقة الغنم، رقم: ]ماجهسنن ابن 

 .6/100، إرواء الغليل؛ وحكم األلباين عليه ابلصحة، ي نظر: 2/99[، 1572]
، كشاف القناعويت، ؛ البه2/506، املغين؛ ابن قدامة، 3/41، العزيز؛ الرافعي، 2/22، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (6)

2/180. 
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َواهل  م   م ن   خ ذ  الواردة يف قوله تعاىل: ﴿، وكذلك داللة حرف "من" ﴾ )سورة التوبة: َصَدَقةً  أَم 
، فيدل احلرف على التبعيض، أي (1)«هاتوا صدقة الرقة من كل أربعّي درمها درمها»ملسو هيلع هللا ىلص: (، وقوله 103

 .(2)أن الواجب بعض النصاب

يف اجليد  ويستدلون أيًضا أبن الزكاة: "ختتلف ابختالف أجناس املال وصفاته، حىت وجب .2
 .(3)والوسط والرديء ما يليق به، فع لم أهنا متعلقة بعينه ال ابلذمة؛ حتقيًقا ملعىن املواساة فيها"

 أما القائلون بوجوب الزكاة يف الذمة فاستدلوا ابآليت:

 . (4)املزك ي إن أراد إخراج الزكاة من غري النصاب جيوز له ذلك، فليست إًذا واجبة يف النصاب .1

يف النصاب يلزم منه امتناع تصرف صاحبه فيه، ولكان للمستحقّي إلزام املزك ي  وجوب الزكاة .2
وهذه  ،(5)خراج زكاته من عّي النصاب، ولسقطت عنه الزكاة بتلف املال من غري تفريطإب

 .(6)اللوازم ابطلة، وعليه يبطل القول بوجوب الزكاة يف النصاب

هو تعلق استيفاء وكتعلق  -كما تبّي سابًقا-لكن ي رد عليه أبن وجه تعلق الوجوب ابلنصاب 
أرش اجلناية، فال يتعارض مع إمكان رب املال إخراج الزكاة من غري النصاب، والتصرف فيه ببيع وحنوه، 

 .(7)ومناء املال له، ويضمن الواجب إن أتلفه

                                                
سنن ، وأخرجه أبو داود، 2/118[، 711، مسند: علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، رقم: ]املسندأخرجه اإلمام أمحد،  (1)

، ابب ما جاء يف زكاة الذهب والورق، سنن الرتمذي؛ والرتمذي، 2/101[، 1574، ابب يف زكاة السائمة، رقم: ]أيب داود
، 1)الرايض: مكتبة املعارف، ط. صحيح سنن أيب داود؛ وحكم األلباين عليه ابلصحة، ي نظر: 2/9[، 620رقم: ]

 .1/436م(، 1998-ه1419
 .2/180، كشاف القناع؛ البهويت، 2/22، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (2)
 . 2/180، كشاف القناعالبهويت،  (3)
 .2/461، شرح خمتصر اخلرقي؛ وي نظر: الزركشي، 2/506، املغينابن قدامة، ي نظر:  (4)
وهذا خمالف ملذهب احلنابلة، إذ الزكاة جتب مبضي احلول، وإمكان األداء ليس شرطًا للوجوب، إمنا شرط لإلخراج، فلو تلف  (5)

الزرع والثمر إن تلفا قبل احلصاد واجلذاذ. ي نظر: احلجاوي،  النصاب بتفريط، أو بغري تفريط، يضمنها املزكي، ويستثىن من ذلك
 .40-3/39، اإلنصاف؛ املرداوي، 1/448، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 248-1/247، اإلقناع

 .2/461، شرح خمتصر اخلرقي؛ وي نظر: الزركشي، 2/506، املغيني نظر: ابن قدامة،  (6)
 . 198، صالروض املربعي نظر: البهويت،  (7)
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عن بيع الثمرة حىت يبدو ملسو هيلع هللا ىلص : "هنى النيب -رضي هللا عنهما-ما روي عن ابن عمر  .3
فالزكاة  اوجه االستدالل: جواز البيع بعد بدو صالح الثمرة، وما دام البيع جائزً  ،(1)صالحها"

 .(2)متعلقة ابلذمة، ال عّي املال، وإال ملا جاز البيع إال بعد إخراج الزكاة

 املطلب الرابع: تطبيقات الضابط
 من فروع الضابط ما يلي: 

 :هل ي سقط الزكاة؟ بناء على القول تلف النصاب بعد متام احلول وقبل التمكن من األداء، .1
إذ التمكن من  ،، واملالكية(3)إهنا جتب يف عّي املال، فتسقط الزكاة، وهذا ما قال به احلنفية

األداء شرط لوجوهبا، فإن هلكت قبله فال ضمان عليه، وإن هلكت بعد التمكن من األداء 
ة تفريطف ، وأما الشافعية فإن تلفت ابلكلية مل يضمنها؛ ألهنا يف (4)فال يضمنها إن مل يكن مثَّ

النتقال حق الفقراء يده أمانة، وأما لو تلف بعضها وبقي بعضها، أو أتلفها أو غريه فيضمن؛ 
وأوجب احلنابلة ضمان الزكاة مطلًقا ألن التمكن من األداء ليس  ،(5)إىل القيمة ابإلتالف

 .(6)شرطًا للوجوب

فعلى القول أبن الزكاة واجبة يف العّي ، عد احلول، من بيع وحنوهالتصرف يف النصاب ب .2
ومتعلقة هبا تعلق استيفاء، فيصح البيع، ويضمن قدر الزكاة البائع، وهذا ما قال به احلنفية 

، وأما الشافعية (8)، إذ هو ابلبيع متعد  فيضمن الواجباملالكية مقتضى قول، و (7)واحلنابلة
وعلى كل  ال تسقط  ،(9)فال يصح البيع يف قدر الواجب عندهم الذي قالوا بتعلق الشركة،

 زكاة هذا املال، لتعدي املزكي ابلبيع بعد متام احلول. 

                                                
 .2/127[، 1486، كتاب الزكاة، ابب من ابع مثاره أوخنله...، رقم: ]صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (1)
 .2/506، املغين؛ وابن قدامة، 3/352، فتح الباريي نظر: ابن حجر،  (2)
 .2/65، بدائع الصنائع؛ الكاساين، 2/174، املبسوطي نظر: السرخسي،  (3)
 . 366، صاملعونة، ي نظر: عبدالوهاب (4)
هناية ؛ الرملي، 2/223، روضة الطالبني؛ 5/333، اجملموع؛ النووي، 118، 3/91، احلاوي الكبريي نظر: املاوردي،  (5)

 .3/146، احملتاج
 .1/447، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/247، اإلقناعي نظر: احلجاوي،  (6)
؛ احلجاوي، 2/235، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 2/24، بدائع الصنائع؛ الكاساين، 2/173، املبسوطي نظر: السرخسي،  (7)

 . 1/447، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/247، اإلقناع
 2/288، مواهب اجلليل؛ احلطاب، 1/311، املقدمات املمهداتي نظر: ابن رشد،  (8)
 .2/227، لطالبنيروضة ا؛ النووي، 3/269، البياني نظر: العمراين،  (9)
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مبعىن لو مل يؤد املزكي زكاة ماله أحوااًل، هل جتب الزكاة  هل مينع وجوب الزكاة؟ ،دين الزكاة .3
الثاين ما أخرجه من زكاة  عليه عن مجيع األحوال، أم جتب يف احلول األول وحيسم من احلول

األول؟ على القول أبن الزكاة واجبة يف العّي، فالزكاة واجبة يف احلول األول إال إن بقي يف 
املالكية ، واستثىن (1)يده نصااًب فيستمر يف تزكيته حىت ينقص عن النصاب، وهذا ابتفاق

وعشرين إذ الواجب  احلنابلة ما كان واجًبا فيه من غري جنسه، وهو زكاة اإلبل دون مخسو 
 . (2)ابتداًء يف ذمته ألنه ملزم إبخراج ما ليس من جنس ماله، فهذا واجب يف الذمة

-إن مل يكن الراهن موسرًا وإال أداها من غريها-ؤدى من عّي الرهن ت، زكاة النصاب املرهون .4
، (3)الذمة، إذ الزكاة واجبة يف العّي، والدين يف الذمة، وما وجب يف العّي يقدم على ما يف 

 .(4)أما احلنفية فقالوا بعدم وجوب زكاة الرهن لعدم ملك اليد على املرهون
  

                                                
، البيان؛ العمراين، 3/46، الذخرية؛ القرايف، 2/220، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 2/7، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (1)

 .2/355، القواعد؛ ابن رجب، 3/175-178
 .3/37، اإلنصاف؛ املرداوي، 2/463، شرح خمتصر اخلرقي؛ الزركشي، 1/374،املدونةي نظر: اإلمام مالك،  (2)
، القواعد؛ ابن رجب، 2/230، روضة الطالبني؛ النووي، 3/274، البيان؛ العمراين، 3/43، الذخريةي نظر: القرايف،  (3)

2/358 . 
 .2/218، البحر الرائقي نظر: ابن جنيم،  (4)
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 املبحث الثالث

 ما كان يف حكم اجلنس الواحد فإنه يضم لتكميل النصاب
األموال الزكوية متعددة، وكل جنس مال يضم حتته أنواًعا، ويف حساب النصاب يقال: ما كان 

م بعضه إىل بعض لتكميل النصاب، وما مل يكن كذلك فال يضم، أي أن يف حكم اجلنس الواحد فإنه يض
حتت  دامت تندرجاجلنس ال يضم إىل جنس  آخر، وحتت اجلنس أنواع، فاألنواع تضم بعضها إىل بعض ما 

 جنس واحد.

 ومن الصيغ الواردة يف هذا املعىن: 

وإن اختلفت "ال يضم يف الزكاة صنف إىل صنف، ويضم الصنف كله بعضه إىل بعض  -
 .(1)أجناسه وأمساؤه وصفاته"

 .(2)"ال يكمل جنس جبنس، ويضم النوع إىل النوع" -

 .(3)"ويضم أنواع اجلنس الواحد بعضها إىل بعض يف إكمال النصاب" -

 .(4)"ال يضم جنس إىل آخر يف تكميل النصاب" -

 املطلب األول: معىن الضابط
ويف االصطالح: "اسم دال على كثريين  ،(5)املراد ابجلنس: يف اللغة: "الضرب من كل شيء"

، وع ّرف أبنه: "كلي مقول على كثريين خمتلفّي ابحلقيقة يف جواب ما هو من حيث (6)خمتلفّي ابألنواع"
 .(7)هو كذلك"

                                                
 .1/285، املقدمات املمهداتابن رشد،  (1)
 67، صمنهاج الطالبنيالنووي،  (2)
 .3/257، البيانالعمراين،  (3)
 .3/96، اإلنصافاملرداوي،  (4)
 .3/215، لسان العربابن منظور،  (5)
 .78م(، ص1983-ه1403، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. التعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد،  (6)
 . 78، صالتعريفاتاجلرجاين،  (7)
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، لكنه أخص منه اصطالًحا: فالنوع: "كل مقول على واحد، (1)والنوع يف معناه اللغوي كاجلنس
 .( 3)، "فالنوع واقع حتت اجلنس ألنه بعضه"(2)يف جواب ما هو"أو على كثريين متفقّي ابحلقائق 

فاجلنس الواحد يضم أنواًعا متعددة حتته متفقّي يف احلقائق، واجلنس ابلنسبة لغريه من األجناس 
 هخمتلف يف احلقيقة، وهذا املعىن هو املقصود هنا. فيكون املعىن الكلي للضابط أن كل مال زكوي وجب في

يضم أنواًعا خمتلفة، فمثاًل اإلبل جنس، والبقر جنس، والشاة جنس، وجنس اإلبل و الزكاة جنس مستقل 
يضم البخايت والعراب، وجنس البقر يضم اجلواميس، والشاة تضم الضأن واملعز، وهكذا. فاحلكم حينئذ 

تكميل النصاب، فاإلبل  يكون: ما كان من األموال جنًسا مستقاًل ال يضاف لغريه من األجناس الزكوية يف
ضم إىل البقر، والبقر ال يضم إىل الغنم...، بل يفرد كل جنس بنصاب، وحول مستقل، أما ما كان يال 

 اختلفت أنواعه، فإنه تضم األنواع لتكميل النصاب. إن من األموال من جنس واحد، و 

 املطلب الثاين: دراسة الضابط
ما عدا احلبوب -كل مال حبسبه   ،إىل بعضضم بعضها ياتفقت املذاهب على أن األنواع 

. وال يضم جنس مال إىل آخر يف تكميل النصاب؛ النفراد كل منهما (4)، وذلك الحتاد االسم-والنقدين
 .(5)ابسم وطبع خاصّي

واختلفوا يف مسألتّي: األوىل: يف ضم احلبوب بعضها إىل بعض، والثانية: ضم الذهب إىل الفضة، 
 لتّي: وبيان اخلالف يف املسأ

 أواًل: اخلالف يف احلبوب والقطنيات
اخلالف واقع يف التحقق من استقالل كل  جبنس خاص، واألقوال يف املسألة مرتددة يف مدى  

 اآليت: كاتفاقها يف الصفات واختالفها، واألقوال يف املسألة  

                                                
 .14/386، لسان العربابن منظور، ي نظر:  (1)
 247، صالتعريفاتاجلرجاين،  (2)
، حتقيق: إحسان عباس التقريب حلد املنطق واملدخل إليه ابأللفاظ العامية واألمثلة الفقهيةابن حزم، علي بن أمحد،  (3)

 .21م(، ص1900، 1)بريوت: دار مكتبة احلياة، ط.
هناية ؛ الرملي، 436-1/435، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي؛ الدردير، 2/60، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (4)

 .1/415، شرح منتهى اإلرادات؛ البهويت، 3/74، احملتاج
 .3/74، هناية احملتاجي نظر: الرملي،  (5)
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يف  املذهب احلنفي: املذهب عند حممد، ورواية عن أيب يوسف، ما كان حيرم التفاضل فيه -
فال يضم بعضه إىل  ،البيع فهو جنس واحد، وما ال حيرم التفاضل فيه فهما جنسان خمتلفان

 إىل الشعري. (1)بعض، فال تضم احلنطة

ن كل اخلارج من األرض إن كان يف وقت واحد ضم بعضه إىل إوروي عن أيب يوسف قوله: 
، ةمنفعة واحدبعض ابعتبار وجوب العشر يف األرض، فإذا أدركت يف وقت واحد فهي 

 .(2)فيضم بضعها إىل بعض

، يف (4)والسلت ،، فتضم احلنطة، والشعري(3)املذهب املالكي: تضم احلبوب بعضها إىل بعض -
، (6)واملشهور أهنا جنس مستقل (5)تكميل النصاب؛ لتقارهبا يف املنفعة، واختلف يف العلس

 .(8)، فيضم بعضها إىل بعض(7)وأما القطنيات

، (9)ال يضم شيء من احلبوب بعضها إىل بعض، وال تضم القطنيات كذلكاملذهب الشافعي:  -
يقول النووي: "اتفقت نصوص الشافعي واألصحاب على أنه ال يضم جنس من الثمار 

متيز ابسم مستقل كان جنًسا  ما ؛ ألن كل(10)واحلبوب إىل جنس يف إكمال النصاب"
 .(11)غريها"" ال تضم حبة ع رفت ابسم منفرد إىل وعليه مستقاًل، 

                                                
، حتقيق: مسعد السعدين )د.م: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعياحلنطة: هي القمح والرب. ي نظر: اهلروي، حممد بن أمحد،  (1)

 .105دار الطالئع، د.ط، د.ت(، ص
تبيني احلقائق شرح ؛ الزيلعي، عثمان بن علي، 2/60، بدائع الصنائع؛ الكاساين، 4-3/3، املبسوطي نظر: السرخسي،  (2)

 .1/293ه(، 1313، 1)القاهرة: املطبعة الكربى األمريية، ط. كنز الدقائق
 .80، 3/79، الذخرية؛ القرايف، 1/285، املقدمات املمهداتي نظر: ابن رشد،  (3)
ل ت: "حب بّي احلنطة والشعري، ال قشر له كقشر الشعري، فهو كاحلنطة يف مالمسته، وهو كالشعري يف برودته". اهلروي، الس   (4)

 .105، صالزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي
 .165، صاملطلع على ألفاظ املقنع؛ البعلي، 2/84، مغين احملتاجالَعَلس: نوع من احلنطة. ي نظر: الشربيين،  (5)
 .171-2/170، شرح خمتصر خليلنظر: اخلرشي، ي   (6)
القطنيات: "هي حبوب كثرية تقتات وختتبز، منها احلمص، والعدس، واملاش، واللوبياء...، مسيت ابلقطنية: لقطوهنا يف بيوت  (7)

 .166، صاملطلع على ألفاظ املقنعالناس". البعلي، 
-2/170، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 80، 3/79، الذخرية، ؛ القرايف1/285، املقدمات املمهداتي نظر: ابن رشد،  (8)

171 . 
 .3/74، هناية احملتاج؛ الرملي، 512-5/505، اجملموع؛ النووي، 3/242، احلاوي الكبريي نظر: املاوردي،  (9)
 .5/507، اجملموعالنووي،  (10)
 .3/242، احلاوي الكبرياملاوردي،  (11)
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والصحيح أنه أصل فيه ، وأما السلت فاختلفوا اواتفقوا يف العلس أنه من احلنطة فيضم إليه
 .(1)مستقل

عندهم أن السلت نوع من الشعري، وأن العلس نوع من عليه املذهب احلنبلي: من املتفق  -
ف ؛ الختال(2)ضم حنطة إىل شعري، وال تضم القطنيات بعضها إىل بعضتاحلنطة، مث ال 

: (4)وعن اإلمام أمحد يف املسألة ثالث رواايت ،(3)األجناس، وهذا ما رجحه ابن قدامة
األوىل: تضم احلبوب مطلًقا، الثانية: ال تضم مطلًقا، والثالثة: تضم احلنطة إىل الشعري، وتضم 

  .(5)القطنيات بعضها إىل بعض، واألخرية اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية

يف املسألة عدم ضم األجناس بعضها إىل بعض، الستقالل كل جنس ابسم  لدى الباحثة ويرتجح
 منفرد، وجلواز التفاضل بينهم يف البيع، وما دام التفاضل جائزًا فهذا يعين أهنم أجناس خمتلفة.

