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  :صـخـلـم

يتم ور الب ث حول فري ة الزياة  اليت 

،  تــل مو ــع الــرين مــن أريــا  اإلســال   

وتتميــز بــا عباداتــه بتجاوزهــا حــدود العالقــة 

عالقة اإلنسا  املسلم إىل  با اإلنسا  وخالقه

ــن أمـــوال       ــزع مـ ــالل  ويـــل جـ ــن خـ ــه مـ برخيـ

الاقــــراع. ويتنــــاول علــــى وجــــه    إىل  األمنيــــاع

ــه     ــتظم في ا صــوص اإلطــار الاقهــي الــذي تن

ــاة  ــا  الزيـــ ــتالف  ، أحكـــ ــات االخـــ وتارعـــ

ــا ــيلتها ، الاقهـــي يف وعائهـ ، وأثـــرع علـــى حصـ

ويستكشــــف االختيــــارات الاقهيــــة للمشــــر  

السوداني يف مسـائل الزيـاة مـن خـالل مـواد      

قانو  الزياة . ويهدف الب ث من بسل هذع 

ــايا بيـــا  اآلثـــار املاليـــة لالخـــتالف    إىل  الق ـ

ويــذا آثــار هــذا   ، الاقهــي يف بــاب الزيــاة  

ــاة يف    ــا  الزيـ ــنا أحكـ ــى تقـ االخـــتالف علـ

                                                           
*

 .ف امُلراسلِلَؤمُلا -

ا تمعـــــات اإلســـــالمية يف  ـــــوع التجربـــــة    

 السودانية. 

لب ـث االعتمـاد   وتقت ي معاجلة مو و  ا

ــرض    ــاي الت ليلــــي يف عــ ــنها الوصــ ــى املــ علــ

ــة   ــوال الزيويــ ــي يف األمــ ــتالف الاقهــ ، االخــ

ــوداني يف     ــر  السـ ــارات املشـ ــع اختيـ ــد تتبـ وعنـ

واستخدا  املنها املقار  عنـد  ، قانو  الزياة

بيا  األثر املالي الختيـار رأي فقهـي دو  مـ ع    

 يف التطبيق العملي للزياة.

يرادات الزيـاة  أ  إإىل  وقد خلص الب ث

وثيقة االرتباط باالختالف الاقهي يف مسائلها 

حيث يرتتب على اختيـار رأي فقهـي   ، اجلزئية

، دو  م ع تذبذب يف حصيلتها زيادة ونقصانا

ــاة وأ ــانو  الزيـ ــوداني    قـ ــع  السـ ــذ بروسـ أخـ

يمـا أ  املشـر    ، املذاهب واآلراع يف الزياة

ــوداني  ــز  الســ ــه بمل يلتــ ــذهب يف اختياراتــ املــ

الكي رمـم أنـه املـذهب الاقهـي السـائد يف      امل

القــانو  يــث ا مــن اآلراع أخــذ بــل ، الســودا 

بل حتـى بـبعض   ، األخرى الاقهية من املذاهب

  .املعاصرين الاقهاع اجتهادات
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ــة  االخــتالف الاقهــي   : الكلمــات املاتاحي

االختيــارات الاقهيــة  حصــيلة الزيــاة  قــانو  

 الزياة السوداني.

Abstract:  
The research revolves around the 

deals in particular with the 

jurisprudence of funds that are 

subject to zakat, the implications of 

the juristic difference in its pot, and 

its effect on its revenues, and 

explores options for the Sudanese 

legislator in matters of Zakat 

through the articles of the Zakat 

Law. The research concluded that 

the Zakat revenues are closely 

related to the juristic difference in 

the issues of Zakat, whereby 

choosing a specific jurisprudence 

opinion and leaving other opinions 

leads to an increase or decrease in 

Zakat revenues, and that the 

Sudanese Zakat Law took the 

broadest doctrines and opinions in 

Zakat to take into account the 

interests of those who deserve it, just 

as the Sudanese legislator did not 

commit to His choices in Maliki 

doctrine, although it is the 

prevailing juristic doctrine in Sudan, 

but the law took many opinions from 

other doctrines, and even some 

contemporary jurisprudence.  
Keywords: Jurisprudence of 

Zakat; Sudan's Zakat Law; zakat 

proceeds. 

  :مقـدمـــة

، املتتبع ألحكا  زيـاة األمـوال يل ـن تشـعب ا ـالف الاقهـي يف مسـائلها اجلزئيـة        

ومـنهم مـن يزيـي مـال الصـ  وا نـو        ، منهم من يزيي الدين ومنهم من ال يزييهف

أيا  السنة وتقلباته ومنهم من يرقب النصاب يف األموال ايتولية يف ومنهم من ال يزييه. 

ومـنهم مـن ال   ، ومنهم من يشرتط يف األنعا  السو ، يو  متامهإىل  ومنهم من ينظر، فيها

ومـنهم مـن يوجـب الزيـاة يف القليـل والكـث        ، معلوفة بل وعاملـة  أو (1)يارق با سائمة

يف حا يكاد الـبعض يعايهـا عـدا أصـناف معـدودة      ، من مناع األرض من الزرو  والثمار

 اجلزئية يف باب الزياة. يف املسائليتشعب االختالف وهكذا ، حمصورة

ــي للزيــاة يف الســودا       ــق العمل ــة   صــيامةوقــد اقت ــي التطبي ــا الاقهي يف ألحكامه

وقـد تطلـب كلـك ايتسـم      .على مرار القوانا ايتديثة، مرقمةومواد قانونية مرتبة  صورة

مل يعـد بوســع ا يئـات واألفــراد األخــذ   وبــذلك ، يف االختيـارات الاقهيــة يف مـواد القــانو   

 باجتهادات فقهية خمالاة ملا ت منه القانو .

فهـو يسـتعرض اإلطـار الاقهـي الـذي تنـتظم       ، ويف هذا السياق تربز أهمية هذا الب ث

وأثــرع علــى  ويتتبــع تارعــات االخــتالف الاقهــي يف حمــل الزيــاة، فيــه أحكــا  الزيــاة
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جتربـة تنظـيم الزيـاة يف السـودا  يف تعاملـها مـع       ويسلل ال وع على ، إيرادات الزياة

توجهــات املشــر  الســوداني يف االختيــارات الاقهيــة يف مســائل       ويــبا، هــذا االخــتالف 

 الزياة.