 اثنًيا: اخلالف يف النقدين:
يف املذهب  ، وهي رواية(6)يرى الشافعية أن النقدين ال يضم أحدمها إىل اآلخر؛ الختالف اجلنس

 . (8)رجحها الشيخ ابن عثيمّيو ،  (7)احلنبلي

وأما املذاهب الثالثة فاتفقوا على القول بضم الذهب إىل الفضة والعكس يف إكمال النصاب؛ 
 .(9)التفاق معنامها، والغاية منهما إذ كالمها قيم لألشياء، فمقصودمها واحد

يقولون بضم الشعري إىل الرب مع أن ن هذا منقوض عندهم من حيث "إهنم ال أبور ّد عليهم 
مقصودمها واحد، وهو أهنما قوت، وكذلك ال يضم عندهم الضأن والبقر مع أن مقصودمها واحد وهو 

 . (10)التنمية، فكذلك الذهب"

                                                
 .510-5/509، اجملموعي نظر: النووي،  (1)
 .2/59، مطالب أويل النهى؛ السيوطي، 1/415، شرح منتهى اإلرادات؛ 2/208، كشاف القناعي نظر: البهويت،  (2)
 .3/33، املغينقال إنه أوىل؛ ألهنا أجناس جيوز التفاضل فيها. ي نظر: ابن قدامة،  (3)
 .98-3/97، اإلنصاف؛ املرداوي، 3/32، املغيني نظر: ابن قدامة،  (4)
 .25/23، جمموع الفتاوىي نظر: ابن تيمية،  (5)
 . 3/85، هناية احملتاج؛ الرملي، 2/93، مغين احملتاج؛ الشربيين، 3/285، البياني نظر: العمراين،  (6)
 . 3/135، اإلنصاف؛ املرداوي، 16-7/15، الشرح الكبري؛ ابن قدامة، أبو الفرج، 37-3/36، املغيني نظر: ابن قدامة،  (7)
 .6/102، الشرح املمتعي نظر: ابن عثيمّي،  (8)
؛ ابن 363-362، صاملعونة؛ عبدالوهاب، 2/303، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/19، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (9)

 .1/487، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/272، اإلقناع؛ احلجاوي، 1/287، الكايفعبدالرب، 
 .6/102، املمتعالشرح ابن عثيمّي،  (10)
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، وعند املالكية واحلنابلة أن الضم يكون (1)واملعتمد عند احلنفية أن الضم يكون ابلقيمة
ن عند اإلنسان ثلث نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة، وقيمة "إذا كا، مبعىن: (2)ابألجزاء

من يقول: إنه يضم ابألجزاء، ال  لثلث النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة، فعلى قو 
يضم؛ ألن عنده ثلث نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة، فاجملموع نصاب إال سدًسا، فلم 

ملعترب القيمة، فإنه يضم الذهب إىل الفضة ويكمل النصاب؛ ألن قيمة يبلغ النصاب... وأما من قال: ا
 .(3)فيكون عنده اآلن مائتا درهم فيزكيها" ،ثلث نصاب الذهب تساوي مائة درهم

  املطلب الثالث: أتصيل الضابط
 : (4)حكى ابن قدامة أنه ال خالف بّي أهل العلم فيما يلي

 .-اخلالف يف احلبوب والنقدين فيما سوى-ال تضم األجناس بعضها إىل بعض  -

 تضم أنواع اجلنس الواحد بعضها إىل بعض يف إكمال النصاب. -

إال ما جاء عن اإلمام الشافعي يف ضم - تضم العروض إىل األمثان، وتضم األمثان إليها -
 .-العروض إىل جنس ما ا شرتيت به

 ، من ذلك: (5)ابإلضافة إىل ما نقله ابن املنذر من اإلمجاع على بعض صور الضم

 اإلمجاع على أن حكم اجلواميس حكم البقر. -

 اإلمجاع على أن الضأن واملعز جيمعان يف الصدقة.  -

 اإلمجاع على أن اإلبل ال تضم إىل الغنم وال البقر، وال تضم البقر إىل اإلبل والغنم.  -

 .اإلمجاع على أال تضم النخل إىل الزبيب -

 اع دون األجناس:وكذلك يستدل ابألدلة اآلتية على ضم األنو 

                                                
 .2/303، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/19، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (1)
 .1/487، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/272، اإلقناع؛ احلجاوي، 1/287، الكايفي نظر: ابن عبدالرب،  (2)
 . 103-6/102، الشرح املمتعابن عثيمّي،  (3)
 .3/32، 2/453، املغيني نظر: ابن قدامة،  (4)
، 1، حتقيق: فؤاد عبداملنعم )د.م: دار املسلم للنشر والتوزيع، ط.اإلمجاعي نظر: ابن املنذر، حممد بن إبراهيم النيسابوري،  (5)

 .46-45م(، ص2004-ه1425
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 أواق مخس دون فيما وليس صدقة، التمر من أوسق مخسة دون فيما ليس»ملسو هيلع هللا ىلص: قول النيب  .1
، وجه االستدالل: أن (1)«صدقة اإلبل من ذود مخس دون فيما وليس صدقة، الورق من

أوجب الزكاة يف األصناف عموًما، ومعلوم أن كل صنف من هذه األموال يشمل ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
 .(2)ابلتمييز بّي األنواعملسو هيلع هللا ىلص أيمر أنواًعا، ومل 

القياس على أنواع اجلنس الواحد جبامع تقارب الصفات، "ألهنا تتفق يف النصاب، وقدر  .2
خرج، واحلصاد، فوجب ضم بعضه إىل بعض"

 
 .(3)امل

ليس فيما دون »ملسو هيلع هللا ىلص: ويف أن الذهب ال يضم إىل الفضة وال تضم الفضة إىل الذهب، قول النيب 
، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب (5)«إذا كان لك عشرون دينارًا»، وقوله: (4)«مخس أواق صدقة

 .(6)ما يكمل به اخلمس أواق، أو ال، وما إذا كان عنده من الفضة ما يكمل به العشرين ديناًرا

 املطلب الرابع: تطبيقات الضابط
 يندرج ضمن تطبيقات الضابط اآليت:

 ا إىل بعض: تضم أنواع كل جنس من السائمة بعضه .1

 (7): فيضم بعضها إىل بعض، فلو كان عنده إباًل خباتًياامن ملك إباًل تعددت أنواعه .أ
 وإباًل عرابًيا، ضم كل ذلك يف نصاب واحد. 

 ما عنده من اجلواميس، إذ هو نوع منها.  اومن ملك بقرًا ضم إليه .ب

 وكذلك من ملك ضأاًن ومعزًا، من الغنم، فنصاهبم واحد. .ج

ضم اإلبل إىل البقر والغنم، وال يضم البقر تال تضم أجناس السوائم بعضها إىل بعض، فال  .2
 إىل اإلبل والغنم، وال تضم الغنم إىل اإلبل والبقر. 

                                                
 .11سبق خترجيه، ص (1)
 .6/73، الشرح املمتعي نظر: ابن عثيمّي،  (2)
 .3/32، املغينابن قدامة،  (3)
 .11سبق خترجيه، ص (4)
؛ وحكم األلباين عليه ابلصحة، ي نظر: 2/100[، 1573، ابب زكاة السائمة، رقم: ]سنن أيب داودأخرجه أبو داود،  (5)

 .1/436، صحيح سنن أيب داود
 .6/101، الشرح املمتعي نظر: ابن عثيمّي،  (6)
 .159، صاملطلع على ألفاظ املقنعنظر: البعلي، البخايت: نوع من أنواع اإلبل، وهي "إبل غالظ ذوات سنامّي". ي   (7)
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ال تضم أجناس السوائم إىل غريها من أجناس األموال الزكوية األخرى، فال تضم إىل احلبوب  .3
 أو إىل الثمار أو إىل النقدين، وال يضمون إليها. 

 ال تضم أجناس احلبوب بعضها إىل بعض، وتضم أنواع كل جنس بعضها إىل بعض: .4

وكل  جنس  ،ضم إليهيضم العلس إىل احلنطة، عند اجلمهور، خالفًا للمالكية، فال ي .أ
 مستقل.

وكل  جنس  ،يضم الس لت إىل الشعري، عند اجلمهور، خالفًا للشافعية، فال يضم إليه .ب
 مستقل.

 تضم احلنطة إىل الشعري وإىل الس لت عند املالكية.  .ج

 ال تضم احلنطة إىل الشعري عند اجلمهور.  .د

دس إىل احلمص ، فيضم الع-عند من قال به-تضم أنواع القطنيات بعضها إىل بعض  .ه
واللوبياء وما كان ينطبق عليه اسم القطنية، وال تضم عند من قال بعدم الضم، فيبقى 

 ، وهكذا. ا، واحلمص جنسً االعدس جنسً 

 جيده ورديئه، تربه ومضروبه، يف حساب النصاب. ، يضم الذهب بعضه إىل بعضه .5

 ، يف حساب النصاب. اومضروهب ا، تربهاورديئه اجيده، تضم الفضة كذلك بعضها إىل بعض .6
تضم الفضة إىل الذهب، والذهب إىل الفضة يف تكميل النصاب، عند اجلمهور خالفًا  .7

 للشافعية. 

تضم عروض التجارة إىل ما يكمل به النصاب من الذهب أو الفضة، إذ الواجب يف العروض  .8
 القيمة، فتقوم أبي واحد منهما، وتضم إليه يف إكمال النصاب. 

إىل بعض، فاألموال اليت عند الشخص يف حمفظته تضم إىل ما ميلكه يف  تضم النقود بعضها .9
 احلساابت البنكية، وكذلك يضم إليها ما ميلكه من أسهم وحنو ذلك، يف حساب النصاب. 
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 املبحث الرابع 

 اخللطة جتعل املالني كاملال الواحد
، فيضم يف احلساب، الضابط السابق تعّلق موضوعه فيما لو تعددت أنواع مال عند مالك واحد

 وهذا الضابط يتعلق بتعدد املالك ملال من جنس واحد، فهل حساهبم واحد؟ 

 وقد ورد الضابط بصيغ متعددة، منها: 

 .(1)"وحكم اخللطة: تنزيل املالّي منزلة مال واحد بعد حصول النصاب يف كل واحد منهما" -

ك الواحد عند مالك، فال بد من "جعل املالّي كاملال الواحد، ال يوجب جعل املالكّي كاملال -
اعتبار ملك كل واحد من اخلليطّي، واملتزارعّي للنصاب، وعند حممد يوجب فيعترب 

 .(2)اجملموع"

 .(3)"واخللطاء يف النصاب يزكون زكاة الواحد" -

 .(4)"للخلطة أتثري يف إجياب الزكاة وإسقاطها" -

املاشية حواًل، مل يثبت هلما حكم "وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة يف نصاب من  -
 .(5)االنفراد يف بعضه، فحكمهما يف الزكاة حكم الواحد"

ويف هذا املبحث بيان ملعىن اخللطة، ورأي الفقهاء يف أتثريها يف الزكاة، والدليل عليها، واملسائل 
 املندرجة حتت هذا الضابط.

                                                
 .1/202عقد اجلواهر الثمينة، بن شاس،  (1)
 .2/515، القواعداملقري،  (2)
-ه1420، 1، حتقيق: خضر حممد خضر )إيران: دار إحسان، ط.اإلقناع يف الفقه الشافعياملاوردي، علي بن حممد،  (3)

 . 63م(، ص2000
 . 3/284االنتصار، الكلوذاين،  (4)
 .3/67، اإلنصافاملرداوي،  (5)
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 املطلب األول: معىن الضابط
، وهو: "تداخل أجزاء الشيء بعضها (1)الشيء ابلشيء، فاختلط: َمَزجه"اخللطة يف اللغة: "َخَلط 

 .(2)يف بعض"

 ، وهي نوعان: (3)واخللطة يف ابب الزكاة: "الشركة"

، وتسمى أيًضا خبلطة (4)خلطة أعيان، وهي: "أن يكون املال مشرتًكا بينهما مشاًعا" .1
 .(5)االشرتاك

لرجلّي متميزًا عن ملك اآلخر، وإمنا خلطة أوصاف، وهي: "أن يكون ملك كل واحد من ا .2
 .(7)، وتسمى أيًضا خلطة جوار(6)خلطا املالّي يف املرعى واملراح وغريمها"

بقوهلم: "اجتماع نصايب نوع نعم مالكّي  -مبا يتناسب مع مذهبهم-وقد عّرف املالكية اخل لطة 
ع.." وهذا راجع إىل اشرتاطهم ه: "اجتماع نصايب نو ، وفي(8)فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد"

 أن يكون لكل مالك نصاب ليقع أتثري اخللطة.

 املطلب الثاين: دراسة الضابط
 هل اخللطة تؤثر يف حكم الزكاة جبعل املالّي كاملال الواحد؟ 

 على ثالثة أقوال:

 .(9)ال أتثري للخلطة، وكل مالك مال  يزكي ماله كما لو كان منفرًدا، وهو قول احلنفية .1

                                                
 .5/127، لسان العربابن منظور،  (1)
 .19/258، اتج العروسالزبيدي،  (2)
 .2/196، كشاف القناعالبهويت،  (3)
-1/407، شرح منتهى اإلرادات؛ البهويت، 1/458، منتهى اإلرادات؛ وي نظر: ابن النجار، 3/208البيان، العمراين،  (4)

408. 
 .3/59، هناية احملتاج؛ والرملي، 3/208البيان، ظر: العمراين، ي ن (5)
 .1/458، منتهى اإلرادات؛ وابن النجار، 3/208، البيان، العمراين (6)
 .3/60، هناية احملتاج؛ والرملي، 3/208البيان، ي نظر: العمراين،  (7)
 .2/5، املختصر الفقهيابن عرفة،  (8)
 .2/304، رد احملتار؛ ابن عابدين، 3/1200، التجريدي نظر: القدوري،  (9)
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، فإذا مل يبلغ مال (1)اخللطة هلا أتثري إذا كان لكل مالك نصاب مستقل، وهو قول املالكية .2
 أحدمها النصاب فال أثر للخلطة.

للخلطة أتثري مىت ما بلغ جمموع مايل املالكّي نصااًب، وإن مل يبلغ مال أحدمها على حدة،  .3
 .(2)وهو قول الشافعية واحلنابلة

 ويشرتط لصحة اخللطة: 

ن اخلليطان من أهل الزكاة، فال يكون أحدمها كافرًا، أو ذمًيا، وال أن يكون املال أن يكو  .أ
  .موقوفًا

  .-يشرتط املالكية النصاب لكل  منهما-أن جيتمعا على نصاب   .ب

حواًل كاماًل، ال يثبت ألحدمها فيه االنفراد، عند الشافعية واحلنابلة، حيث أن تكون اخللطة   .ت
  .(3)االشرتاك يف مجيع احلول إذ يكفي اختالطهما عند جميء الساعيإن املالكية ال يشرتطون 

 . (4)-خلطة األعيان وخلطة األوصاف-وهذه الشروط تكون يف نوعي اخللطة 

، وعلى عدم (5)وا ختلف يف النية، هل يشرتط لصحة اخللطة أن ت نوى أم ال؟ شرط ذلك املالكية
 . (6)لةاشرتاطها يف الصحيح من قويل الشافعية واحلناب

                                                
 .2/157، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 3/127، الذخريةي نظر: القرايف،  (1)
منتهى ؛ ابن النجار، 1/253، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/59، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/228، حتفة احملتاجي نظر: ابن حجر،  (2)

 .1/458، اإلرادات
 .1/440، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي؛ الدردير، 1/315، الكايفالرب، ي نظر: ابن عبد (3)
، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 267-2/266، مواهب اجلليل؛ احلطاب، 400، صاملعونةي نظر: عبدالوهاب،  (4)

؛ 61-3/60، هناية احملتاج؛ الرملي، 2/171، روضة الطالبني؛ النووي، 3/140، احلاوي الكبري؛ املاوردي، 2/157
 .408-1/407، شرح منتهى اإلرادات؛ 197-2/196، كشاف القناع؛ البهويت، 2/323، املبدعابن مفلح، 

 .2/157، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 267-2/266، مواهب اجلليل ي نظر: احلطاب، (5)
 . 2/196، كشاف القناع ؛ البهويت،2/171، روضة الطالبني؛ النووي، 3/140، احلاوي الكبريي نظر: املاوردي،  (6)
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راح
 
، (2)، واملشرب(1)ويف خلطة األوصاف شروط تزيد على ذلك، وهي أن يشرتكا يف أمور، هي: امل

 .(5)، واملرعى(4)، واملسرح(3)والفحل، والراعي، واحمللب

، تتأثر ابخللطة ختفيًفا (6)وهذا التأثري إمنا يكون يف زكاة هبيمة األنعام فقط نظرًا ألن فيها أوقاص
 ( 9)واإلمام أمحد يف رواية (8)، إال أن الشافعي يف اجلديد(7)وهذا رأي املالكية والصحيح عند احلنابلة، وتثقياًل 

 اخللطة مؤثرة يف كل األموال الزكوية. قالوا: إن

  املطلب الثالث: أتصيل الضابط
 .(10)«وال جيمع بّي متفرق وال يفرق بّي جمتمع خشية الصدقة»ملسو هيلع هللا ىلص: أصل الضابط قول النيب 

واخلليطان ما اجتمع على »وقوله:  .(11)«وما كان من خليطّي، فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية»وقوله: 
 .(12)«الفحل والراعي واحلوض

                                                
راح: املبيت واملأوى. ي نظر: اخلرشي،  (1)

 
كشاف ؛ البهويت، 3/61، هناية احملتاج؛ الرملي، 2/158، شرح خمتصر خليلامل

 .2/197، القناع
 املشرب: موضع الشرب، واشرتط املالكية اشرتاكها يف املاء. ي نظر: اخلرشي؛ الرملي؛ البهويت، املصادر السابقة. (2)
 احمللب: موضع احللب. ي نظر: اخلرشي؛ الرملي؛ البهويت، املصادر السابقة. (3)
 املسرح: مكان جتتمع فيه لتذهب منه إىل املرعى. ين ظر: اخلرشي؛ الرملي؛ البهويت، املصادر السابقة. (4)
 املرعى: موضع الرعي. ي نظر: اخلرشي؛ الرملي؛ البهويت، املصادر السابقة. (5)
الوقص: "ما بّي النصابّي"، أو هو "ما بّي الفريضتّي"، والوقص معفي عنه يف حساب الزكاة فال شيء فيه، كأن ميلك رجل  (6)

 . 189، 2/170، كشاف القناعتسع من اإلبل، فاألربع الزائدة عن النصاب ال زكاة فيها حىت تبلغ عشرة. ي نظر: البهويت، 
 .3/83، اإلنصاف؛ املرداوي، 3/127، الذخريةالقرايف، ؛ 406، صاملعونةي نظر: عبدالوهاب،  (7)
 .3/63، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/231، حتفة احملتاج؛ ابن حجر، 3/227، البياني نظر: العمراين،  (8)
 .3/83، اإلنصافي نظر: املرداوي،  (9)
 .2/117[، 1450ق بّي جمتمع، رقم: ]، كتاب الزكاة، ابب ال جيمع بّي متفرق وال يفر صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (10)
، كتاب الزكاة، ابب ما كان من خليطّي فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية، رقم: صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (11)

[1451 ،]2/117. 
؛ والبيهقي، يف 2/494[، 1943، ابب تفسري اخلليطّي وما جاء يف الزكاة، رقم ]سنن الدارقطينأخرجه الدارقطين،  (12)

؛ واحلديث من رواية ابن هليعة، وهو ضعيف. ي نظر: ابن 4/178[، 7333، ابب صدقة اخللطاء، رقم ]السنن الكربى
و عاصم قطب )مصر: ، حتقيق: أبالتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريحجر، أمحد بن علي العسقالين، 

 2/304م(، 1995-ه1416، 1مؤسسة قرطبة، ط.
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وهذه األحاديث دالة على أصل اخللطة وأن االجتماع واالفرتاق مؤثر يف الزكاة، قال الغزايل: 
وجد شرطها من االجتماع يف الرعي والفحولة "احلديث نص يف إثبات أصل أتثري اخللطة يف املال إن 

 .(1)واحلوض"

هنى عن االجتماع واالفرتاق يف املال خشية الصدقة، ولو مل يكن ملسو هيلع هللا ىلص وجه االستدالل: أن النيب 
للخلطة أتثري ملا كان للخشية معىن، فاالجتماع واالفرتاق قد يكون بطريقة ما هتراًب من الزكاة، أو طريًقا إىل 

فلو مل تكن مؤثرة إجيااًب وإسقاطًا، ختفيًفا وتثقياًل، ملا  .(2)قبل الساعي، أو ما شابه ذلك تغليظ الزكاة من
ي عن ذلك.  هن 

 املطلب الرابع: تطبيقات الضابط

 من تطبيقات الضابط: 

 خلطة غنم لكل مالك عشر من الغنم، فمجموعها عشرون، فال زكاة عليهما لعدم النصاب.  .1

الغنم، فالزكاة واجبة وعليهما شاة، إذ جمموع املالّي أربعون،  خلطة غنم لكل مالك عشرون من .2
 وحّي االنفراد ال جتب الزكاة على أحدمها. 

 خلطة غنم لكل مالك أربعون شاة، فالواجب عليهما شاة واحدة.  .3

خلطة غنم لكل مالك مثانون، فالواجب عليهما شااتن، إذ اجملموع مئة وستون، ولو زكى كل  .4
 فراد لوجب على كل واحد منهما شاة واحدة. واحد منهما على ان

خلطة غنم لكل مالك مئة وشاة، فاجملموع مئتان وشااتن، فالواجب عليهما ثالث شياه، ولو  .5
 زكى كل واحد منهما منفردا لوجب عليه شاة واحدة.

خلطة إبل لكل مالك مخس من اإلبل، فالواجب عليهما شااتن، ولو زكوا حال االنفراد لوجب  .6
 شاة واحدة. على كل  

خلطة إبل لكل مالك مخسة عشر من اإلبل، جمموعهما ثالثون، فالواجب إخراج بنت خماض،  .7
 ولو زكى كل واحد منهما منفرًدا، كان الواجب على كل واحد منهما ثالث شياه.

                                                
م(، 2018-ه1439، 1، حتقيق: عبداحلميد اجمللي )الكويت: أسفار، ط.حتصني املآخذالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد،  (1)

1/581. 
 .3/60، هناية احملتاج؛ الرملي، 399، صاملعونةي نظر: عبدالوهاب،  (2)
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خلطة بقر لكل مالك ثالثون من البقر، وجمموعهما ستون، فالواجب تبيعان، ويف حال االنفراد  .8
 ما تبيع. خيرج كل منه

خلطة بقر ملالك ثالثون، وآلخر أربعون، واجملموع سبعون، فالواجب إخراج تبيع ومسنة، ويف حال  .9
 االنفراد خيرج مالك الثالثّي تبيًعا، وخيرج مالك األربعّي مسنة. 

بعض الشركات خترج الزكاة عن أفرادها مبوجب نظامها األساسي، أو إبجبار من  .10
 أخًذا مببدأ اخللطة.، فتجىب منهم، (1)الدولة

 

                                                
وفق املادة الثانية، العربية السعودية، فمصلحة الزكاة والدخل جعلت الشركات من األشخاص اخلاضعّي للزكاة، كما يف اململكة   (1)

 .ه2/7/1405( اتريخ: 40من املرسوم امللكي رقم )م/
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الفصل الثالث: الضوابط الفقهية املتعلقة بشرط حوالن احلول، أتصيلها، 
 وتطبيقاهتا.

 مباحث: ثالثةوفيه: 
 وجوب الزكاة خمتص ابملال النامي.املبحث األول: 

 .ال زكاة حىت حيول عليه احلولاملاملبحث الثاين: ليس يف 
  حوالن احلول يبدأ من حّي ملك النصاب. املبحث الثالث: 
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 املبحث األول 

 وجوب الزكاة خمتص ابملال النامي
 جاء الضابط بصيغ متعددة منها: 

 .(1)"سبب وجوب الزكاة هو املال النامي الفاضل عن احلاجة" -

 .(2)"سبب الزكاة النصاب النامي" -

 .(3)"الزكاة إمنا وجبت يف األموال النامية" -

 .(4)يف األموال النامية إذا كان ابلفقراء إىل مثلها حاجة""الزكاة واجبة  -

 .(5)"الزكاة جتب يف األموال املرصدة للنماء إما بنفسها، وإما ابلعمل فيها" -

 .(6)"الزكاة إمنا تتكرر يف األموال النامية" -

 .(8)"الزكاة ال جتب إال يف مال انم" .(7)"الزكاة إمنا جتب يف األموال النامية" -

الواردة مكملة هلذا الضابط ومقررة ملعناه، ما جاء يف نفي الزكاة عن غري املال النامي،  ومن الصيغ
 من ذلك: 

 .(9)"املبتذل يف مباح ال زكاة فيه" -

 .(10)"املرصد الستعمال مباح ال زكاة فيه" -

                                                
 .1/271، حتفة الفقهاء السمرقندي،( 1)

 .2/150، املبسوطالسرخسي، ( 2)
 .3/97، الذخريةالقرايف، ( 3)

 . 60صاإلقناع، املاوردي،  (4)
، تصحيح وتعليق: حممد األحكام السلطانية؛ أبو يعلى الفراء، حممد بن احلسّي، 180، صاألحكام السلطانيةاملاوردي،  (5)

 .115م(، ص2000-ه1421، 2الفقي )بريوت: دار الكتب العلمية، ط.
 .5/569، اجملموعالنووي، ( 6)

 .3/12، املغينابن قدامة، ( 7)
 .3/61، املغينابن قدامة، ( 8)
 .3/298، البيان؛ العمراين، 3/189، احلاوي الكبريي نظر: املاوردي،  (9)
 .2/606الشرح الكبري، ي نظر: ابن قدامة، أبو الفرج،  (10)
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 .(1)"أموال القنية واالرتفاق الشخصي ال زكاة فيها" -

ويف هذا املبحث دراسة ملعىن النماء يف الزكاة، وبيان قول الفقهاء فيه، وأدلة ذلك، وعرض بعض 
 فروع الضابط. 

 :املطلب األول: معىن الضابط
هذين املعنيّي يف  على، وا ستعمل النماء جمازًا (3)، والزايدة(2)أصل النماء يف اللغة مبعىن االرتفاع

 : (4)مواضع من كالم العرب، من ذلك

 منيت احلديث؛ إذا رفعته وأذعته.  -

 ومنى اخلضاب يف اليد؛ إذا ارتفع وزاد.  -

 .ومنه قوله انتمى فالن إىل فالن؛ إذا ارتفع إليه يف النسب -

 .(5)والنامية: اخللق، فهم يزيدون -

، وهي: "فضل كل شيء على (6)والنماء كذلك مرادفة ملعىن الريع، إذ الريع: الزايدة والنماء
 .(7)أصله"

وأتيت يف مقابل األشياء الصامتة يف الكون، فيصري هناك تقسيمان لألشياء: انمية وصامتة، 
  .(8)"فالنامي مثل النبات والشجر وحنوه، والصامت كاحلجر واجلبل وحنوه"

 فاحملصلة أن النماء يف اللغة مبعىن الزايدة واالرتفاع. 

                                                
، )دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة شرح رسالة رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيميةالغفيص، يوسف،  (1)

 وفق ترقيم الشاملة. ورابط صفحة الدروس: 5/10م ويب( اإلسالمية: إسال
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=1119&read=0&

lg=657  
 .5/479، مقاييس اللغةابن فارس، ( 2)
 .14/363، لسان العرب( ابن منظور، 3)
 .480-5/479، مقاييس اللغة، وابن فارس، 14/363، لسان العربي نظر: ابن منظور،  (4)
 .480-5/479، مقاييس اللغةي نظر: ابن فارس،  (5)
 .2/467، مقاييس اللغة، وي نظر: ابن فارس، 14/364، لسان العربابن منظور، ( 6)
 .1/248، صباح املنرياملالفيومي،  (7)
 40/136، اتج العروس؛ الزبيدي، 14/364، لسان العربابن منظور، ( 8)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=1119&read=0&lg=657
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=1119&read=0&lg=657
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كاة هي األموال، وهذه الزايدة إما حقيقًة ويف الشرع هي كذلك مبعىن الزايدة، والنامي يف ابب الز 
أو حكًما، فاحلقيقة هي الزايدة الفعلية، واحلكمية إعدادها للزايدة وهتيؤها لذلك، وبيااًن هلذا قّسم الفقهاء 

 :(1)األموال إىل ثالثة أقسام

عرّب عنه عند الفقهاء: أبموال القنية .1
 
واملتاع،  ، مثاهلا: الدور، والثياب،(2)مال غري انم، وهو امل

 .(3)وكل ما يعد لالستعمال الشخصي

 .(4)مال انم بنفسه على احلقيقة، واملراد هنا الزروع والثمار .2

مال انم حكًما، وهو على نوعّي، األول: مال انم إبعداد هللا تعاىل، إذ ج عل قيًما وأمثااًن  .3
إبعداد املالك إما فالزكاة فيهما جتري وإن مل يتصرف فيهما املالك، ومال انم  (5)لألشياء
 .(7)ابلنسبة للعروض ابلنسبة للمواشي، أو التجارة (6)ابإلسامة

ابألموال النامية واملعدة  -وهو ملك النصاب-فاخلالصة: اختص وجوب الزكاة بعد حتقق سببها 
و حقيقًة أ-للنماء، حيث إهنا حتقق املعىن املقصود شرًعا من فريضة الزكاة، فما كان من األموال انمًيا 

 وجبت فيه الزكاة، وإن كان غري انم  فال زكاة فيه.  -حكًما

 املطلب الثاين: دراسة الضابط
أصل معىن النماء متقرر ومتفق عليه عند فقهاء املذاهب األربعة، واختلفوا يف مكانته على وجه 

أي -: "منها الدقة ابلنسبة ألحكام الزكاة، فعند احلنفية ن ّص على أنه من شروط الزكاة، يقول الكاساين

                                                
 .3/153، البيان؛ العمراين، 3/88، احلاوي الكبريي نظر: املاوردي،  (1)
القنية: من قنيت الشيء: إذا لزمته وحفظته، فهو ما اقتناه الشخص لنفسه ال للتجارة، وع ّرفت أبهنا: "املال الذي يؤثله الرجل  (2)

؛ وي نظر: الرملي، 109، صالزاهر يف غريب ألفاظ الشافعيويلزمه وال يبعه ليستغله" فالقنية حبس املال لالنتفاع به؛ اهلروي، 
 .1/173، املطلع على ألفاظ املقنعالبعلي، ؛ 3/102، هناية احملتاج

، حتقيق: طالل اليوسف )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، اهلداية يف شرح بداية املبتدياملرغيناين، علي بن أيب بكر، ي نظر:  (3)
 . 1/262، املهذب؛ الشريازي، 3/88، احلاوي الكبري؛ املاوردي، 1/298، الكايفابن عبدالرب، ؛ 1/96د.ط، د.ت(، 

 .3/7، املغين؛ ابن قدامة، 3/153، البيان؛ العمراين، 3/88، احلاوي الكبريي نظر: املاوردي،  (4)
 .1/112، االختياراملوصلي، ي نظر:  (5)
السوم: "أن ترعى املباح"، ويقابل السائمة: املعلوفة، وهي اليت يوفر مالكها هلا العلف، فيتكلف مؤونتها، ومن هنا أوجب  (6)

مهور معىن السوم يف زكاة املواشي ملوافقته معىن النماء، فال كلفة تقابل مناء املاشية، ومل يوجبه املالكية؛ ابعتبار أن املعلوفة اجل
، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 2/171، فتح القدير؛ ابن اهلمام، 1/297، املصباح املنريكذلك انمية، ي نظر: الفيومي، 

 .1/449، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 66، صالطالبنيمنهاج ؛ النووي، 2/148
 .2/11، بدائع الصنائع؛ الكاساين، 1/112، االختياري نظر: املوصلي،  (7)
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أما  .(1)كون املال انمًيا؛ ألن معىن الزكاة وهو النماء ال حيصل إال من املال النامي"  -من شروط الوجوب
اجلمهور فلم ينصوا على ذلك، إمنا عللوا وجوب الزكاة يف األموال يف كثري من املواضع ابلنماء، وابلعكس 

  .(2)يف األموال اليت ال جتب فيها الزكاة

النماء فيه، والنماء من املعاين اخلفية غري املنضبطة، فع لقت أبمر ظاهر منضبط، الغالب منه حتقق 
يف أموال دون أموال، فاحلول شرط يف زكاة املواشي، والنقدين، ويتأكد ذلك يف اشرتاط احلول وهو احلول، 

 ها مبجرد خروجها، فال حاجةؤ الزروع والثمار واملعادن، اليت يتكامل منا وعروض التجارة، وليس كذلك يف
، ويف بيانه: (3)، فكان احلول ابلنسبة للنماء مظنة لتحققه، يقول ابن قدامة: احلول مظنة النماءإًذا للحول

"مل نعترب حقيقة النماء لكثرة اختالفه، وعدم ضبطه، وألن ما اعتربت مظنته مل يلتفت إىل حقيقته...، وألن 
يفضي إىل تعاقب الوجوب يف الزمن الواحد ال ال بد هلا من ضابط، كي ف ،الزكاة تتكرر يف هذه األموال
قاله الكاساين: "ولسنا نعين حقيقة النماء ألن ذلك غري معترب،  وحنو هذا ما. (4)مرات، فينفد مال املالك"

 وإمنا نعين به كون املال معًدا لالستنماء ابلتجارة أو اإلسامة؛ ألن اإلسامة سبب حلصول الدر والنسل
 . (5)والسمن، والتجارة سبب حلصول الربح، فيقام السبب مقام املسبب، ويعلق احلكم به..."