مـا هـو أثـر    : وبناع على ما سبق فإ  هذا الب ث يسعى لإلجابة عن اإلشكالية التالية

مهـا يف  ـوع قـانو     االختالف الاقهـي يف وعـاع الزيـاة علـى حصـيلتها وتقـنا أحكا      

 الزياة السوداني؟

 :  ةوميكن إبراز معامل اإلشكالية السابقة يف األسئلة الارعية التالي

ــرثر حصــيلة         - ــة؟ وهــل تت ــه أبعــاد مالي ــة ل هــل االخــتالف الاقهــي يف األمــوال الزيوي

 الزياة بالرأي الاقهي املعتمد يف التطبيق؟

يف قانو  الزيـاة؟ وهـل قصـد توسـيع     ما هي االختيارات الاقهية للمشر  السوداني  -

 قاعدة إجياب الزياة ؟

، إبــراز األثــر املــالي لالخــتالف الاقهــي يف مســائل الزيــاة  إىل  ويهــدف هــذا الب ــث 

ويـذا بيـا  أثـر هـذا االخـتالف      ، وانعكاساته على حصيلة الزياة ارتااعًا واخناا ـاً 

حيــث ، الســودانيةعلــى اختيــارات املشــر  يف تقــنا أحكــا  الزيــاة يف  ــوع التجربــة    

يتطلب كلـك اجتهـاد املشـر  يف اختيـار رأي فقهـي وإلـزا  املكلاـا مبقت ـاع وتـر  آراع          

  فقهية آخرى.

وتقت ي طبيعة الب ـث االعتمـاد علـى املـنها الوصـاي الت ليلـي يف عـرض االخـتالف         

وتتبـع املــواد املتعلقـة بوعــاع الزيـاة يف قــانو     ، الاقهـي يف األمـوال الــيت خت ـع للزيــاة   

املشــر  الســوداني يف  واســتنتا  االختيــارات الاقهيــة الــيت اعتمــدها  ، الزيــاة الســوداني

ــانو   ــي يف األمــوال      ، صــيامة الق ــل مــع االخــتالف الاقه ــه يف التعام واســتخالص توجهات

يما يتطلب الب ث استخدا  املنها املقار  يف معرض املقارنة با األثر املالي  الزيوية.

 م ع يف التطبيق العملي لاري ة الزياة على حصيلتها.الذي خيلاه تبين رأي دو  

مت  ولإلحاطــة مبختلــف جوانــب الب ــث ومعاجلــة إشــكاليته واإلجابــة عــن تســاؤالته     

 :  احملاور التاليةإىل  تقسيمه

 يف زياة رأس املال وأثرع على حصيلة الزياة  الاقهي  االختالف: احملور األول

 وأثرع على حصيلة الزياة  اإليراد والدخليف زياة  الاقهي االختالف: احملور الثاني
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 يف األموال الزيية يف قانو  الزياة السودانياالختيارات الاقهية : احملور الثالث

  يف زياة رأس املال وأثرع على حصيلة الزياةالاقهي  االختالف: احملور األول

ومـا  ، والا ـة  وزيـاة الـذهب  ، زيـاة الثـروة ايتيوانيـة   : تشمل الزياة يف رأس املال

 يقو  مقامهما من النقود وزياة عروض التجارية.

 : الاقهي يف زياة الثروة ايتيوانية وأثرع على حصيلة الزياة االختالف -أوال

والعـرب إكا أفـردت الــنعم مل   ، يقصـد بـالثروة ايتيوانيـة علـى وجــه ا صـوص األنعـا       

ولوجـوب الزيـاة   ، (2)والغـنم واإلبـل  فإكا قالوا األنعـا  أرادوا بهـا البقـر    ، يريدوا إال اإلبل

ومنهـا مـا اخ تشِلـف    ، يف األنعا  شروط منها ما هو متاـق عليـه يالنصـاب وحـوال  ايتـول     

وايتنابلــة  والشــافعية فيــه يشــرط الســو . حيــث يشــرتط مجهــور الاقهــاع مــن ايتنايــة   

الذين يوجبو  الزيـاة يف األنعـا  سـائمة يانـا أ  معلوفـة       (4)خالفا للمالكية (3)السو 

ــدهم  ــذا الشــرط    ــار عن ــا الزيــاة      ، فــال اعتب ــة الشــرعية لبي ــه ا يئ ــا أخــذت ب وهــو م

 . (5) الكوييت

على ايتصيلة املتوقعـة ألمـوال   بالغ  أثر أ  االختالف يف شرط السو  لهويبدو وا  ا 

هم مذهب مجهور الاقهاع وخاصة مذهب يما  –اعتبار شرط الَسو   أ  كلك ، الزياة

 –الشـافعية الــذي حيصـر ا ــرو  عـن الســو  يف مقـدارغ تســتطيع األنعـا  أ  تعــيش دونــه      

بـل جيلعـه يف حكـم املعـدو  مالبـًا  كلـك أ  الشـائع        ، تقلـيص وعـاع الزيـاة   إىل  سيؤدي

إ  مل ، فمن يانا له ماشية فهو يعلاهـا أملـب العـا    ، اليو  يف تربية األنعا  عد  السو 

يكن العا  يله. بل أيثر من كلـك أصـبح للقطيـع طبيـب بيطـري يسـهر علـى السـالمة         

وهـي  ، فال يتصور اليو  يف الغالب أ  نرى أنعاما وُلودًة عـامرًة وممتلئـةً  ، الص ية للقطيع

 تصول وجتول يف الرباري تب ث عما جتود به الطبيعة من خ ات.

  :على حصيلة الزياةلتجارة وأثرع عروض ازياة الاقهي يف  االختالف -ثانيا

ونصـاب  ، جتب الزياة يف قيمة عروض التجارة إكا بلغـا نصـابًا وحـال عليهـا ايتـول     

فيشقوو  إكا حال عليه ايتـول مبـا هـو أحـن     ، الزياة فيما أعد للتجـارة هو نصاب األمثا 

فــاعترب ، ألنه قــد وجــب تقوميــه شــرعا يتّقهــم ف ــةأو  ألهــل الزيـــاة مــن نصــاب كهــب

قومـا بالا ـة.   ، إكا بلغـا قيمتهـا نصـابًا بالا ـة دو  الــذهب     : فعلـى هـذا  ، األحن  ـم 

، وبالـذهب تبلـغ نصـاباً   ، فـإكا يانـا قيمتهـا بالا ـة دو  النصـاب     ، ويذلك العكس
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ومقـدار الواجـب   ، وحيصل للاقـراع حـن منهـا   ، حتى جتب الزياة فيها، قوما بالذهب

عنـد متـا  ايتـول. وهـذا مـذهب ايتنابلـة       يف زياة عروض التجارة هو ربع عشـر قيمتهـا   

إىل  وكهـب أبـو يوسـف مـن ايتنايـة      .(7)واختارع من املعــاصرين ابـن عثـيما   ، (6)وايتناي

فـإ  اشـرتاها بعـرض قومهـا مبـا هـو       ، الا ـة أو  أنه يقومهـا مبـا اشـرتاها بـه مـن الـذهب      