وعلى هذا فاملقتنيات الشخصية واملستعملة يف حاجة اإلنسان غري النامية حقيقة وال حكًما 
 .  (6)فال زكاة فيها ابإلتفاق -وهي أموال القنية-ومصروفة ابتداًء عن النماء 

                                                
 .2/218، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 126، صالدر املختار؛ وي نظر: احلصفكي، 2/11، بدائع الصنائعالكاساين،  (1)
، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 184، 1/271، املقدمات املمهدات؛ ابن رشد، 1/284، الكايفي نظر: ابن عبدالرب،  (2)

؛ 3/141، البيان؛ العمراين، 60ص اإلقناع،؛ املاوردي، 1/459، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي؛ الدردير، 2/181
، 2/443، املغينة، ؛ ابن قدام104، 76، 3/67، هناية احملتاج؛ الرملي، 6/2، 569، 355، 5/337، اجملموعالنووي، 

، 302، 2/298، املبدع؛ ابن مفلح، 4/127، الفروع وتصحيح الفروع؛ ابن مفلح، 42، 3/12، 467، 445
، 2/20، مطالب أويل النهى؛ السيوطي، 435، 432، 425، 1/394، شرح منتهى اإلرادات؛ البهويت، 362، 350

80 ،91. 
 .2/467، املغينابن قدامة، ( ي نظر: 3)

 .2/467، املغينابن قدامة، ( 4)
 .2/11بدائع الصنائع، الكاساين، ( 5)
؛ البهويت، 3/67، هناية احملتاج؛ الرملي، 1/331الفواكه الدواين، ؛ النفراوي، 2/222، البحر الرائقي نظر: ابن جنيم،  (6)

 .1/425، شرح منتهى اإلرادات
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 أتصيل الضابطاملطلب الثالث: 
ا ستفيد معىن النماء من داللة عدد من النصوص، ابإلضافة إىل النظر يف األحكام الفقهية يف ابب 

 حصل منها االعتداد ابلنماء إجيااًب وإسقاطًا، من ذلك: يالزكاة، ف

ن: ، فيكو (1)(، والزكاة "عبارة عن النماء"110﴾ )سورة البقرة: الزََّكاةَ  َوآت واقال هللا تعاىل: ﴿ .1
 .(2)األمر متوجًها إىل مناء املال

أَل وَنكَ وقال هللا تعاىل: ﴿ .2 (، ووجه 219﴾ )سورة البقرة: ال َعف وَ  ق ل   ي نف ق ونَ  َماَذا َوَيس 
الفضل، فيكون الواجب جزًءا من فضل املال، وعليه فـ"النصاب  هواالستدالل: أن العفو 

إمنا يكون سبًبا ابعتبار صفة النماء، فإن الواجب جزء من فضل املال ... فصار السبب 
 .(3)النصاب النامي"

الزكاة أن ، واحلديث ينص على (4)«ليس على املسلم يف فرسه وغالمه صدقة»ملسو هيلع هللا ىلص: قول النيب  .3
ل لنفع صاحبه، وهي أموال القنية، وذلك لعدم النماء، يقول النووي: غري واجبة فيما ي ستعم

 .(5)"فيها زكاة ال القنية أموال أن يف أصل احلديث هذا"

، (6)ح كي أن يف املسألة إمجاًعا، يقول الغزنوي: "وجوب الزكاة يف املال النامي ابإلمجاع" .4
لكن هذا القول جاء يف معرض احلديث عن زكاة الضمار، وال شك أن حكمه خمتلف فيه، 
فاجلمهور يوجبون الزكاة فيه ابلرغم من عدم حتقق النماء، فيظهر أن اإلمجاع ال يثبت هنا، 

 وهللا أعلم.

 النظر يف حكمة اشرتاط احلول يف أموال دون أموال، يقول ابن قدامة: "والفرق بّي ما ا عترب .5
له احلول وما مل يعترب له، أن ما اعترب له احلول مرصد للنماء، فاملاشية مرصدة للدر والنسل، 

أما الزروع  وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا األمثان، فاعترب له احلول، فإنه مظنة النماء...

                                                
 .2/11، بدائع الصنائعالكاساين،  (1)
 .4/13، املسالك يف شرح موطأ مالكي نظر: ابن العريب،  (2)
 .2/150، املبسوطالسرخسي،  (3)
؛ 2/120[، 1463، كتاب الزكاة، ابب ليس على املسلم يف فرسه صدقة، رقم: ]صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (4)

 .2/675[، 982، كتاب الزكاة، ابب ال زكاة على املسلم يف عبده، رقم: ]صحيح مسلموأخرجه مسلم، 
ه(، 1392، 2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط. املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي، حيىي بن شرف،  (5)

7/55. 
، 1)د.م: مؤسسة الكتب الثقافية، ط. الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفةالغزنوي، عمر بن إسحاق،  (6)

 .59م(، ص1986-ه1406
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نئذ، مث والثمار فهي مناء يف نفسها، تتكامل عند إخراج الزكاة منها، فتؤخذ الزكاة منها حي
 .(1)تعود يف النقص ال يف النماء، فال جتب فيها زكاة اثنية، لعدم إرصادها للنماء"

وقال اخلطايب: "وقوله ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول، إمنا أراد به املال النامي كاملواشي 
 .(2)ألن مناءها ال يظهر إال مبضي مدة احلول عليها..." ،والنقود

معىن املواساة يف الزكاة، فالغين يواسي الفقري من ماله، وحرصت الشريعة والنظر كذلك يف  .6
على أاّل يضر ذلك برب املال، فال ي صرّيه اإلنفاق فقريًا، فيكون الوجوب متوجًها إىل األموال 

 .(3)النامية

 تطبيقات الضابطاملطلب الرابع: 
 املسائل املندرجة ضمن الضابط كثرية، منها اآليت: 

احللي من الذهب والفضة املعد لالستعمال املباح، مجهور الفقهاء من املالكية  املرأة:حلي  .1
، على القول إبعفائه عن الزكاة، وسلفهم يف املسألة من الصحابة: ابن (4)والشافعية واحلنابلة

رمحه -، والشعيب -رضي هللا عنهم-عمر، وجابر بن عبدهللا، وعائشة، والقاسم بن حممد 
 . (5)تابعّيمن ال -هللا

مستند قوهلم إن احللي مصروف عن جهة النماء إىل االستعمال واالبتذال من حيث الصياغة 
والقصد، واحللي هبذه الصناعة والقصد مل تكن انمية أو مرصدة للنماء، كأموال القنية، 

                                                
 . 2/467، املغينقدامة،  ابن (1)
 .2/31، معامل السنناخلطايب،  (2)
 .2/155، فتح القديري نظر: ابن اهلمام،  (3)
حتفة ؛ ابن حجر، 1/294، املقدمات املمهدات؛ ابن رشد، 1/305، املدونة؛ 2/352، املوطأي نظر: اإلمام مالك،  (4)

 .1/488، منتهى اإلرادات؛ ابن النجار، 1/273، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/89، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/271، احملتاج
 .543-540، صاألموال؛ أبو عبيد، 2/17، معامل السنني نظر: اخلطايب،  (5)



 

96 
 

، وهبذا يكون حكم احللي -(2)إىل جانب عدد من األدلة األخرى-، (1)فأسقطوا الزكاة عنها
 . (3)على حكم الضابط، وبه أخذ الشيخ القرضاوي جار

، وهو املروي عن: عمر، وابن مسعود، (4)وخالفهم يف احلكم احلنفية، واإلمام أمحد يف رواية
، ونصر قوهلم من املعاصرين الشيخان (5)-رضي هللا عنهم-وعبدهللا بن عمرو، وابن عباس 

، وقالوا بوجوب الزكاة يف احللي، إجراًء لعموم -رمحهما هللا- (7)، وابن عثيمّي(6)ابن ابز
النصوص املوجبة يف الذهب والفضة الزكاة، من القرآن والسنة، واملتوعدة اترك الزكاة ابلعقاب، 

 ، منها:ملسو هيلع هللا ىلصإضافًة إىل ما صّح يف خصوص املسألة أحاديث للنيب 

، فرأى ملسو هيلع هللا ىلصول هللا أهنا قالت: دخل علي رس -رضي هللا عنها-ما روي عن عائشة  .أ
يف يدّي فتخات من َور ق، فقال: "ما هذا اي عائشة؟" فقلت: صنعتهّن أتزين لك 
اي رسول هللا، قال: "أتؤدين زكاهتن؟" قلت: ال، أو ما شاء هللا، قال: "هو حسبك 

 .(8)من النار"

ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول  .ب
نت هلا، يف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: "أتؤدين زكاة وبملسو هيلع هللا ىلص هللا 

                                                
؛ احلجاوي، 3/89، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/271، حتفة احملتاج؛ وي نظر: ابن حجر، 3/42، املغيني نظر: ابن قدامة،  (1)

 .1/488، منتهى اإلراداتر، ؛ ابن النجا1/273، اإلقناع
االستعمال ومدى اعتباره يف إعفاء الذهب والفضة من ؛ شبري، حممد عثمان، 543-540، صاألموالي نظر: أبو عبيد،  (2)

 . 555 -2/552، ضمن أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة، الزكاة
 .1/292، فقه الزكاةي نظر: القرضاوي،  (3)
 .3/138، اإلنصاف؛ املرداوي، 2/298، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/243، البحر الرائقي نظر: ابن جنيم،  (4)
 . 2/17، معامل السنني نظر: اخلطايب،  (5)
 .108 -14/107، جمموع الفتاوىي نظر: ابن ابز،  (6)
 .6/275ضمن الشرح املمتع،  رسالة يف زكاة احللي،ي نظر: ابن عثيمّي،  (7)
؛ صححه األلباين. ي نظر: 15 -3/14[، 1565، ابب الكنز ما هو؟ وزكاة احللي، رقم: ]نن أيب داودسأخرجه أبو داود،  (8)

؛ قال احلاكم صحيح على شرط الشيخّي، ومل خيرجاه. ي نظر: احلاكم، حممد بن عبدهللا، 1/429، صحيح سنن أيب داود
؛ ابن 1/547[، 1437( رقم: ]م1990-ه1411، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. املستدرك على الصحيحني

 .2/343، التلخيص احلبريحجر، 



 

97 
 

هذا؟" قالت: ال، قال: "أيسّرك أن يسوّ رك هللا عز وجل هبما يوم القيامة سوارين 
 .(1)من انر"

أهنا قالت: كنت ألبس أوضاًحا من ذهب،  -رضي هللا عنها-ما روي عن أم سلمة  .ج
ما بلغ أن تؤدَّي زكاته، فز ك ي، فليس فقلت: اي رسول هللا، أكنز هو؟ قال: "

 .(2)بكنز"

وعليه فكون احللي ص رف عن النماء إىل االستعمال ليس مؤثرًا يف سقوط الزكاة، إذ ال يقوى 
هذا النظر إىل معارضة األحاديث الواردة يف املسألة، واألقيسة اليت أجراها اجلمهور يف املسألة 

 .(3)مقابلة  للنص فاسدة  االعتبار

: "الظاهر من الكتاب -بعد ذكره ملذاهب الصحابة يف املسألة-ّلق اخلطايب يف معامل السنن وع
يشهد لقول من أوجبها، واألثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إىل النظر، ومعه طرف من األثر، 

 .(4)واالحتياط أداؤها"

الشروط وجاء يف قرارات الندوة السادسة للزكاة: أن الزكاة تسقط عن احللي إن حتققت 
 :(5)اآلتية

 أن يكون االستعمال مباًحا.  .أ

 أن ي قصد ابستعماله التزين.  .ب

 أن يكون يف حاجة آنية ال مستقبلية.  .ج

 أن يبقى صاحلًا للتزين به، فإذا هتشم، أو تكسر، فتجب.  .د

                                                
، حتقيق: السنن الصغرى؛ وأخرجه النسائي، أمحد بن شعيب، يف 3/13[، 1563، رقم: ]سنن أيب داودأخرجه أبو داود،  (1)

[، 2479م(، ابب زكاة احللي، رقم: ]1986-ه1406، 2عبدالفتاح أبو غدة )حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط.
)الرايض:  ، بلوغ املرام من أدلة األحكام. قال ابن حجر: إسناده قوي. ي نظر: ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين5/38

صحيح . وحّسنه األلباين. ي نظر: 174م(، ص1997-ه1417، 2مكتبة دار السالم، دمشق: مكتبة دار الفيحاء، ط.
 .1/429، سنن أيب داود

صحيح سنن أيب . قال األلباين: حسن: املرفوع منه فقط. ي نظر: 3/14[، 1564، رقم: ]داودسنن أيب أخرجه أبو داود،  (2)
 .1/429، داود

 .6/287ضمن الشرح املمتع،  رسالة يف زكاة احللي،ي نظر: ابن عثيمّي،  (3)
 .2/17، معامل السنناخلطايب،  (4)
 . 351م، ص1996-ه1416الشارقة،  توصيات الندوة السادسة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف (5)
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 أن تكون كمية احللي يف حدود القصد واالعتدال.  .ه

ليس  إذ، اواليواقيت، فال زكاة فيهكاجلواهر والآللئ احللي فيما سوى الذهب والفضة،  .2
-يف األخريين؛ لشرف جوهرمها، وكوهنما ابقيّي  والزكاة وجبتفيها معىن الذهب والفضة، 

، أما هذه اجلواهر والآللئ فمآهلا ال إىل مناء، وإمنا إىل فناء -غري معرضّي للفناء ابالستعمال
 .(1)ابالستعمال واالستبدال

ها يف ئوأاثث، وحنوها، هذه ابالتفاق ال زكاة فيها، لعدم منا من دور السكىن أموال القنية: .3
 ذاهتا وال يف هتيئها لذلك، إال أن تعد للتجارة فتجب حينئذ. 

 :(2)، فتجب الزكاة على التفصيلاألموال املعدة لالستثمار واالستغالل .4

 األموال املعدة لالستثمار والتجارة جتب الزكاة يف أعياهنا وأرابحها.  .أ

املعدة لالستغالل، جتب الزكاة يف غلتها، أما أعياهنا فال ألهنا مل تتخذ للمتاجرة األموال  .ب
هبا، فأشبه القنية، وإمنا أعدت للنماء وطلب الريع، ومن صورها: العمارات، والسيارات، 
واملصانع، واملواشي اليت تتخذ لالستفادة من ألباهنا وأصوافها، فكل ما أرصد لالستفادة 

 .(3)من ريعه فمستغل

، هذه املسألة خالفية،، فاحلنفية أوجبوا الزكاة يف اخلضروات زكاة اخلضروات والفواكه .5
، وذهب (5)، واجلمهور مل يوجبوا فيما ال يوسق على اختالف يف تفصيل ذلك(4)والفواكه

، ولعموم (6)بعض املعاصرين إىل تعميم الوجوب يف كل ما أخرجت األرض اعتبارًا ملعىن النماء
لَ  َمع ر وَشات   َوَغيـ رَ  مَّع ر وَشات   َجنَّات   أَنَشأَ  الَّذ ي َوه وَ اآلية: ﴿  أ ك ل ه   خم  َتل ًفا َوالزَّر عَ  َوالنَّخ 
ًا َوالر مَّانَ  َوالزَّيـ ت ونَ  رَ  م َتَشاهب  َرَ  إ َذا مَثَر ه   م ن ك ل وا   ۚم َتَشاب ه   َوَغيـ  ﴾ )سورة َحَصاد ه   يـَو مَ  َحقَّه   َوآت وا أمث 
  .(7)(، فاآلية ذكرت الرمان، وهي فاكهة، ال تكال وال تدخر141األنعام: 

                                                
 .639-1/638، حتصني املآخذي نظر: الغزايل،  (1)
، )الكويت: مكتب الشؤون الشرعية، اإلصدار أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفاراتي نظر: بيت الزكاة،  (2)

 .39م(، ص2009ه1430الثامن، 
 .73، صأحكام وفتاوى الزكاةي نظر: بيت الزكاة،  (3)
 .2/325، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/256، البحر الرائقي نظر: ابن جنيم،  (4)
 .1/257، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/70، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/74، الذخريةي نظر: القرايف،  (5)
 .77، صأحكام وفتاوى الزكاة؛ بيت الزكاة، 1/355، فقه الزكاةي نظر: القرضاوي،  (6)
 .77، صأحكام وفتاوى الزكاةبيت الزكاة،  (7)
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ويستدل اجلمهور أبن األحاديث الواردة يف زكاة الزروع والثمار خمصصة لعموم اآلية، 
 . (1)واألحاديث جاءت ابألوسق، وما ال يدخله التوسيق ليس مراًدا يف الزكاة

، حيث جاء أنه مل أيخذ من اخلضروات صدقة -رضي هللا عنه-إضافة إىل ما روي عن معاذ 
خذ الصدقة من أأنه إمنا ملسو هيلع هللا ىلص من رواية موسى بن طلحة قال: "عندان كتاب معاذ عن النيب 

 .(2)احلنطة والشعري والزبيب والتمر"

 

  

                                                
 .6/70، الشرح املمتع؛ ابن عثيمّي، 1/709، املمتع يف شرح املقنعي نظر: التنوخي،  (1)
، املستدرك؛ واحلاكم، يف 2/480[، 1914، ابب ليس يف اخلضروات صدقة، رقم: ]سنن الدارقطينأخرجه الدارقطين،  (2)

، ابب من قال ليس الزكاة إال يف احلنطة والشعري والتمر والزبيب، رقم: املصنف، ؛ وابن أيب شيبة1/558[، 1457رقم: ]
. صححه األلباين، وقال: "ال وجه عندي إلعالل هذا السند ابإلرسال، ألن موسى إمنا يرويه عن 2/371[، 10022]

ديث، وال قائل ابشرتاط اللقاء كتاب معاذ... فهي رواية من طريق الوجادة وهي حجة على الراجح من أقوال علماء أصول احل
 .277-3/276، إرواء الغليلمع صاحب الكتاب". ي نظر: 
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 الثاين املبحث 

 ال زكاة حىت حيول عليه احلولاملليس يف 
املال عنده مدًة مقدرة ابحلول، وهو شرط احلول شرط وجوب الزكاة، فال بد للمالك أن يبقى 

ألغلب األموال الزكوية، إذ بعضها ال عربة للحول فيها، بل خترج مباشرة. لذا: يكون متام الضابط على 
النحو اآليت: "ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول، إال يف اخلارج من األرض، ومناء النصاب من النتاج 

وبيان ذلك يف املباحث  ،(2)، و"العربة يف الزكاة للحول القمري"(1)ما"والربح؛ فإن حوهلما حول أصله
 اآلتية.

 املطلب األول: معىن الضابط
، ومبعىن: التغري (4)وأصل احلول يف اللغة أييت مبعىن: "التحرك يف دور" .(3): سنة كاملةاحلول

 . (5)والتنقل

ّيت السنة ابحلول؛ ألنه يتحرك يف دور، ويتغري، وق : "ألنه حاَل: أي ذهب وأتى يلولذا مس 
 .(7)، و"ألن األحوال تتحول فيه، أو ألنه يتحول من فصل إىل فصل من فصوله األربعة"(6)غريه"

                                                
، االختيار؛ املوصلي، 2/13، بدائع الصنائع؛ وي نظر: الكاساين، 2/467، واملغين؛ 35، صعمدة الفقهابن قدامة،  (1)

؛ 1/279، املقدمات املمهدات؛ ابن رشد، 361ص املعونة،؛ عبدالوهاب، 2/219، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 1/100
، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/232، حتفة احملتاج؛ ابن حجر، 5/361، اجملموع؛ النووي، 68؛ ص3/32، الذخريةالقرايف، 

جمموع ؛ ابن تيمية، 469-2/468، الفروع؛ ابن مفلح، 42، صوزاد املستقنع؛ 1/246، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/63
 .25/14، الفتاوى

، 2)د.م: دار الفكر، ط. الفتاوى اهلندية؛ جلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي، 2/219، البحر الرائقابن جنيم،  (2)
 .1/175ه(، 1310

؛ 1/157، املصباح املنري؛ الفيومي، 4/274، لسان العرب؛ ابن منظور، 2/121، مقاييس اللغةي نظر: ابن فارس،  (3)
 ؛ 1/212، ل ألفاظ أيب شجاعاإلقناع يف حالشربيين، 

 .2/121، مقاييس اللغةابن فارس،  (4)
 .4/276، لسان العربي نظر: ابن منظور،  (5)
 .1/157، املصباح املنري؛ والفيومي، 2/121، مقاييس اللغة؛ وي نظر: 2/76، مغين احملتاجالشربيين،  (6)
 .2/259، رد احملتارابن عابدين،  (7)
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ةَ  إ نَّ ؛ لقوله تعاىل: ﴿(1)القمري ابحلول الشريعة يف والعربة رًا َعَشرَ  اثـ َنا اّللَّ   ع ن دَ  الش ه ور   ع دَّ  يف   َشه 
َر ضَ  السََّماَوات   َخَلقَ  يـَو مَ  اّللَّ   ك َتاب   َها َواأل  نـ  أَل وَنكَ (، وقوله تعاىل: ﴿36﴾ )سورة التوبة: ح ر م   أَر بـََعة   م   َيس 
َه لَّة   َعن   جّ   ل لنَّاس   َمَواق يت   ه يَ  ق ل   األ   (.189﴾ )سورة البقرة: َواحلَ 

 احلول مضي بعد إال حقه يؤَدى ال به الوجوب وتعلق نصاابً  بلغ الذي الزكوي املال أن واملراد هنا:
 يتحقق وبه ماله، استنماء من املال مالك يتمكن حىت: -كما بـ ّّي سابًقا-عليه؛ وحكمة هذا الشرط 

 ة.املواسا معىن

 املطلب الثاين: دراسة الضابط
 اخلارج: منه فيستثىن ولكنه يف أموال دون أموال، الزكاة، يف شرط احلول أن الفقهاء بّي خالف ال

 .(2)فيها احلول اشرتاط عدم يف الفقهاء خيتلف مل وهذه التجارة، وربح السائمة، ونتاج األرض، من

 فوجب مبدة إال منه النماء يتحقق ال مال فكل النماء، حتقق حلكمة شرطًا ج عل إمنا احلول ألن
 خروجه، حّي مناؤه األرض من فاخلارج حينئذ، للحول حاجة الف ذلكل حيتاج ال وما ،له احلول اعتبار
 ذاتيهما، يف مناء مها والربح والنتاج والركاز، املعدن استخراج أو ،والثمر الزرع حصاد حّي الزكاة فتخرج
 . (3)فتخرج زكاهتما مع األصل لألصل تبًعا فاعتربا ألصليهما وتبع

صور واختلف الفقهاء يف صورة من صور املال املستفاد، فاملال املستفاد ال خيلو أن يكون أحد 
 :(4)الثالث

                                                
؛ ابن 34، صمراتب اإلمجاع؛ ابن حزم، 2/259، رد احملتار؛ وابن عابدين، 2/219، البحر الرائق، ي نظر: ابن جنيم (1)

؛ وأما املالكية يف زكاة املواشي فشرط وجوبه جميء الساعي، وحد له اإلمام مالك أول فصل 6/18، الشرح املمتععثيمّي، 
بط اإلخراج ابلسنة الشمسية، وهي تزيد عن القمرية الصيف؛ وذلك ختفيًفا على أصحاب األموال وعلى السعاة، وهذا فيه ر 

يوًما تقريًبا، إال ابن عبدالسالم من املالكية فريى مثل اجلمهور، وهو خروج السعاة وفق احلساب القمري، ي نظر: القرايف،  11
 .2/162، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 2/16، املختصر الفقهي؛ ابن عرفة، 3/101، الذخرية

، املقدمات املمهدات؛ ابن رشد، 67-65، صالرسالة؛ القريواين، 14-2/13، بدائع الصنائعكاساين، ي نظر: ال (2)
؛ 64-3/63، هناية احملتاج؛ الرملي، 157، 3/153، البيان؛ العمراين، 291-1/290، الكايف؛ ابن عبدالرب، 1/280

 .34، صمراتب اإلمجاعابن حزم، ؛ 170-3/169، حاشية الروض املربع؛ ابن قاسم، 2/467، املغينابن قدامة، 
 .2/467، املغيني نظر: ابن قدامة،  (3)
 .468-2/467، املغيني نظر: ابن قدامة،  (4)
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الصورة األوىل: أن يكون املال املستفاد من غري جنس املال الذي عنده، وهذا ال خالف يف أن 
 .(1)له حواًل مستقاًل 

الصورة الثانية: أن يكون املال املستفاد من جنس املال الذي عنده، ومتولًدا عنه، فهو مناؤه، وهذا 
 ال خالف أنه يضم إىل أصله، ويعترب حوله حبول األصل، كما سبق بيانه. 

الصورة الثالثة: أن يكون املال املستفاد من جنس املال الذي عنده، وليس متولًدا عنه، إمنا بسبب 
 كهبة أو مرياث وحنو ذلك، وهذه الصورة اليت وقع فيها اخلالف، على قولّي:   مستقل،

، واملالكية يف (2)، وهذا قول احلنفيةالذي عنده يف احلول املاليضم هذا املال إىل القول األول: 
 .(3)زكاة املواشي

ل حىت مير القول الثاين: حيسب هلذا املال حول مستقل، إجراًء ملعىن الضابط إذ ال زكاة يف ما
 .(5)، واملالكية يف زكاة النقود وعروض التجارة(4)عليه احلول، وهذا قول الشافعية واحلنابلة

  املطلب الثالث: أتصيل الضابط
من استفاد »، ويف رواية: (6)«ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول»ملسو هيلع هللا ىلص: أصل الضابط قول النيب 

 .(7)«مااًل فال زكاة عليه حىت حيول عليه احلول

                                                
؛ ابن 2/288، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/239، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 14-2/13، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (1)

، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/22، حلية العلماء؛ القفال، 3/154، البيان، العمراين، 1/280، املقدمات املمهداترشد، 
 .1/246، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/30، اإلنصاف؛ املرداوي، 3/65

 .2/288، رد احملتار؛ ابن عابدين، 2/239، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 1/102، االختياري نظر: املوصلي،  (2)
 .1/292، الكايف؛ ابن عبدالرب، 398، صاملعونة؛ عبدالوهاب، 2/367، املوطأم مالك، ي نظر: اإلما (3)
، االنتصار؛ الكلوذاين، 3/65، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/22، حلية العلماء؛ القفال، 3/154، البياني نظر: العمراين،  (4)

 . 1/246، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/30، اإلنصاف؛ املرداوي، 3/214
 . 1/289، الكايف؛ ابن عبدالرب، 1/278، املقدمات املمهدات؛ ابن رشد، 1/316، املدونةي نظر: اإلمام مالك،  (5)
رواية  سنن أيب داود،؛ وأخرجه أبو داود، 3/12[، 1792، ابب من استفاد مااًل، رقم: ]سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجه،  (6)

-صلى هللا عليه وسلم-أعلي يقول: فبحساب ذلك أو رفعه إىل النيب  عن علي ابن طالب رضي هللا عنه، وقال: "فال أدري
، ابب صدقة النعم السائمة، رقم: السنن الصغري؛ وأخرجه البيهقي، 2/100[، 1573"، ابب زكاة السائمة، رقم: ]

 .1/436، صحيح سنن أيب داود. حكم عليه األلباين ابلصحة، ي نظر: 2/48[، 1176]
؛ 2/18[، 631، ابب ما جاء ال زكاة على املال املستفاد حىت حيول عليه احلول، رقم: ]الرتمذي سننأخرجه الرتمذي،  (7)

، بلفظ: "ليس يف مال املستفيد زكاة حىت حيول عليه احلول"، ابب وجوب الزكاة ابحلول، سنن الدارقطينوأخرجه الدراقطين، 
[. حكم األلباين على رواية عبدالرمحن بن زيد 1177، رقم: ]السنن الصغري؛ وأخرجه البيهقي، 2/468[، 1888رقم: ]
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وقد تكلم العلماء يف رجال احلديثّي السابقّي، ومع ذلك العمل جار  وفقهما يف عهد الصحابة 
يف هذا احلديث له إسناد صحيح ملسو هيلع هللا ىلص ، ذكر أبو اخلطاب يف االنتصار: "وال يؤخذ عن النيب (1)ومن بعدهم

 -رضي هللا عنهم-حيتج مبثله، إال أنه قد روى إبسناده عن أيب بكر، وعلي، وعثمان، وابن عمر، وعائشة 
أهنم قالوا: ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول. وأمجع اجملتهدون أنه ال زكاة يف مال حىت حيول عليه 

 .(2)احلول"

وانطالقًا من معىن املواساة يف الزكاة، فق ّدرت ابلسنة رعاية حلق املستحق وحق رب املال، ألن 
ألموال، ولو قدرت مرة يف العمر، ألضرت ابملستحقّي، الزكاة لو وجبت كل شهر  مثاًل ألضرت أبرابب ا

 .(3)فكانت السنة مناسبة لكال الطرفّي

َرَ  إ َذا مَثَر ه   م ن   ك ل واوأما عدم اشرتاط احلول يف اخلارج من األرض، فألجل قوله تعاىل: ﴿  َوآت وا أمث 
ويتكامل خبروجه، فال حاجة العتبار  (، وألنه مناء يف نفسه،141﴾ )سورة األنعام: َحَصاد ه   يـَو مَ  َحقَّه  

 احلول، وكذلك نتاج السائمة، وربح التجارة.

 تطبيقات الضابطاملطلب الرابع: 
 ي ذكر من ضمن تطبيقات هذا الضابط، اآليت: 

احلول حول قمري، واألصل حساب الزكاة بناء على احلول القمري، هذا ابلنسبة لألفراد  .1
يف حق الشركات اليت ارتبطت ميزانيتها ابلسنة والشركات على حد  سواء، لكن يقال 

الشمسية، أن األصل أهنا تعد ميزانية للزكاة تربطها ابلسنة القمرية، إذ هي أصل احلساب يف 
املواقيت الشرعية، وال تعدل عنه إال يف حالة املشقة واحلاجة امللحة، وأفتت اللجنة الشرعية 

ناء على تقدير زايدة أايم السنة الشمسية على القمرية، للزكاة يف املؤمتر األول يف هذه احلالة، وب
 .(4)% عن أمواهلا2.575أبن الواجب على الشركات إخراج 

                                                
بن أسلم عن أبيه عن أبيه عمر ابلصحة، وعلى رواية أيوب عن انفع عن ابن عمر بصحة اإلسناد موقوفًا، وهو يف حكم 

 .1/348، صحيح سنن الرتمذياملرفوع، ي نظر: 
 .38، صمراتب اإلمجاع؛ ابن حزم، 47، صاإلمجاعي نظر: ابن املنذر،  (1)
 .219-218 /3، االنتصارالقائل: هبة هللا الطربي، نقاًل عن: الكلوذاين،  (2)
 .6/18، الشرح املمتع؛ ابن عثيمّي، 2/5، زاد املعادي نظر: ابن القيم،  (3)
م، 1998-ه1419فتاوى املؤمتر األول لقضااي الزكاة، ضمن أحباث وأعمال املؤمتر العاملي للزكاة، املنعقد يف الكويت، ي نظر:  (4)

 . 396ص
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من ملك نصااًب من إبل، أو بقر، أو غنم، يف حمرم، وجبت فيه الزكاة بتمام احلول، وال خياطب  .2
 ابإلخراج قبل احلول، فيخرجها يف حمرم من السنة اليت تليه.