 نايـة وكهـب الشـافعية وحممـد بـن ايتسـن مـن ايت      ، الا ـة أو  الرائا يف بلدع من الـذهب 

أو  ســواع اشـرتاها بالــذهب ، أنـه يقومهـا بــالرائا يف بلـدع مــن الـذهب والا ــة مطلقـا     إىل 

 .(8) بغ هماأو  بالا ة

الذي وقع يف  ديد نصاب عروض التجارة والنقـود املعاصـرة بنــاع علـى      الختالفإ  ا

حصـيلة  أيكـو  بالذهب أ  الا ــة ؟ لـه أثـر مباشـر علـى      : اختـالف العـلماع يف إيتـاقـها

ــة     ــة النصـــاب بالا ـ ـــاب بالـــذهب تاـــوق قيمـ ــر مـــثال قيمـــة النصـ ــاة. فاـــي اجلزائـ الزيـ

قيمة نصـاب الا ـة   إىل  . وهذا يعين أ  العدول عن األخذ بقيمة نصاب الذهب(9)بكث 

حيث أ  حجم ودائع ، يدخل الكث  من الائات يف وعاع الزياة وبالتالي زيادة عائداتها

اســتثمارية لــدى البنــو  والــيت خت ــع للزيــاة ستشــهد   أو  األفــراد ســواع يانــا جاريــة 

ارتااعا يف حدود نصاب الا ة. يمــا أ  رأس مــال ومـداخيل أملـب األنشـطة التجاريـة       

إك ال يشتصَور يف الغالب أ  يقـل رأس مـال قطـا  البيـع بالتجــزئة مـثال       ، سيخ ع للزيـاة

ـــيت    ، عــن نصــاب الا ــة   ــة ال ــين أ  األنشــطة التجاري ــع املســتهلكا   وهــذا يع ــل م تتعام

، وا  ر والاوايـه ، بيع املواد الغذائية: ومن أمثلة كلك، سيكو  ما ا حمال للزياة

ــع املالبــس واألحذيــة ، والل ــو  البي ــاع وايتمــراع  ــا   ، واألدوات املنزليــة، وبي وبيــع األث

ــه مــن شــرنه أ  يرفــع مــن   ، ومســتلزمات البنــاع وم هــا يــث  ، وقطــع الغيــار وهــذا يل

 الزياة.حصيلة 

  ةوأثرع على حصيلة الزيا اإليراد والدخليف زياة االختالف الاقهي : احملور الثاني

، زيــاة الثـروة املعدنيــة ، زيـاة الــزرو  والثمـار  : تت ـمن الزيــاة يف اإليـراد والــدخل  

 إيراد كوي املهن ايترة.و رواتب وأجور املوىاا والعمال وزياة، زياة املستغالت

  :الاقهي يف زياة الزرو  والثمار وأثرع على حصيلة الزياة االختالف -أوال

فمـنهم مـن وسـع يف الوعـاع     ، اختلف الاقهاع فيما خي ـع للزيـاة مـن الـزرو  والثمـار     

ــه شــيئا   ــي حنياــة وهــو ، حتــى ال يكــاد يســتثين من حيــث يقــول بوجــوب  ، (10)مــذهب أب
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األنــوا  الـيت جتـب    ومنهم مـن  ـيق يف   ، الزياة يف يل ما يقصد بزراعته مناع األرض

فهـو يـرى أ    ، (11)وهـو مـذهب ابـن حـز     ، فيها الزيـاة حتى أصب ا حمصورة معـدودة 

إىل  يتجــه، ومــذهب ثالــث وســل بينهمــا .الزيــاة ال جتــب إال يف القمــح والشــع  والتمــر 

القياس وتوسيع الوعاع ولكن ب وابل وقيود حيث قرر املالكية أ  الزياة تؤخـذ مـن   

القمح والشع  والاول والعدس والتمر والزبيب والزيتـو  وبهـذا   يل ما يدخر ويقتات ي

ويـرى  . (12)القيد ختر  الاايهة ألنها ال تدخر واجلوز واللوز والبندق ألنهـا ليسـا أقواتـا   

ــارا فــال        ــات اختي ــدخر ويقت ــاتا األرض إكا يــا  ممــا ي الشــافعية أ  الزيــاة جتــب يف ن

. أما ايتنابلة فرخ عوا للزياة (13)عنبزياة عندهم يف الثمار برنواعها عدا الرطب وال

 .(14)يل ما ييبس ويبقى ويكال 

وقول ايتنايـة مـن   ، با قول الظاهرية وقريبا منه قول الشافعية من جهةجلي  والارق

وقد أشار القر اوي لذلك يف معرض حديثه عن األسئلة ا امـة واملتكـررة   ، جهة أخرى

هــل صــ يح أ  مــن سياســة : مــن بينهــا الــيت يانــا توجــه إليــه يف ماليزيــا  والــيت يــا  

اإلســــال  االقتصــــادية أ  يعاــــي مــــن الزيــــاة يبــــار الــــزرا  الــــذين ميلكــــو  مئــــات 

املـاجنو وم هـا مـن   أو  جوز ا ندأو  ،الشـايأو  آالفهـا من مزار  املطـاطأو  ا كتـارات

الـذين يزرعـو  مسـاحات صـغ ة     ، يف حا يوجب الزياة علـى صـغار الـزرا    ، الاوايه

 ورمبا مل يكونوا ماليا لألرض املزروعة وإمنا مسترجرين  ا ؟، األرزأو  القمح من

، ويا  الدافع  ذا السؤال هو التزا  ا الس اإلسالمية باملذهب السائد يف ماليزيـا 

وهو أ يق املذاهب األربعة يف إجياب الزياة مما ، وهو مذهب الشافعي ر ي اهلل عنه

ومـا عـدا كلـك    ، يقتاته النـاس يف حالـة االختيـار    إال فيما فهو ال يوجبها، أخرجا األرض

 . (15) فال زياة فيه

 وهـذا يعـين أ  األخـذ   ، وما يقال عـن ماليزيـا ينطبـق علـى خمتلـف البلـدا  اإلسـالمية       

ويـــذا مـــذهب املالكيـــة وايتنابلـــة يف التطبيـــق العملـــي ســـيخر    ، ذهب الشـــافعيةمبـــ

ــة مــن األمــوال      ــةالكــث  مــن احملاصــيل الزراعي اخناــاض إىل  وهــذا ســيؤدي ، الزيوي

أمـــا يف حـــال اعتمـــاد املـــذهب ايتناـــي ال شـــك أ  إيـــرادات الزيـــاة ، حصـــيلة الزيـــاة