ية الرجل أثناء احلول وهي نصااًب فتضم الصغار إىل األمهات، وال تفرد حبول إن ولدت ماش .3
 مستقل، إذ هي اتبعة حلكم حول أمهاهتا. 

إن ولدت ماشية الرجل ومل تكن األمهات نصااًب، فبلغت ابلصغار النصاب، فيستقبل من  .4
 حّي بلوغ النصاب حواًل. 

ل متام احلول، وإن حصل مناء وربح فتضم وكذلك النقدان، وعروض التجارة، ال جتب الزكاة قب .5
 يف احلول إىل أصلها. 

الراتب الشهري مال يستحقه املوظف كل هناية شهر جراء عمله، وهو يف احلول مال مستفاد،  .6
مستقل األصل، مستقل احلول ال يضم إىل ماله، عند اجلمهور، وإن كان له نصااًب فيضم إليه 

 إن كان نصااًب، وأخرج زكاته بتمام حوله.  عند احلنفية، وإال استقبل حبول جديد

 ومثله الراتب التقاعدي، إذا تقاعد املوظف واستحقه، فحسابه كحساب الراتب الشهري.  .7

املال املوروث أثناء احلول، مال مستفاد، ال يضم إىل ماله، وال يبين على حول مورثه، إمنا  .8
 يستقبل به حواًل. 

 ا حواًل. وكذلك اهلبة، مال مستفاد، ي ستقبل هب .9
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 الثالث املبحث 

 حوالن احلول يبدأ من حني ملك النصاب
موضوع هذا الضابط وقت ابتداء احلول، وهو من حّي ملك النصاب، فـ"احلول ال ينعقد إال على 

  .(1)النصاب"

ويلزم عنه احلديث عن نقصان النصاب وكماله يف ابتداء احلول وأثنائه وآخره، واستعراض آراء 
 هذه املسألة، وميكن استظهار املشهور منها يف صياغة الضابطّي التاليّي:الفقهاء يف 

 .(2)"نقصان النصاب أثناء احلول هدر" -

"كل مال يشرتط احلول لوجوب الزكاة فيه، فكمال نصابه يف مجيع احلول شرط لوجوب  -
 .(3)الزكاة"

 وفيما يلي بيان ذلك.

 املطلب األول: معىن الضابط
وال يبدأ إال من حّي ملك النصاب الذي هو  ،ياغته: ال يعترب احلولمعىن الضابط واضح من ص
بيانه يف املطلب  ،احلول؟ هذا حمل خالف مجيعالنصاب معترب يف  كمالسبب يف وجوب الزكاة، لكن هل  

 اآليت.

 املطلب الثاين: دراسة الضابط
األصل أن حوالن احلول الذي هو شرط للزكاة ال يبدأ حسابه إال بعد حصول سبب الزكاة وهو  

 ،تعلق بذمته وجوب الزكاةيالنصاب، إذ احلول حيول على ملك املالك للنصاب، فلو ملك دون النصاب ال 
جلملة عند ، وهذا األمر متفق عليه يف ا-وهنا يظهر حقيقة معىن الشرطية يف احلول- فال عربة للحول،

 . الفقهاء

                                                
 .1/182)د.م: دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت(،  درر احلكام شرح غرر األحكاماملالخسرو، حممد بن فرامرز،  (1)
 . 1/182، درر احلكاماملالخسرو،  (2)
 .1/327، املستوعبالسامري،  (3)
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، لكن يف عروض (1)فاحلول يف زكاة األنعام، والزروع والثمار، والنقدين يبدأ من حّي ملك النصاب
التجارة األمر خمتلف، فاملالكية والشافعية على عدم اعتبار ملك النصاب أول احلول، إمنا يكتفى بكماله 

طون كمال النصاب يف أول احلول وآخره؛ إذ أوله فيه ، خالفًا للحنفية واحلنابلة، فاحلنفية يشرت (2)يف آخره
، أما احلنابلة فكمال (3)انعقاد الوجوب، وآخره فيه وجوب األداء، وما بينهما يعسر متابعته فال عربة به

 . (4)النصاب يف مجيع احلول شرط، ومىت نقص يف أثنائه انقطع احلول

 هلالك، واملبادلة، وتفصيله: وتناول الفقهاء ابلدراسة ما يقطع حكم احلول، ومها ا

 .(5)يقطع احلول هالك النصاب .1

، إال عند احلنفية إذا كان آخر احلول ابلًغا النصاب، (6)يقطعه نقص النصاب أثناء احلول .2
 .(7)وكذلك يف عروض التجارة عند املالكية والشافعية إن كان آخره نصاابً 

املبادلة فيها تفصيل بّي املذاهب واحلكم ليس واحًدا عند اجلميع، فتوجيه القول فيها على  .3
 النحو اآليت: 

                                                
؛ عبدالوهاب، 2/267، رد احملتار؛ ابن عابدين، 1/101، االختيار؛ املوصلي، 2/51، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (1)

؛ ابن النجار، 1/246، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/31، اإلنصاف؛ املرداوي، 53، صخمتصر خليل؛ خليل، 365، صاملعونة
 .445-1/444، منتهى اإلرادات

حتفة ؛ ابن حجر، 1/461، الدسوقيالشرح الكبري مع حاشية ؛ الدردير، 2/184، شرح خمتصر خليلي نظر: اخلرشي،  (2)
 .3/101، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/292، احملتاج

 .132، صالدر املختار؛ احلصفكي، 1/101، االختيار؛ واملوصلي، 2/51، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (3)
 . 445-1/444، راداتمنتهى اإل؛ ابن النجار، 1/246، اإلقناع؛ احلجاوي، 3/31، اإلنصافي نظر: املرداوي،  (4)
 .2/235، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 2/203، فتح القدير؛ ابن اهلمام، 2/15، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (5)
شرح منتهى ؛ 2/178، كشاف القناع؛ البهويت، 3/64، هناية احملتاج؛ الرملي، 1/291، الكايفي نظر: ابن عبدالرب،  (6)

 .1/395، اإلرادات
؛ الدردير، 2/184، شرح خمتصر خليل؛ اخلرشي، 1/101، االختيار؛ املوصلي، 2/51، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (7)

 .3/101، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/292، حتفة احملتاج؛ ابن حجر، 1/461، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي
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ببقر، فاحلنفية  بغنم، وبقر   إببل، وغنم   مبادلة املاشية مباشية من جنسها، كإبدال إبل   .أ
ه بل ، على أنه يقطع حكم احلول األول، وعند املالكية واحلنابلة ال يقطع(1)والشافعية

 .(2)يبين على احلول األول

بنقد من ذهب أو  ببقر، أو إبدال إبل   مبادلة املاشية مبال من غري جنسها، كإبدال إبل   .ب
 .(3)فضة، وحنوه، يقطع حكم احلول األول، ويبين ابلنصاب اجلديد حواًل اثنًيا

، وهذا مبادلة النقدين ببعضها أو بعروض التجارة، فعند اجلمهور يبين على احلول األول .ج
مبين على قوهلم يف ضم الذهب والفضة والعروض بعضها إىل بعض، وأما الشافعية فال 
يضم ذهب إىل فضة أو العكس، ومن مث ال يبين على حول األول، وأما العروض فتضم 

 .(4)إىل بعضها وي بىن حول الثاين على األول

  املطلب الثالث: أتصيل الضابط
، فمىت و جد انعقد شرط -الوجوب-وجوًدا وعدًما يف احلكم النصاب سبب الوجوب، وهو مؤثر 

 .(5)الوجوب، وهو احلول، وعليه يلزم كمال النصاب يف مجيعه

وأما قول احلنفية يف اعتبار الطرفّي فهو مبين على مراعاة املشقة، ورفع احلرج، واالكتفاء بوقت 
 انعقاد الوجوب، ووقت أدائه ومها طرفا احلول.

املالكية والشافعية يف زكاة العروض، فألهنا جتب قيمة العروض، وال جتب من عينها، أما قول 
 . (6)فاملهم حينئذ وقت اإلخراج، فحسابه يتعسر يف كل وقت؛ الختالف القيم أثناء احلول

 لكن يرد على هذا أن النصاب سبب الوجوب، فعدمه يرتتب عليه عدم الوجوب أصاًل.

                                                
؛ املاوردي، 2/235، البحر الرائق؛ ابن جنيم، 2/203، فتح القدير؛ ابن اهلمام، 2/15، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (1)

 .3/65، هناية احملتاج؛ الرملي، 3/234، حتفظ احملتاج؛ ابن حجر، 3،265، البيان؛ العمراين، 3/195، احلاوي الكبري
؛ 2/333، تحصيلمناهج ال؛ الرجراجي، 1/329، املقدمات املمهدات؛ ابن رشد، 402، صاملعونةي نظر: عبدالوهاب،  (2)

 .1/395، شرح منتهى اإلرادات؛ 2/178، كشاف القناع؛ البهويت، 3/31، اإلنصافاملرداوي، 
 ي نظر: املصادر السابقة. (3)
؛ 3/65، هناية احملتاج؛ الرملي، 1/329، املقدمات املمهدات؛ ابن رشد، 2/15، بدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (4)

 .2/178، كشاف القناعالبهويت، 
 .2/178، كشاف القناعي نظر: البهويت،  (5)
 .3/101، هناية احملتاجي نظر: الرملي،  (6)
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 ضابطتطبيقات الاملطلب الرابع: 
 من فروع الضابط: 

من ملك ماشية دون النصاب، أول السنة، مث بعد عدد من الشهور، نتجت أوالًدا، أو  .1
استفاد ماشية بشراء، أو هبة، وحنوها، فبلغ مبجموعها نصااًب، فيبتدئ عندئذ مالكها 

 احتساب احلول. 

جلمهور من ملك نصاب ماشية، ويف أثناء احلول هلك جزء منها، فنقصت، فعلى رأي ا .2
 ينقطع احلول، وي نظر يف آخره عند احلنفية إن كانت ابلغة النصاب وإال فال جتب. 

، ويف شهر صفر ابعها بعشرين ألًفا، فحول العشرين يبدأ من  .3 ملك يف شهر حمرم نصاب إبل 
 شهر صفر. 

وإن استبدل نصاب إبله اهلزيل، بنصاب إبل جيد، فحول اإلبل اجليد يبقى على حول األول،  .4
 د املالكية واحلنابلة، ويبتدئ مالكه يف اجليد حواًل جديًدا عند احلنفية والشافعية. عن

الصرف من عملة إىل عملة أخرى، كأن يستبدل ألف رايل سعودي، آبخر قطري، فعلى  .5
رأي اجلمهور يبين حول الرايالت القطرية على الرايالت السعودية، وعلى رأي الشافعية، 

جنس مستقل، بدليل  ة حواًل جديًدا، وهذا ألن عمالت النقود كل  فيبتدئ ابلرايالت القطري
 جواز التفاضل فيها. 
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 اخلامتة
 محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا فيه، والصالة والسالم على نبيه الكرمي، وبعد:  احلمد هلل

 : هأبرز نتائج فيها أذكر ،البحث فهذه خامتة

جتب الزكاة يف اململوك ملًكا اتًما من األموال الزكوية، وامللك التام: ملك الرقبة واستقراره،  .1
 ومتكن صاحبه من التصرف فيه. 

الدين املنقص لتمام ملك الدائن هو ما كان على معسر، وإال إن كان على مليء ابذل  .2
ن املنقص لتمام ملك املدين ، والدي-حااّل كان أو مؤجاًل -واجبة فيه فامللك فيه اتم، فالزكاة 

ما كان مطلوب األداء يف احلال، وإال فاملؤجل ال ينقص من ملكه ومطلق تصرفه فيه، فتجب 
 زكاته.

املال احملرم ال يدخل يف ملك حائزه، وسواء كان التحرمي لذاته أو لغريه، وما دام كذلك فال  .3
  وإبراًء للذمة. زكاة فيه، وإمنا خيرجه حائزه كله ختلًصا

 املال العام املرصد لنفع مجاعة املسلمّي، ال زكاة فيه، لعدم تعّي مالكه.  .4

، الزكاة واجبة على أغنياء املسلمّي، وعالمة الغىن ملك النصاب، فال زكاة فيما دون النصاب .5
 جعل اإلسالم تعامله مع احلقائق الدال عليها النصاب يف حتقيق الغىن.  وهلذا

مما يتيح للمالك التصرف يف املال، وله تعلق ابلذمة، حمل وجوب الزكاة عّي النصاب،  .6
 وحتصيل منائه، وإخراج الزكاة من غري النصاب، وإن تلف قدر الواجب إخراجه فعليه ضمانه. 

 ،تستقل أجناس األموال الزكوية بعضها عن بعض يف حساب النصاب، وال تستقل األنواع .7
 ضم بعضها إىل بعض، فيكتمل لكل جنس من أنواعه نصااًب. يبل 

، وجتعل مايل الرجل كاملال الواحد يف حكم على وجه اخلصوصيف زكاة املواشي  ةاخللطة مؤثر  .8
 الزكاة.

األنعام، والزورع -النماء هو املعىن من اختصاص الزكاة بعدد من األموال، هي األموال الزكوية  .9
عل له حول، ؤ ، فما كان منها منا-التجارةوالثمار، والنقدين، وعروض  ه متحصاًل بذاته مل جي 

 . له شرطوأما ما كان من األموال ما يتحصل النماء ابستنمائه فاحلول 

احلول شرط يف زكاة األنعام، والنقدين، وعروض التجارة، وليس شرطًا يف زكاة الزروع  .10
 والثمار، واملعادن. 
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من حّي حتقق سبب الوجوب وهو ملك النصاب،  يبدأ مالك املال حبساب احلول ملاله .11
ويقطع حسابه عدد من األمور: هالك النصاب، ونقصانه، واستبداله بغري جنسه، على 

 . -ع رضت يف موضعها من البحث-تفصيل يف بعض جزيئاته 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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  قائمة املصادر واملراجع

 كتب التعريفات 
، حتقيق: رمزي منري بعلبكي )بريوت: دار العلم للماليّي، مجهرة اللغةاحلسن،  األزدي، حممد بن

 م(.1987، 1ط.

، حتقيق: حممد مرعب )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، هتذيب اللغةاألزهري، حممد بن أمحد، 
 م(.2001، 1ط.

 م(.2003-ه1424، 1)د.م: دار الكتب العلمية، د. التعريفات الفقهيةالربكيت، حممد عميم، 

، حتقيق: حممود األرانؤوط، وايشّي اخلطيب املطلع على ألفاظ املقنعالبعلي، حممد بن أيب الفتح، 
 م(.2003-ه1423، 1)د.م: مكتبة السوداي، ط.

، حتقيق جمموعة من اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد بن حممد بن عبدالرزاق، 
 احملققّي )د.م: دار اهلداية، د.ط، د.ت(.

 م(.1983-ه1403، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. التعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد، 

حتقيق: أمحد عبدالغفور  ،اتج اللغة وصحاح العربية الصحاح إمساعيل بن محاد، اجلوهري،
 م(.1987-ه1407، 4)بريوت: دار العلم للماليّي، ط.

حتقيق: عبدالسالم هارون )د.م: دار الفكر،  ،مقاييس اللغة محد بن فارس بن زكراي،أ ابن فارس،
 م(.1979-ه1399د.ط، 

 )بريوت: املكتبة العلمية، د.ط، د.ت(. املصباح املنريالفيومي، أمحد بن حممد، 

 ، حتقيق:أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاءالقونوي، قاسم بن عبدهللا، 
 م(.2004-ه1424حيىي مراد )د.م: دار الكتب العلمية، د.ط، 

 م(.2008، 6)بريوت: دار صادر، ط. لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم، 

 ه(.1311)بغداد: املطبعة العامرة، د.ط،  طلبة الطلبة عمر بن حممد، النسفي،

السعدين )د.م: دار  ، حتقيق: مسعدالزاهر يف غريب ألفاظ الشافعياهلروي، حممد بن أمحد، 
 الطالئع، د.ط، د.ت(.
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 كتب التفسري
، حتقيق: عبدالرمحن تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، عبدالرمحن بن انصر، 

 م(.2000-ه1420، 1اللوحيق )د.م: مؤسسة الرسالة، ط.

 ه(.1420، 3ط.، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، مفاتيح الغيبالرازي، حممد بن عمر، 

، حتقيق: حممد القمحاوي )بريوت: دار إحياء الرتاث أحكام القرآناجلصاص، أمحد بن علي، 
 ه(.1405العريب، د.ط، 

)بريوت: دار  أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن حممد األمّي بن حممد املختار، ،يطيالشنق
 .م(1995-ه1415الفكر، د.ط، 

، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم اجلامع ألحكام القرآن بكر، القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب
 م(.1964-ه1384، 2أطفيش، )القاهرة: دار الكتب املصرية، ط.