 ستعرف ارتااعا حمسوسا.
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 : ةعلى حصيلة الزياالاقهي يف زياة الثروة املعدنية وأثرع  االختالف -ثانيا

جنـم عـن  ـول    الـذي  ،   يف زياة القطا  العـا  االقتصـادي  والاقهاع املعاصر اختلف

مستثمر يف يث  من القطاعات. حيث َتنُص معظم القوانا املعاصرة على أ  إىل  الدولة

وأ  األرا ـي اململويـة لألشـخاص إكا وجـد فيهـا معـد        ، املعاد  وايتاجر ملـك للدولـة  

باعتبـارع مـن دعـائم الثـروة     ، فإ  ملكيته تعود للدولة  ألنه خار  نطاق امللكية ا اصـة 

 .(16)عليها اقتصاد البالد اليت يقو 

مـنهم حممـد   ، القول بعد  وجوب الزياة يف املال العا  عدد من املعاصرينإىل  كهبو

القر اوي الذي قال يف معرض حديثه عن زياة و، (18)ووهبة الزحيلي (17)رأفا عثما 

وهـذع ال زيـاة   ، فشـرنه شـر  أمـوال الدولـة    ، "أما إكا يا  )النال( ملك الدولـة : النال

 . (19)باإلمجا "فيها 

ويف املقابل فإ  دعوات فرض الزياة علـى املـال املسـتثمر مـن طـرف الدولـة مـا زالـا         

خاصة يف ىل عجز إيرادات الدولة عن مواجهة مع لة الاقـر يف ا تمعـات   ، تلقى َقبواًل

 ـرورة التـزا  الـدول اإلسـالمية املنتجـة      إىل  ولعل الانجري هـو أول مـن دعـا   ، اإلسالمية

ويــا  كلــك يف املــؤمتر العــاملي . (20)بتخصــيص  ــس النــاتا منــه باســم الزيــاةللـبرتول  

 . وقـد سـلك شـوقي    2090األول لالقتصاد اإلسالمي الذي انعقد مبكـة املكرمـة سـنة    

فهـو يـرى أ  الزيـاة جتـب يف الـبرتول ا ـا  واملنتجـات        ، إعاعيل ش اته املسلك ناسه

 مـؤ  وتشـؤَدى  أو  ناقـات أو  خصم أية تكاليفالتعدينية مبقدار ربع العشر من اإلنتا  دو  

حممـد نعـيم    عوأيـد  (22)أي ـا  وهو ما رج ه عيسى زيي شـقرة . (21)بيا مال الزياةإىل 

 .(23)ياسا 

تعتمد أساسا علـى مـوارد الـنال يف    ، إ  يث ا من الدول اإلسالمية تعترب دوال ناطية

االســتثمار يف الطاقـــة  ومـــازال ، تنايــذ ا طــل التنمويـــة للنهــوض مبختلـــف القطاعــات    

حيظى باألولوية يف هذع البلدا . وهذا يعين أ  إعااع البرتول من الزياة على اعتبار أنـه  

ملك عا  للدولة سينعكس سلبا على حصيلة الزياة املتوقع مجعها يف البلـدا  الناطيـة   

علــى وجــه ا صــوص. وعلــى النقــيض مــن كلــك فــإ  فــرض الزيــاة علــى القطــا  العــا      

والــــــرفع مـــن ، زيـــادة حصـــيلة الزيـــــــاةإىل  ســـيؤدي -ومنـــه قطـــا  الـــنال-االقتصــادي 
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اهــا يف  قيــق األهــداف االقتصــادية  يتوىميكــن رداة ماليــة بيــد الدولــة يــ تهامكـــــان

 واالجتماعية املرموبة.

  :على حصيلة الزياةالاقهي يف زياة املستغالت وأثرع  االختالف -ثالثا

ومل تتخذ ، الزياة األمـوال اليت ال جتب الزياة يف عينهايقصد باملستغالت يف باب 

أو  ،فتغل ألص ابها فائدة ويسبا بواسطة ترج  عينها، ولكنها تتخذ للنماع، للتجارة

. وعلى هذا فإ  املستغالت تتميز عـن م هـا مـن األمـوال يف     (24)بيع ما حيصل من إنتاجها

هـو مـا   ، بينمـا مـ  املسـتغالت   ، ثابتةفعينها ، يونها تتخذ بقصد االستاادة من إنتاجها

فالـدور والعمـارات   ، آخـر إىل  اختذ بقصد التجارة بعينه حبيـث تنتقـل العـا مـن شـخص     

وقــد تكــو  مــ  مســتغالت تبعــًا لقصــد التملــك فيهــا.    ، وم هــا قــد تكــو  مســتغالت 

ثابتـــة يالعقـــار مـــن أرا ـــي ومبـــاني ومصـــانع. وأخـــرى منقولـــة  إىل  وتتنـــو  املســـتغالت

، ايترفــة والســيارات والبــواخر والطـائرات واآلالت. وأخــرى تــدب فيهــا ايتيــاة يـردوات  

مــا ينـتا منــه مــن منـافع مــع بقائــه.   أو  حريــرعأو  صـوفه أو  نســلهأو  يـايتيوا  ألخــذ درع 

يمـا  ، وهـي سـلع معمـرة نسـبياً    ، وتتميز املستغالت بكونها ال تستهلك مـن مـرة واحـدة   

وقــد أدخــل فيهــا األصــول  ، لموســة يف الغالــبوكات أصــول ماديــة م، أنهــا قابلــة للتــرج  

 . (25)املعنوية يرخصة براعة االخرتا  واالسم التجاري ألنها حق مالي

ــف املعاصــرو  يف وجــوب الزيــاة يف املســتغالت     ــا  ، وقــد اختل ، ومقــدار الواجــب فيه

ــة النقــود يف النصــاب ومقــدار املخــر       ــها معامل ومل ينظــر إليهــا نظــرة  ، فمــنهم مــن عامل

 (28)والشـافعية  (27)واملالكيـة  (26)وينسب هذا القول جلمهور الاقهـاع مـن ايتنايـة   خاصة. 