 كتب احلديث وعلومه

، حتقيق: شعيب األرانؤوط، مسند اإلمام أمحداإلمام أمحد، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، 
 م(.2001-ه1421، 1كي )د.م: مؤسسة الرسالة، ط.وعادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبدهللا الرت 

حتقيق: زهري الشاويش  ،ل يف ختريج أحاديث منار السبيلإرواء الغلياأللباين، حممد انصر الدين، 
 م(.1985-ه1405، 2)بريوت: املكتب اإلسالمي، ط.

-ه1419، 1)الرايض: مكتبة املعارف، ط. صحيح سنن أيب داوداأللباين، حممد انصر الدين، 
 م(.1998

-ه1420، 1)الرايض: مكتبة املعارف، ط. الرتمذي سنن صحيحاأللباين، حممد انصر الدين، 
 م(.2000

 ه(.1332، 1)مصر: مطبعة السعادة، ط. املنتقى شرح املوطأالباجي، سليمان بن خلف، 

، حتقيق: حممد زهري الناصر )د.م: دار طوق صحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل، 
 ه(.1422، 1ط. النجاة،

، حتقيق: عبداملعطي قلعجي )ابكستان: جامعة السنن الصغريالبيهقي، أمحد بن احلسّي، 
 م(.1989-ه1410، 1الدراسات اإلسالمية، ط.
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، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا )بريوت: دار الكتب السنن الكربىالبيهقي، أمحد بن احلسّي، 
 م(.2003-ه1424، 3العلمية، ط.

، حتقيق: بشار عواد )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، سنن الرتمذيبن عيسى، الرتمذي، حممد 
 م(.1998د.ط، 

، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. املستدرك على الصحيحنياحلاكم، حممد بن عبدهللا، 
 م(.1990-ه1411

)الرايض: مكتبة دار السالم،  بلوغ املرام من أدلة األحكامابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، 
 م(.1997-ه1417، 2دمشق: مكتبة دار الفيحاء، ط.

، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، 
 م(.1995-ه1416، 1حتقيق: أبو عاصم قطب )مصر: مؤسسة قرطبة، ط.

، حتقيق: عبدهللا املدين ج أحاديث اهلدايةالدراية يف ختريابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، 
 )بريوت: دار املعرفة، د.ط، د.ت(.

، اعتىن به: حممد فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، 
 م(.1379عبدالباقي وحمب الدين اخلطيب )بريوت: دار املعرفة، د.ط، 

 م(.1932-ه1351، 1ة العلمية، ط.)حلب: املطبع معامل السنناخلطايب، محد بن حممد، 

، حتقيق: شعيب األرانؤوط، وحسن شليب، سنن الدارقطينالدارقطين، علي بن عمر بن أمحد، 
 م(.2004-ه1424، 1وعبداللطيف حرز هللا، وأمحد برهوم )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط.

د )بريوت: ، حتقيق: حممد عبداحلميسنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق، 
 املكتبة العصرية، د.ط، د.ت(. 

)د.م: مطبعة السنة احملمدية، د.ط،  إحكام األحكام شرح عمدة األحكامابن دقيق العيد، 
 د.ت(.

، حتقيق: شاكر ذيب )السعودية: مركز امللك فيصل للبحوث األموالابن زجنويه، محيد بن خملد، 
 .م(1986-ه1406، 1والدراسات اإلسالمية، ط.
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نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي، عبدهللا بن يوسف، 
، 1، حتقيق: حممد عوامة )بريوت: مؤسسة الراين، جدة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية، ط.الزيلعي
 م(.1997-ه1418

 ه(.1400، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط املسنداإلمام الشافعي، حممد بن إدريس، 

، حتقيق: كمال الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثرابن أيب شيبة، عبدهللا بن حممد العبسي، 
 ه(.1409، 1احلوت )الرايض: مكتبة الرشد، ط.

، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي )اهلند: اجمللس املصنفالصنعاين، عبدالرزاق بن مهام بن انفع، 
 ه(.1403، 2.العلمي، بريوت: املكتب اإلسالمي، ط

، حتقيق: سامل حممد، وحممد علي )بريوت: دار الكتب االستذكارابن عبدالرب، يوسف بن عبدهللا، 
 م(.2000-ه1421، 1العلمية، ط.

، علق عليه: حممد وعائشة أبناء املسالك يف شرح موطأ مالكابن العريب، حممد بن عبدهللا، 
 م(.2007-ه1428، 1احلسّي السليماين )د.م: دار الغرب اإلسالمي، ط.

، حتقيق: خليل حممد هراس )بريوت: دار الفكر، األموالأبو عبيد، القاسم بن سالم بن عبدهللا، 
 د.ط، د.ت(.

، حتقيق: شعيب األرانؤوط، وعادل مرشد، سنن ابن ماجهابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين، 
 م(.2009-ه1430، 1العاملية، ط.وحممد قره بللي، وعبداللطيف حرز هللا )د.م: دار دار الرسالة 

، حتقيق: حممد األعظمي )اإلمارات: املوطأاإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك األصبحي، 
 م(.2004-ه1425، 1مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية، ط.

)بريوت: دار  ، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقيصحيح مسلممسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، 
 إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(.

، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة )حلب: السنن الصغرىالنسائي، أمحد بن شعيب اخلراساين، 
 م(.1986-ه1406، 2مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط.

)بريوت: دار إحياء الرتاث  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي، حيىي بن شرف، 
 ه(.1392، 2العريب، ط.
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 كتب الفقه وأصوله
، حتقيق: أمحد الطهطاوي الثمر الداين على رسالة القريوايناآليب، صاحل بن عبدالسميع، 
 )القاهرة: دار الفضيلة، د.ط، د.ت(.

، حتقيق: زهري مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبدهللااإلمام أمحد، أمحد بن حممد بن حنبل، 
 م(.1981-ه1401، 1مي، ط.الشاويش )بريوت: املكتب اإلسال

)د.م: دار الكتاب اإلسالمي،  يف شرح روض الطالب أسىن املطالب زكراي بن حممد، األنصاري،
 د.ط، د.ت(.

 م(.1998-ه1418، 1)الرايض: مكتبة الرشد، ط. القواعد الفقهيةالباحسّي، يعقوب، 

وإشراف: حممد الشويعر  مجع، ومقاالت متنوعة جمموع الفتاوى عبدالعزيز بن عبدهللا، ابن ابز،
 ه(.1420)الرايض: دار القاسم، د.ط، 

، مجعها: حممد الشويعر )الرايض: الرائسة فتاوى نور على الدربابن ابز، عبدالعزيز بن عبدهللا، 
 م(.2010-ه1431، 1العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، ط.

 بشرح مسائل التعليم شرح املقدمة احلضرمية املسمى بشرى الكرميابعشن، سعيد بن حممد، 
 م(.2004-ه1425، 1)جدة: دار املنهاج، ط.

يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن  أخصر املختصرات حممد بن بدر الدين، ابن بلبان،
 م(.1996-ه1416، 1حتقيق: حممد العجمي )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، ط. ،حنبل

، إشراف: عبداجمليد سليم، )بريوت: البن تيميةخمتصر الفتاوى املصرية البعلي، حممد بن علي، 
 م(.1985-ه1405دار الكتب العلمية، د.ط، 

مع حاشية للشيخ حممد العثيمّي، خرّج أحاديثه:  ،الروض املربعالبهويت، منصور بن يونس، 
  م(. 2015-ه1436، 4عبدالقدوس نذير )دمشق: دار الرسالة العاملية، ط.

-ه1414، 1)د.م: عامل الكتب، ط. منتهى اإلراداتشرح البهويت، منصور بن يونس، 
 م(.1993

عمدة الطالب لنيل املآرب يف الفقه على املذهب األمحد األمثل البهويت، منصور بن يونس، 
، 1، حتقيق: مطلق اجلاسر )الكويت: مؤسسة اجلديد النافع، ط.مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل

 م(.2010-ه1431
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)بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط،  عن منت اإلقناع كشاف القناع نس،منصور بن يو  البهويت،
 د.ت(.

، )الكويت: مكتب الشؤون أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفاراتبيت الزكاة، 
 م(.2009ه1430الشرعية، اإلصدار الثامن، 

من ابب صالة التطوع - اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهيةالرتكي، سليمان بن تركي، 
 م(.2009-ه1430، 1)الرايض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط. -إىل هناية كتاب الزكاة

، حتقيق: عبدامللك بن دهيش )مكة: مكتبة املمتع يف شرح املقنعالتنوخي، املنجى بن عثمان، 
 م(.2003-ه1424، 3األسدي، ط.

حتقيق: أمحد اخلليل  ،الفقهية القواعد النورانية ،شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية،
 ه(.1422، 1)اململكة العربية السعودية: دار ابن اجلوزي، ط.

، مجع وترتيب: عبدالرمحن بن قاسم جمموع الفتاوىابن تيمية، شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم، 
 م(.2004-ه1425د.ط،  وابنه حممد )املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،

-ه1414، 1)بريوت: دار العواصم املتحدة، ط. التأمني وأحكامهابن ثنيان، سليمان إبراهيم، 
 م(.1993

 أمحد: حتقيق ،احلاجب البن الفرعي املختصر شرح يف التوضيح إسحاق، بن خليل اجلندي،
 .(م2008-ه1429 ،1.ط جنيبويه، مركز: م.د) عبدالكرمي

، حتقيق: عبداللطيف السبكي اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبلاحلجاوي، موسى بن أمحد، 
 )بريوت: دار املعرفة، د.ط، د.ت(.

)بريوت: دار ابن  يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد زاد املستقنع موسى بن أمحد، احلجاوي،
 م(.2004-ه1424، 1حزم، ط.

)مصر: املكتبة التجارية الكربى،  يف شرح املنهاج احملتاج حتفة أمحد بن حممد اهليتمي، ابن حجر،
 م(.1983-ه1357د.ط، 

، التقريب حلد املنطق واملدخل إليه ابأللفاظ العامية واألمثلة الفقهيةابن حزم، علي بن أمحد، 
 م(.1900، 1حتقيق: إحسان عباس )بريوت: دار مكتبة احلياة، ط.
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)بريوت: دار  يف العبادات واملعامالت واالعتقاداتراتب اإلمجاع ابن حزم، علي بن أمحد، م
 الكتب العلمية، د.ط، د.ت(.

، حتقيق: عبداملنعم شرح تنوير األبصار وجامع البحارالدر املختار  حممد بن علي، احلصفكي،
 م(.2002-ه1423، 1خليل )بريوت: دار الكتب العلمية، ط.

)د.م: دار  يف شرح خمتصر خليل مواهب اجلليلاحلطاب، حممد بن مبحمد بن عبدالرمحن، 
 م(.1992-ه1412، 3الفكر، ط.

، 1)دمشق: دار القلم، ط. معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاءمحاد، نزيه، 
 م(.2008-ه1429

، 5)الرايض: دار الصميعي، ط. فقه املعامالت املالية املعاصرةاخلثالن، سعد بن تركي، 
 م(.2017-ه1438

 )بريوت: دار الفكر للطباعة، د.ط، د.ت(. شرح خمتصر خليل حممد بن عبدهللا، اخلرشي،

)د.م:  منت اخلرقي على مذهب أيب عبدهللا أمحد بن حنبل الشيبايناخلرقي، عمر بن احلسّي، 
 م(.1993-ه1413دار الصحابة للرتاث، د.ط، 

 شاملة.، مرقم آلًيا من املكتبة الشرح زاد املستقنعاخلليل، أمحد بن حممد، 

حتقيق: سامي الصقري، وحممد  ،حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات حممد بن أمحد، اخللويت،
 م(.2011-ه1432، 1اللحيدان )سوراي: دار النوادر، ط.

 )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(. الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي أمحد، الدردير،

)بريوت: دار الفكر،  قي على الشرح الكبريحاشية الدسو  حممد بن أمحد بن عرفة، الدسوقي،
 د.ط، د.ت(.

، حتقيق: علي معوض، وعادل عبداملوجود العزيز شرح الوجيزعبدالكرمي بن حممد،  الرافعي،
 م(.1997-ه1417، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط.

 إشراف: كمال ابن السيد سامل )القاهرة: املكتبة التوقيفية، د.طـ د.ت(. ،القواعدابن رجب، 

ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل  مناهج التحصيل علي بن سعيد، الرجراجي،
 (.2007-ه1428، 1اعتىن به: أبو الفضل الدمياطي، وأمحد علي )د.م: دار ابن حزم، ط. ،مشكالهتا
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، حتقيق: حممد حجي )بريوت: دار الغرب املقدمات املمهداتد، ابن رشد اجلد، حممد بن أمح
 م(.1988-ه1408، 1اإلسالمي، ط.

)القاهرة: دار احلديث،  بداية اجملتهد وهناية املقتصدابن رشد احلفيد، حممد بن أمحد بن حممد، 
 م(.2004-ه1425د.ط، 

جمدي ابسلوم )بريوت: دار ، حتقيق: كفاية النبيه يف شرح التنبيهابن الرفعة، أمحد بن حممد، 
 م(.2009، 1الكتب العلمية، ط.

)بريوت: دار الفكر، د.األخرية،  ج إىل شرح املنهاجهناية احملتا  حممد بن أيب العباس، الرملي،
 م(.1984-ه1404

 ه(.1322، 1)د.م: املطبعة اخلريية، ط. اجلوهرة النريةالزبيدي، أبو بكر بن علي، 

  م(.2004-ه2،1425)دمشق: دار القلم، ط. الفقهي العام املدخل، أمحد الزرقا، مصطفى

 الرسالة، مؤسسة: بريوت) فيه الشرعي والرأي حقيقته التأمني نظام ،الزرقا، مصطفى أمحد
 .(م1984-ه1404 ،1.ط

، 1، )د.م: دار الكتيب، ط.البحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي، حممد بن عبدهللا بن هبادر، 
 م(.1994-ه1414

، حتقيق: سيد عبدالعزيز، تشنيف املسامع جبمع اجلوامعالزركشي، حممد بن عبدهللا بن هبادر، 
 م(.1998-ه1418، 1وعبدهللا ربيع )د.م: مكتبة قرطبة وإحياء الرتاث، ط.

، )الكويت: وزارة األوقاف املنثور يف القواعد الفقهيةالزركشي، حممد بن عبدهللا بن هبادر، 
 م(.1985-ه1405، 2الكويتية، ط.

)السعودية: دار العبيكان،  شرح خمتصر اخلرقي حممد بن عبدهللا املصري احلنبلي، الزركشي،
 م(.1993-ه1413، 1ط.

)بريوت: مؤسسة  فقه الراب دراسة مقارنة وشاملة للتطبيقات املعاصرةأبو زيد، عبدالعظيم، 
 م(.2004-ه1425، 1الرسالة، ط.

)القاهرة: املطبعة الكربى األمريية،  احلقائق شرح كنز الدقائقتبيني الزيلعي، عثمان بن علي، 
 ه(.1313، 1ط.
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، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. األشباه والنظائرابن السبكي، اتج الدين عبدالوهاب، 
 م(.1991-ه1411

، تعليق: عبداملنعم خليل، مجع اجلوامع يف أصول الفقهابن السبكي، اتج الدين عبدالوهاب، 
 م(.2003-ه1424، 2ت: دار الكتب العلمية، ط.)بريو 

 م(.1993-ه1414)بريوت: دار املعرفة، د.ط،  املبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد، 

إرشاد أويل البصائر واأللباب لنيل الفقه أبقرب الطرق وأيسر السعدي، عبدالرمحن بن انصر، 
 .م(2000-ه1420، 1و حممد أشرف )الرايض: أضواء السلف، ط.ب، اعتىن به: أاألسباب

، حتقيق: صالح الناهي )عّمان، بريوت: دار النتف يف الفتاوىالس غدي، علي بن احلسّي، 
 م(.1984-ه1404، 2الفرقان، مؤسسة الرسالة، ط.

-ه1414، 2)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. حتفة الفقهاءالسمرقندي، حممد بن أمحد، 
 م(.1994

، 1باه والنظائر )بريوت: دار الكتب العلمية، ط.السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر، األش
 م(.1990-ه1411

)بريوت: املكتب  يف شرح غاية املنتهى مطالب أويل النهى مصطفى بن سعد، السيوطي،
 م(.1994-ه1415، 2اإلسالمي، ط.