وهو قـول مـن   ، أنها جتب فيها حال قب ها (29)وايتنابلة يف املشهور. ويف رواية عن أمحد

ــال املســتااد حــال    ــة امل ــارع مــؤمتر الزيـــاة األول      يقــول بتزيي ــول اخت قب ــه. وهــذا الق

 . (31)ا امسة لق ايا الزياة املنعقدة يف لبنا والندوة ، (30)برملبية األع اع

فهـو  ، قياس املستغالت علـى الـزرو  والثمـار يف إخـرا  الزيـاة     إىل  القر اوي وكهب

والعشر إ  أخـذ  ، فنصف العشر إ  أخذ من اإلمجالي، نصف العشرأو  يرى أخذ العشر

معاملتهـا  إىل  وكهبـا ، كلـك يف  (34)ومنـذر ق ـف   (33)رفيـق املصـري   هوخالا، (32)من الصايف

وبنـاع عليـه جتـب الزيـاة يف األصـل مـن عقـار وسـيارة وطـائرة          ، معاملة عروض التجـارة 

 وخير  ربع العشر بعد م ي حول. ، وحنوها مع ملتها بر  تقو  قيمتها مع الغلة
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ويل ــن املترمـــل ألقــوال الاقهـــاع يف زيــاة املســـتغالت األثــر البـــالغ الختالفهــا علـــى      

وتت ــاعف أ ــعافا ، قــول فقهــي معــاإىل  تت ــاعل بــالنظر عائــدات الزيــاة  الــيت قــد 

 ولتو يح كلك نشورد أمثلًة على مستَغل منقول وآخر ثابا.، يث ة وفق رأي فقهي آ 

ومثال املسـتغل املنقـولر رُب أسـرة ميتلـك سـيارة أجـرة للنقـل ايت ـري يكتسـب منهـا           

، خر  ما تعلق به من حقـوق ويف نهاية ايتول القمري عَد ماله بعدما أ، قوته وقوت عياله

فتســاعل عــن مقــدار الواجــب فيــه زيــاًة. ، فوجــدع ياــوق النصــاب الــذي دار عليــه ايتــول

وبنــاع علــى مــا ســبق يف زيــاة املســتغالت فــإ  الواجــب خيتلــف بــاختالف الــرأي الاقهــي   

فـإ  مقـدار الزيـاة هـو عشـر      ، فإكا أخذنا باالجتاع الذي ينظر للغَلة دو  األصـل ، املتبع

ووا ح أ  حصيلة الزياة ختتلـف  ، ربع عشر صايف الغلةأو   س اإلمجاليأو  الصايف

باختالف نسبة املخَر  من الغلة. م  أ  عائدات الزياة سرتتاع يث ا بتبين قول الذين 

حيث يشتمل وعاع الزياة على قيمة السـيارة م ـافا   ، يوجبو  الزياة يف األصل والغلة

وعها ربع العشر. وال شـك يف أ  الاــرق بيــن االجتــاها مـن     وخير  من ام، إليها ملتها

شـريات نقـل الريـاب    إىل  حيـث ايتصيـلة يـزداد اتساعـا إكا انتقلنـا من سيارة األجـرة 

، حيث تكو  قيمة األصول مرتاعة جـدا ، وشريات النقل اجلوي والب ري، والب ائع

 جانب إيرادها .إىل  وهي جزع من وعاع الزياة

فإكا فر نا أ  شخصا اشرتى ، عن املستغل املنقول يقال عن املستغل الثابا وما يقال

فالزيـاة على حسـب الــرأي األول جتـب يف    ، مسكنـا بغرض يرائه واالنتاـا  برجرتـه

والاــرق بـي ن   ، يف حا يشوجب أص اب الرأي الثـاني الزيــاة يف العـا والغلـة معـا     ، ملتـه

 ياة املتوقع مجعها.با الرأيا من حيث إيرادات الز

فمـــا بالــك بالعمـــارات الســـكنية  ، إكا ثبــا هـــذا األثــر املـــالي علــى مســـكن مشــؤَجر    

ــادق السيـاحـــية  ــثمن فـــي أصــو ا    ، والان ـــها  فـــهي مرتـاعـــة ال ، واملصـــانع مبعــداتها وآالت

ــا  ـــع يف إيرادهـ ـــة الناـ ــاة ال    ، عـظيمـ ــيلة الزيـ ــيجعل حصـ ــ  سـ ــرأي األخـ ــب أ  الـ وال ريـ

 ال تقار  بها حصيلتها وفق اآلراع األخرى.بل ، ت اهيها

  :على حصيلة الزياةالاقهي يف زياة الرواتب واملهن ايترة وأثرع  االختالف -رابعا

إ  املتا ـص ألقوال العلمـاع يف عصرنا ال جيد فيها مــا يـدل علـى أنهـم منقسمــو  يف      

وإمنــا مايـة مــا يف األمــر أ   ، مسـرلة زيــاة الرواتـب واملهــن ايتــرة بـا موجــب  ـا ومــانع    
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 يف حـا يـذهب آخـرو    ، وينادي بزياتها حا قب ـها ، هنا  من يعاملها معاملة خاصة

 سائر أموال املزيي.إىل  وهذا ما جيعلها تشَ ُم، اشرتاط ايتول فيهاإىل 

فراتــب املوىــف وأجــر العامــل   ، ومــن القــائلا بزياتهــا حــا اســتاادتها القر ــاوي   

مــن كوى املهــن ايتــرة ال يشــرتط لوجــوب   ، دس واحملــامى وم هــمودخــل الطبيــب واملهنــ 

 .(35)بل تزيى حا القبض، الزياة فيه مرور حول

ويقابل هذا الرأي مـن قـال أ  مـن شـرط زيـاة الرواتـب واملهـن ايتـرة حـوال  ايتـول           

ــى النصـــاب  ـــد الوهـــاب ، وحممـــد أبــو زهـــرة ، وهــذا رأي عبــد الــرمحن حســـن  ، عل  وعب

، وحصيلة عمل الطبيـب واملهنـدس وحنـوهم   ، العمال ورواتب املوىاافرجور ، (36)خالف

ال ، وهـي مـا مل تنشـر عـن مسـتغل معـا      ، ومثلها سائر املكاسب من املكافآت وم هـا 

ــه زيــاة حــا قب ــه   ــة يف النصــاب   إىل  ولكــن ي ــم ، جتــب في ســائر األمــوال الزيوي

 بع العشر.ونسبة الزياة يف كلك ر، وايتول فيزيى مجيعا عند متا  النصاب

كلـك أ  اشـرتاط   ، إ  الارق با القولا يبٌ  من حيث أثرشهشما على حصيلة الزيـاة 

ايَتو ل يف املال املستااِد معناعش إعااع يث  من يبار املوىاا وأص اب املهن ايتـرة مـن   

إما رجـل يسـتغُل يـل مـا يقـبض      : وجوب الزياة يف دخو م ال خمة  ألَنهم أحد رجلا

وإمـا رجـل مـن املتوس ـعا     ، أوال برول يف أي اال من ااالت الَتـث م  املختلاـة  من إيرادع 

ويبعِثرشونــه كات الــيما ، بــل املس ــرفا الــذين يناقــو  يــل مــا يكســبو  وإ   بلــغ مــا بلــغ 

جعلش عبع الزيـاة علـى املعتـدلا    : ومعنى هذا، دو  أ  حيول عليه حوٌل، وكات الش مال

املستبعد أ  يـرتي الشـر  ايتكيم العـادل بشــرط خياـف عـن    ومـن ، املقتصدين وحدهم

 وي ع العبع على ياهل املقتصدين.  ، املسـرفا

ومنه الرواتب واألجور وإيراد رؤوس األموال ، إ  تزيية املال املستااد عقب استاادته

حيـث  ، وإيراد كوي املهن ايترة أناع للاقـراع واملسـت قا  ، م  التجارية وما يف حكمها

وسـهولة دفـع الزيـاة    ، ميكن أ  ترتي حبصيلة  خمة مع سهولة الت صـيل لل كومـة  

 .على املمول

  :ية يف قانو  الزياة السودانيويف األموال الزياالختيارات الاقهية : احملور الثالث

الــذي ياصــل يف  (37)مــن حيــث املبــدأ  وبــالنظر يف الاصــل الثالــث مــن قــانو  الزيــاة 

األوعية الزيويـة يبـدو أنـه أخـذ بنظريـة التوسـعة يف األمـوال الـيت تؤخـذ منهـا الزيـاة             
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، فالقانو  السوداني جيعل الزياة واجبة يف يل ما يطلق عليه اسم املال ويبلغ النصاب

املـال العـا    : أ  األموال اليت ال جتب الزياة فيها هـي  09ويستثين فقل ما ورد يف املادة 

، وأمـوال الصـدقة الـيت تصـرف علـى أوجـه ا ـ  تطوعـاً        ، مل يكن معدًا لالستثمار إكا

 واألموال املوقوفة ابتداع ألعمال الرب اليت ال تنقطع.

الثروة املعدنيـة جبميـع   : وبناع على كلك كير القانو  أ  الزياة تشمل األوعية التالية

والنقــد ومــا يقــو  مقامــه مــن   ، والــذهب والا ــة، وأمــوال التجــارة وعرو ــها ، أنواعهــا

والزرو  والثمـار ويـل   ، األوراق املالية كات القيمة النقدية واألسهم والصكو  والودائع

ــا األرض  ــا أنبتــ ــا ، مــ ــة   ، واألنعــ ــرة واملهنيــ ــال ايتــ ــرادات كوي األعمــ ــات وإيــ ، واملرتبــ

، دواملـال املســتاا ، واملسـتغالت يـرجرة العقـارات وإيــرادات وسـائل النقـل وإنتــا  املـزار       

 والرواتب واألجور واملكآفات واملعاشات وأرباح أص اب املهن ايترة وايترف.

ومــن مالمــح التوســع الكــب  يف إجيــاب الزيــاة إخ ــا  القطــا  العــا  االقتصــادي      

علـــى املؤسســـات ايتكوميـــة كات الطـــابع 09يف املـــادةحيـــث يوجـــب القـــانو  ، للزيـــاة

عامــة لوجـوب الزيـاة يف املـادة     االقتصادي إخرا  الزيـاة. يمـا يت ـح مـن الشـروط ال     

فقـدا  النصـاب   إىل  أ  املشر  قصـد توسـيع وعـاع الزيـاة مـن خـالل عـد  االلتاـات         29

، )ب(-2أثنــاع ايتــول يف األمــوال الــيت يشــرتط يف زياتهــا ايتــول يمــا يظهــر يف البنــد 

ألمــراض  ): أنـه  حيـث  11 مـن املـادة   1 نـص الاقـرة  يف  قصد توسـيع حمـل الزيـاة   يما 

عمـال   ()يف زياة األنعا ( ت ـم الذيور واإلنـا  و سـب الصـغار مـع الكبـار     النصاب 

املال الذي يتعـدد ماليـه باعتبـارع مـاال     إىل  . ويذلك نظر القانو (38)مبذهب املالكية

ــادة الوعــاع الزيــو  ، 29مــن املــادة  1واحــد يف البنــد   ــه زي واملشــر  يف هــذع  ، يوهــذا مآل

 . (39)مذهب الشافعي  الذي يرى ترث  ا لطة يف النصاب وإخرا  الزياة ايتالة تبنى

ومــذهب أبــو ، ويف املقابـل ميكــن مالحظــة أ  القــانو  مل يت ــد  عــن زيــاة العســل 

حيـث يـرى أبـو حنياـة أ      ، أ  يف العسل العشر. ويذلك زياة ا يـل  (40)وأمحد حنياة

والســكوت يف معــرض ، (41)الزيــاة ا يــل إكا يانــا تســا  للــدر والنســل جتــب فيهــا  

 ايتاجة للبيا  يف القانو  ينظر إليه على أنه إعااع  ذع األموال من الزياة.  

تاصــيله مــن خــالل تتبــع األوعيــة الزيويــة يف مــواد   يــتمامــل  عــرضومــا ســبق مــن 

 القانو .
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 : للقانو  يف زياة املعاد  والرياز االختيارات الاقهية -أوال

، منهجا مغايرًا ملنها الاقهاع يف التاريـق بـا الريـاز واملعـد     انتها املشر  السوداني 

الريـاز برنـه يشـمل يـل ينـز مـن        0يف املـادة   1332حيث عرف قانو  الزيـاة لسـنة   

ين سـر  أو  سـط ها إىل  يربزأو  ف ة وم ها من املعاد  يوجد مدفونًا يف األرضأو  كهب

األرض ويا  من م  جنسها مبا يتاـق  عنه املاع. أما املعد  فيقصد به يل ما تولد عن 

، مـع املاـاهيم العلميــة. فاملشـر  السـوداني يف هــذع املـادة مل ياـرق بــا الكنـز والريــاز       

فاملعـد  مـا اخـتلل بـاألرض ومت اسـتخراجه ي ـال الـنال        ، وفرق با املعد  والريـاز 

 لكـن يـا  األوىل  ، مثال يف حا يعترب ريازا مـا تشـكل مـن املعـاد  ودفـن يف األرض     

   .أ  ال يورد املشر  لان املعاد  يف تعريف الرياز حتى ال يث  التباسا با املاهوما

جتــب الزيــاة يف املعــاد  جبميــع ) : 2-21بــنص املــادة  وأوجــب يف املعــاد  ربــع العشــر

إىل  يقــدر نصــاب زيــاة املعــاد  منســوبًا- 1 .اســتخراجهاأنواعهــا جامــدة وســائلة عنــد 

وقــد تبنــى املشــر  رأي ايتنابلــة يف  ، (فيهــا ربــع العشــر الــذهب ويكــو  مقــدار الزيــاة 

فهـي تعـم يـل مـا وجـد ممـا لـه قيمـة مـن          ، التوسع يف نـو  املعـاد  الـيت خت ـع للزيـاة     