 م(.1990-ه1410)بريوت: دار املعرفة، د.ط،  األماإلمام الشافعي، حممد بن إدريس، 

، حتقيق: محيد بن حممد عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينةبن جنم، ابن شاس، عبدهللا 
 م(.2003-ه1423، 1)بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط.

)األردن: دار النفائس،  املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي حممد عثمان، شبري،
 م(.2007-ه1427، 6ط.

، حتقيق: مكتب البحوث ناع يف حل ألفاظ أيب شجاعاإلقالشربيين، حممد بن أمحد اخلطيب، 
 دار الفكر )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(.-والدراسات

)بريوت: دار  إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج مغين احملتاج حممد بن أمحد اخلطيب، الشربيين،
 م(.1994-ه1415، 1الكتب العلمية، ط.
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)بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط،  يف فقه اإلمام الشافعي املهذب إبراهيم بن علي، الشريازي،
 د.ت(.

)د.م: سلسلة صاحل  الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالميالضرير، الصديق حممد األمّي، 
 .م(1995-ه1416، 2كامل للرسائل اجلامعية يف االقتصاد اإلسالمي، ط.

، 2)بريوت: دار الفكر، ط. در املختارر على الرد احملتا حممد أمّي بن عمر، ابن عابدين،
 م(.1992-ه1412

)الرايض: بنك  زكاة الديون املعاصرة دراسة أتصيلية تطبيقيةالعايضي، عبدهللا بن عيسى، 
 م(.2015-ه1436، 1البالد، ودار امليمان، ط.

)الرايض: ، حتقيق: حممد املوريتاين الكايف يف فقه أهل املدينةابن عبدالرب، يوسف بن عبدهللا، 
 م(.1980-ه1400، 2مكتبة الرايض احلديثة، ط.

حتقيق: عبداحلق  ،على مذهب عامل املدينة املعونة بن علي البغدادي، عبدالوهاب،القاضي 
 محيش )مكة: املكتبة التجارية، د.ط، د.ت(.

كتبة مرقم آلًيا من امل، البن قدامة تعليقات ابن عثيمني على الكايف حممد بن صاحل، ابن عثيمّي،
 الشاملة.

)الدمام: دار ابن اجلوزي،  ع على زاد املستقنعالشرح املمتحممد بن صاحل العثيمّي، ابن عثيمّي، 
 ه(.1436، 6ط.

، جمموع الفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيابن عثيمّي، حممد بن صاحل، 
 م(.2003-ه1423، 1مجع وترتيب: فهد السليمان )الرايض: دار الثراي، ط.

)بريوت: دار الفكر، د.ط،  حاشيته على شرح اخلرشي ملختصر خليلالعدوي، علي بن أمحد، 
 د.ت(.

حتقيق: حافظ عبدالرمحن )د.م: مؤسسة خلف  ،املختصر الفقهي حممد بن حممد، ابن عرفة،
 م(.2014-ه1435، 1أمحد اخلبتور لألعمال اخلريية، ط.

، حتقيق: قاسم النوري )جدة: دار يف مذهب اإلمام الشافعيالبيان العمراين، حيىي بن أيب اخلري، 
 م(.2000-ه1421، 1املنهاج، ط.
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حتقيق: جورج املقدسي )بريوت: دار املشرق، د.ط،  ،الفنون علي بن عقيل بن حممد، ابن عقيل،
 م(.1970

-ه1409)بريوت: دار الفكر، د.ط،  شرح خمتصر خليل منح اجلليل حممد بن أمحد، عليش،
 م(.1989

-ه1420، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. البناية شرح اهلدايةالعيين، حممود بن أمحد، 
 م(.2000

 ، )بريوت: دار املعرفة، د.ط، د.ت(.إحياء علوم الدينالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، 

، ، حتقيق: عبداحلميد اجمللي )الكويت: أسفارحتصني املآخذالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، 
 م(.2018-ه1439، 1ط.

، حتقيق: أمحد حممود، وحممد حممد اتمر الوسيط يف املذهبالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، 
 ه(.1417، 1)القاهرة: دار السالم، ط.

)د.م: مؤسسة  الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفةالغزنوي، عمر بن إسحاق، 
 م(.1986-ه1406، 1الكتب الثقافية، ط.

، 1)الرايض: دار امليمان، ط. املسائل املستجدة يف نوازل الزكاة أمين بن سعود، العنقري،
 م(.2009-ه1430

)قطر: وزارة األوقاف  نوازل الزكاة دراسة فقهية أتصيلية ملستجدات الزكاةالغفيلي، عبدهللا، 
 م(.2009-ه1430، 1والشؤون اإلسالمية، الرايض: دار امليمان، ط.

 ه(.1397، 1)د.م: د.ن، ط. الروض املربع حاشية عبدالرمحن بن حممد، سم،ابن القا

حتقيق: عبدهللا الرتكي، وعبدالفتاح  ،، الشرح الكبريعبدالرمحن بن حممد ابن قدامة، أبو الفرج
 م(.1995-ه1415، 1احللو )القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط.

، حتقيق: أمحد حممد عمدة الفقه يف املذهب احلنبلي موفق الدين عبدهللا بن أمحد، ابن قدامة،
 م(.2003-ه1424، 1عزوز )بريوت: املكتبة العصرية، ط.

)بريوت: دار الكتب العلمية،  الكايف يف فقه اإلمام أمحدابن قدامة، موفق الدين عبدهللا بن أمحد، 
 م(.1994-ه1414، 1ط.
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-ه1388لقاهرة: مكتبة القاهرة، د.ط، )ا املغينابن قدامة، موفق الدين عبدهللا بن أمحد، 
 م(.1958

، حتقيق: حممد سراج، وعلي مجعة حممد )القاهرة: دار السالم، التجريدالقدوري، أمحد بن حممد، 
 م(.2006-ه1427، 2ط.

 )د.م: عامل الكتب، د.ط، د.ت(. أنوار الربوق يف أنواء الفروقالقرايف، أمحد بن إدريس، 

، 1، حتقيق: حممد بو خبزة )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط.الذخريةالقرايف، أمحد بن إدريس، 
 م(.1994

 ة دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن والسنةفقه الزكا يوسف، القرضاوي،
 م(.1973-ه1393، 2)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط.

ايسّي درادكة )بريوت:  ، حتقيق:حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاءالقفال، حممد بن أمحد، 
 م(.1980، 1مؤسسة الرسالة؛ وعمان: دار األرقم، ط.

 )د.م: دار الفكر، د.ط، د.ت(. الرسالة عبدهللا بن أيب زيد، القريواين،

، النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهاتالقرواين، عبدهللا بن أيب زيد، 
، 1عبدهللا الرتغي، وحممد الدابغ )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط.حتقيق: جمموعة من احملققّي منهم: 

 م(.1999

، حتقيق: حممد عبدالسالم )بريوت: إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم، حممد بن أيب بكر، 
 م(.1991-ه1411، 1دار الكتب العلمية، ط.

 .(ت.د ط،.د العريب، الكتاب دار: بريوت) الفوائد دائعبابن القيم، حممد بن أيب بكر، 

)بريوت: مؤسسة الرسالة، الكويت:  زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم، حممد بن أيب بكر، 
 م(.1994-ه1415، 27مكتبة املنار اإلسالمية، ط.

)بريوت: دار الكتب العلمية،  يف ترتيب الشرائع بدائع الصنائع أبو بكر بن مسعود، الكاساين،
 م(.1986-ه1406، 2ط.

االنتصار يف املسائل الكبار على مذهب اإلمام أمحد الكلوذاين، أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد، 
 م(.1993-ه1413، 1، حتقيق: عبدالعزيز البعيمي )الرايض: مكتبة العبيكان، ط.بن حنبل

 ه(.1310، 2)د.م: دار الفكر، ط. الفتاوى اهلنديةجلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي، 
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 والشؤون األوقاف وزارة: قطر) عبدالكرمي أمحد: حتقيق ،التبصرة الربعي حممد بن علي خمي،الل
 .(م2011-ه1432 ،1.ط اإلسالمية،

)بريوت: الشبكة العربية  التصرف يف املال العام وحدود السلطة يف حق األمةاملاجد، خالد، 
 .م(2013، 1لألحباث والنشر، ط.

-ه1415، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط. املدونةاإلمام مالك، مالك بن أنس، 
 م(.1994

 )القاهرة: دار احلديث، د.ط، د.ت(. األحكام السلطانية علي بن حممد، املاوردي،

، حتقيق: خضر حممد خضر )إيران: دار اإلقناع يف الفقه الشافعياملاوردي، علي بن حممد، 
 م(.2000-ه1420، 1إحسان، ط.

حتقيق: علي معوض،  ،يف فقه مذهب اإلمام الشافعي احلاوي الكبري علي بن حممد، املاوردي،
 م(.1999-ه1419، 1وعادل أمحد )بريوت: دار الكتب العلمية، ط.

حتقيق: جاسم  ،الفقهية والضوابط الكلية القواعد يوسف بن احلسن بن عبداهلادي، ابن املربد،
 م(.1994-ه1415، 1الدوسري )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، ط.

: به اعتىن ،اإلسالمية الشريعة نظر يف املصرفية واملعامالت الراب عبدالعزيز، بن عمر املرتك،
 .(ت.د ،2.ط العاصمة، دار: م.د) زيد أبو بكر

)د.م: دار إحياء الرتاث  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي، علي بن سليمان، 
 ، د.ت(.2العريب، ط.

، حتقيق: طالل اليوسف )بريوت: اهلداية يف شرح بداية املبتدياملرغيناين، علي بن أيب بكر، 
 دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(.

 م(.2009-ه1430، 2، )سوراي: دار املكتيب، ط.حبوث يف الزكاةاملصري، رفيق، 

، 1العلمية، ط. )بريوت: دار الكتب يف شرح املقنع املبدع إبراهيم بن حممد، ابن مفلح،
 م(.1997-ه1418

حتقيق: عبدهللا الرتكي )د.م:  ،ع للمرداويالفروع وتصحيح الفرو  حممد بن مفلح، ابن مفلح،
 م(.2003-ه1424، 1مؤسسة الرسالة، د.
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، حتقيق: أمحد بن محيد )مكة املكرمة: مركز إحياء الرتاث القواعداملقري، حممد بن حممد، 
 اإلسالمي، د.ط، د.ت(.

)د.م: دار إحياء الكتب العربية،  درر احلكام شرح غرر األحكاماملالخسرو، حممد بن فرامرز، 
 د.ط، د.ت(.

 حممد الشيخ حممد: حتقيق ،املذهب قواعد إىل املنتخب املنهج شرح علي، بن أمحد املنجور،
 .(ت.د ط،.د الشنقطيين، عبدهللا دار: م.د) األمّي

، حتقيق: فؤاد عبداملنعم )د.م: دار املسلم للنشر اإلمجاعابن املنذر، حممد بن إبراهيم النيسابوري، 
 م(.2004-ه1425، 1والتوزيع، ط.

، )بريوت، دمشق، عّمان: املكتب اإلسالمي، حبوث يف االقتصاد اإلسالمياملنيع، عبدهللا، 
 م(.1996-ه1416، 1ط.

)بريوت: دار الكتب  ملختصر خليل التاج واإلكليل سم،حممد بن يوسف بن أيب القا املواق،
 م(.1994-ه1416، 1العلمية، ط.

، عّلق عليها: حممد أبو دقيقة )القاهرة: االختيار لتعليل املختاراملوصلي، عبدهللا بن حممود، 
 م(.1937-ه1356مطبعة احلليب، د.ط، 

عبدهللا الرتكي )د.م: مؤسسة ، حتقيق: منتهى اإلراداتابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي، 
 م(.1999-ه1419، 1الرسالة، ط.

، وضع حواشيه األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمانابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، 
 م(.1999-ه1419، 1وخرج أحاديثه: زكراي عمريات )بريوت: دار الكتب العلمية، ط.

)د.م: دار الكتاب اإلسالمي،  شرح كنز الدقائق الرائقالبحر  زين الدين بن إبراهيم، ابن جنيم،
 ، د.ت(.2ط.

)د.م: دار الفكر،  الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواينالنفراوي، أمحد بن غامن، 
 م(.1995-ه1415د.ط، 

حتقيق: زهري الشاويش )بريوت، دمشق،  ،وعمدة املفتني روضة الطالبني حيىي بن شرف، النووي،
 م(.1991-ه1412، 3ن: املكتب اإلسالمي، ط.عما

 )د.م: دار الفكر، د.ط، د.ت(. اجملموع شرح املهذبالنووي، حيىي بن شرف، 
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، حتقيق: عوض قاسم )د.م: منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقهالنووي، حيىي بن شرف، 
 م(.2005-ه1425، 1دار الفكر، ط.

 م(.1996-ه1417، 1رايض: دار املؤيد، ط.)ال زكاة الديناهلليل، صاحل بن عثمان، 

 )د.م: دار الفكر، د.ط، د.ت(. فتح القدير حممد بن عبدالواحد، مام،اهلابن 

 الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصاديةهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببيت التمويل الكوييت، 
 .م(2014-ه1435، 1)الكويت: دار الضياء للنشر والتوزيع، ط.

 م(.2016-ه1437، 1)األدرن: دار النفائس، ط. قضااي زكوية معاصرةايسّي، حممد نعيم، 

، تصحيح وتعليق: حممد الفقي )بريوت: األحكام السلطانيةأو يعلى الفراء، حممد بن احلسّي، 
 م(.2000-ه1421، 2دار الكتب العلمية، ط.

 الندوات واملؤمترات واجملالت
 م(.2010-ه1430، 4املعاصرة )األردن: دار النفائس، ط.أحباث فقهية يف قضااي الزكاة 

 م.1998-ه1419أحباث وأعمال املؤمتر العاملي األول للزكاة، املنعقد يف الكويت، 

 م.1989-ه1409أحباث وأعمال الندوة الثانية لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف الكويت، 

 م.1994-ه1414اصرة، املنعقدة يف البحرين، أحباث وأعمال الندوة الرابعة لقضااي الزكاة املع

 م.1995-ه1415أحباث وأعمال الندوة اخلامسة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف لبنان،

 م.1996-ه1416أحباث وأعمال الندوة السادسة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف الشارقة، 

 م.1997-ه1417صرة، املنعقدة يف الكويت، أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضااي الزكاة املعا

 م.1999-ه1420أحباث وأعمال الندوة التاسعة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف األردن، 

-ه1422أحباث وأعمال الندوة احلادية عشرة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف القاهرة، 
 م.2001

-ه1426زكاة املعاصرة، املنعقدة يف البحرين، أحباث وأعمال الندوة الرابعة عشرة لقضااي ال
 م.2005

-ه1430أحباث وأعمال الندوة الثامنة عشرة لقضااي الزكاة املعاصرة، املنعقدة يف بريوت، 
 م.2009
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 م.2014-ه1435أحباث وأعمال الندوة الثانية والعشرون، املنعقدة يف إسطنبول، 

م 2011-ه1432إلسالمي، املنعقدة يف جدة، الثانية والثالثون لالقتصاد ا ندوة الربكةأحباث 
 (.2011-ه1432، 1)البحرين: إدارة البحوث والتطوير، ط.

جدة، جملد -جملة االقتصاد اإلسالمي، مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبدالعزيز
 ه.1422(، عام1(، عدد )14)

 .ه1434 الثامن، العدد الشرعية، والدراسات البحوث جملة

 املواقع االلكرتونية
الشبيلي، يوسف بن عبدهللا، زكاة األسهم والصكوك والصناديق االستثمارية، حبث منشور على 

 اإلنرتنت: 
http://cutt.us/INONh  

(، الشويعر، عبدالسالم، التعليق املختصر على زاد املستقنع )وهي دروس أ لقيت جبامع الراجحي
 رابط التفريغ: اعتىن به: وليد يسري،

 https://ia601602.us.archive.org/25/items/Sharh_2_Zad/024.pdf 
م الغفيص، يوسف، شرح رسالة رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية، )دروس صوتية قا

بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية: إسالم ويب( رابط صفحة الدروس: 
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=1119&read=0&lg=657 

ه: 1429ة أسهم الشركات، حبث منشور على االنرتنت، الغفيلي، عبدهللا، زكا
https://www.islamtoday.net/media_bank/pdf/2010/10/9/7_2010109_15171.pdf 

م الفتاوى، موقع املسلم: ه، قس1431صفر//25املاجد، خالد، زكاة املال احلرام، 
http://www.almoslim.net/node/75856 

املاجد، سليمان بن عبدهللا، زكاة الوقف وصندوق العائلة، املوقع الرمسي للشيخ، فتوى رقم 
 ه،1430(، بتاريخ 5559)
 http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=5559  

: م1998فتاوى الندوة الثامنة، الدوحة ، م2012-ه1434امللتقى الفقهي، 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5783 
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