، يالقـار ، ويذلك املعاد  اجلارية، وحديد، ورصاص وحناس، وكهب وف ة، جوهر

فالزيــاة عنــدهم  (44)والشــافعية  (43). أمـا املالكيــة (42)وحنــو كلــك، والـن ال والكربيــا 

مع اتااقهم على أ  مقدار املخـر   ، ف ة فقلأو  تكو  حصرا يف املعد  إ  يا  كهبا

جتـب الزيـاة يف الريـاز ويكـو  مقـدارها ا مـس       ) : 10 املـادة  جـاع يف ربـع العشـر. و  

ــدار املخــر  ولكنــه      (وختــر  عنــد ايتصــول عليــه    ــق األحنــاف يف مق . واملشــر  هنــا واف

حيث اعترب القانو  كلـك زيـاة بينمـا يـرى األحنـاف أ       ، فخالاهم من حيث جهة الصر

 .  (45)ا مس يصرف يف مصاحل املسلما

 : للقانو  يف زياة الزرو  والثمار االختيارات الاقهية -ثانيا

أخذ املشـر  السـوداني مبـذهب اإلمـا  أبـي حنياـة يف أخـذ الزيـاة يف يـل مـا تنبتـه            

جتـب الزيـاة فـى الـزرو  والثمـار      ) : 13دل على كلك نص املادة ، راألرض من زرو  ومثا

، الغــالل والثمــار وا  ــروات ومنتجــات الغابــات 0. وتشــمل حســب نــص املــادة(برنواعهــا

تؤخــذ الزيــاة مــن املنتجــات الغابيــة عنــد   ) : 19مــن نــص املــادة   1 يمــا ورد يف الاقــرة

 . فتؤخذ الزياة عنـد قطعهـا قبـل أ   ـول     (قطعها إكا يانا أشجارها صايتة للقطع
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وتساهم الزرو  والثمار بنسبة  . يتـل خشـبية وتصـنع ف ينئذ تصبح عرو ًا للتجارةإىل 

ــيلة اإلمجاليـــة للزيـــاة حســـب تقريـــر ســـنة  30.1 1320% مـــن ايتصـ
حيـــث متثـــل ، (46)

ــتا الســودا  حمصــوالت مهمــة يــالقطن   ، الزراعــة حرفــة مالبيــة ســكا  الســودا    وين

 ول السوداني والسمسم والقمح والذرة وم ها.والا

  :للقانو  يف زياة األنعا  االختيارات الاقهية -ثالثا

األنعــا   ): يمـا يلــي  0األنعـا  يف املــادة   1332عـرف قـانو  الزيــاة السـوداني لســنة   

 (تشـمل ال ـر  واملـاعز    والغـــنم، تشمل اجلاموس والبقــر .يقصد بها اإلبل والبقر والغنم

 11وكلك يف املادة ، يذلك تناول القانو   من أوعية الزياة اإلبل والبقر والغنم فقل

وهذا يدل على أ  املشـر  السـوداني أخـذ بـرأي اجلمهـور يف إجيـاب الزيـاة         .وما بعدها

 يف األنعا  الثالثة فقل دو  سائر الثروة ايتيوانية األخرى.

وتؤخـذ مـن   ، إكا حـال عليهـا ايتـول   جتب الزياة يف األنعـا   ) 2-11وحسب نص املادة

أ  وهـذا يعـين   ، (ويستثنى من كلـك األنعـا  العاملـة يف حـر  األرض    ، مواردهاأو  مرتعها

بـل أخـذ مبـذهب اإلمـا      ، املشر  مل يارق با السائمة واملعلوفـة يمـا هـو رأي اجلمهـور    

و توسـيع  وخالاه يف استثناع العاملة منها. وهذا يؤيد أ  قانو  الزياة اجتـه حنـ  ، مالك

 قاعدة إجياب الزياة.  

وعلــى الــرمم مــن أ  الســودا  مــن أمنــى الــدول العربيــة إنتاجــا لألنعــا  فــإ  نســبة            

ــة     ــرب  ــعياة للغاي ــة الزيــاة تعت ــا  ، مســاهمتها يف جباي ــث بلغ ــن الت صــيل   0.3حي % م

الرعـــاة يف أمـــاين إىل  وكلـــك بســـبب صـــعوبة الوصـــول، 1320ســـنة  الكلـــى للزيـــاة

ــة ا ــدمات الــيت تقــد     وصــعوبة ، جتمعــاتهم ــا وقل ــات إىل   صــيل الزيــاة عين ايتيوان

و ــعف التوعيــة واإلرشــاد وســل الرعــاة ب ــرورة إخــرا  ، املزيــاة عنــد  صــيلها عينــا

 .(47)م زياة أنعامه

ــا ــة  -رابع ــارات الاقهي ــال  عــروض التجــارة واملســتغالت للقــانو  يف زيــاة   االختي وامل

  :املستااد

من املـادة يقـدر    0الاقرة  يفو، عروض التجارةيف على وجوب الزياة  20نصا املادة 

وهنـا ميكـن مالحظـة أ  اإليتـاق     ، الـذهب إىل  نصاب أموال التجارة وعرو ها منسـوباً 

ولكـن املشـر  وافـق مـا عليـه الاتـوى       ، بالا ة هو الذي يتوافق مع توسيع وعاع الزيـاة 
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صاب بناع على الذهب علـى اعتبـار انـه    حيث يتم  ديد الن، يف أملب األقطار اإلسالمية

 أيثر استقرارا وشيوعا يف املعامالت.

وأوجـب  ، معاملـة النقـود يف النصـاب ومقـدار الزيـاة      يما عامل القـانو  املسـتغالت  

تشــمل زيــاة املســتغالت صــافى ): 1-00حيــث ورد يف املــادة ، الزيــاة يف صــايف دخلــها

ايتيوانيــة ومــا تــدرع وســائل النقــل مــن صــافى   أجــرة العقــارات وإنتــا  املــزار  واملنتجــات  

. (وأي مورد آخر تقرر جلنة الاتـوى بالـديوا  أنـه يصـلح وعـاع لزيـاة املسـتغالت       ، دخلها

. وهـذا  (تعامل )املستغالت( معاملة النقد لت ديـد نصـابها ومقـدار زياتهـا    ): 0ويف البند 

 يها.مقدار الواجب فو أ يق مذاهب املعاصرين يف وعاع زياة املستغالت

زيـاة املـال املسـتااد. وهـدا يتوافـق      يف ايتول  0يف املادة مل يشرتط املشر  السودانيو

إجيــاب الزيــاة. و قيقــًا للعدالــة يف أخــذ الزيــاة قــا  ديــوا     وعــاعمــع األخــذ بتوســيع 

الزيـاة   حيـث تؤخـذ  ، الزياة بتطبيــق الزيــاة بصـورة إلزاميـة علـى العـاملا با ـار        

خارجـه  أو  مسـلم ميلـك داخـل السـودا      )سـوداني  من يـل 20حسب الاقرة )أ( من املادة 

يف زيـــاة . وجتــب  (دفــع الزيــاة يف االزدوا مــااًل جتـــب فيــه الزيــاة مــع مراعــاة عــد   

بعـد خصـم   الرواتب واألجور واملكآفات واملعاشات وأرباح أص اب املهن ايترة وايترف 

مبـا يناـق علـى املريـل واملشـرب      ) 05مـن املـادة    0الناقات ال رورية  واحملددة يف البند 

  (.وامللبس واملسكن واملريب والعال  وكلك بوساطة جلنة فنية

مـن املوىاا داخل السودا  ال زياة عليهم ألنهم يف اجلملة ال تبلغ  % 03أيثر مـن و

أمـــا بالنســـبة للمغرتبــا  ة ايتاجــات ال ــرورية.بعــد حســم قيمــ رواتــبهم نصـــاب الزيــاة

)وقــد تــتغ  هــذع النســبة حســب املعطيــات االقتصــادية(     % 53ه منــ حيســمدخل الاــرد فــ

 -وهو يف الغالب يبلغه  -واجلزع املتبقي إكا بلغ نصابًا يف العا  ، ايتاجات األصليةملقابلة 

فـإ  نسـبة مسـاهمة     1320وحسب التقريـر السـنوي لسـنة     تؤخذ منه الزياة ربع العشر.

ويرتي يف املرتبة الرابعـة بعـد    % 5.1: املال املستااد يف ايتصيلة اإلمجالية للزياة يقدر بـ

 .(48)عروض التجارة وزياة األنعا ، الزرو  والثمار: يل من

 : خـامتـــة

واألثــر الــذي يرتتــب علــى  ، االخــتالف الاقهــي يف وعــاع الزيــاة مت ــور الب ــث حــول 

وحتميــة هــذا  ، فقهــي دو  مــ ع يف تطبيــق فري ــة الزيــاة علــى حصــيلتها   اختيــار رأي 
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ومت التمثيـل لـذلك بقـانو     ، االختيار بـا اآلراع الاقهيـة يف حـال تقـنا أحكـا  الزيـاة      

وقــد خلــص  ، اليــو إىل    والــذي مــازال ســاري املاعــول   1332الزيــاة الســوداني لســنة   

 : ما يليإىل  الب ث

يرتتب عن االختالف الاقهي يف وعاع الزياة وشروط األخذ منه أثـر مباشـر علـى     -2

ــي دو      حصــيلتها. ــار رأي فقه ــث يــؤدي اختي ــذب يف حصــيلتها ارتااعــا   إىل  مــ عحي تذب

 .واخناا ا

فاـي زيـاة   ، خيتلف حجم األثر املالي لالختالف الاقهي بـاختالف وعـاع الزيـاة    -1

ــر    ــود وعــروض التجــارة ي ــيق األث ــي   النق ــالي أل  االخــتالف الاقه يف حــا ، حمــدود امل

يف زيــاة الــزرو  والثمــار يف مقابلــة مــذهب األحنــاف    تتاــاوت إيــرادات الزيــاة يــث ا 

بـــا مـــذهب املالكيـــة ومـــذهب   ويف زيـــاة األنعـــا  الاـــرق يـــب  ، مبـــذهب اجلمهـــور

الاــرق جلــي بــا مــذهب ايتنابلــة مــن جهــة   ويــذلك األمــر يف زيــاة املعــاد ، اجلمهــور

ويف ا مــل فــإ  إيــرادات الزيــاة وثيقــة   مــذهب الشــافعية واملالكيــة مــن جهــة أخــرى. و

 االرتباط باالختالف الاقهي يف مسائل الزياة زيادة وانكماشا.

املذهب املالكي رمم أنه املـذهب الاقهـي   السوداني يف اختياراته بمل يلتز  املشر   -0

بـل حتـى   ، اآلراع مـن املـذاهب األخـرى   بـل القـانو  أخـذ يـث ا مـن      ، السائد يف السودا 

فاي زياة األنعا  مثال وافق القـانو  املـذهب املـالكي يف    ، ببعض اجتهادات املعاصرين

وخالف املذهب املـالكي  ، ويف زياة الزرو  تبنى مذهب األحناف، عد  اشرتاط السو 

مل ويف زيـاة الـنال   ، وأخذ مبا رج ه القر اوي يف زيـاة املـال املسـتااد حـا قب ـه     

بل تبنى ما رج ه بعض املعاصرين الذين قـالوا بوجـوب   ، يرخذ مبا انتهى إليه القر اوي

 .الزياة يف املال العا  املستثمر من طرف الدولة

ــانو  الزيــاة إ -3 ــن مــوادع    الســوداني   ق أخــذ بروســع املــذاهب واآلراع   يف الغالــب م

د توسـيع قاعـدة إجيـاب    وهذا يعين أ  املشر  السوداني قصـ ، الزياةمسائل يف الاقهية 

 الزياة.

ويف  ــوع النتــائا املتوصــل إليهــا يوصــي الباحــث ب ــرورة تقــنا أحكــا  الزيــاة يف 

ومراعاة األثر املـالي لالخـتالف الاقهـي يف أحكامهـا التاصـيلية      ، ا تمعات اإلسالمية

اخناــاض إىل  عنــد الصــيامة القانونيــة لألحكــا  الاقهيــة  أل  تــبين بعــض اآلراع يــؤدي    
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ــدعو      ــا ي ــة واالقتصــادية. يم ــا االجتماعي ــن  إىل  حصــيلتها وتهمــيش وىياته االســتاادة م

التجربــة الســودانية يف تقــنا الزيــاة  والــيت تتميــز باناتاحهــا علــى املــذاهب الاقهيــة          

وتبنيهـــا توجهـــا عامـــا يتســـم بتوســـيع قاعـــدة إجيـــاب  ، املختلاـــة واالجتهـــادات املعاصـــرة

   الزياة.

: ا ـوامــش واملـراجــع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
انظـر:   يقال: ساما الَراعية واملاِشَية والَغَنمش تسو ش َسو ًما  إكا رَعا  حيث شاَعت، وَلا تشعَلفش يف األص لر -

 .1، ص9ابن منظور: لسا  العرب، دار صادر، ل وت، حرف السا، سو ،  
(2)

-
 .103ص ، 2019، الايومي: املصباح املن ، مكتبة لبنا ، لبنا  

(3)
-

املغـين،  : ابـن قدامـة   -.201، ص0،  1330، الريـاض ، رد احملتار، دار عـامل الكتـب  : عابدينابن  

ــة،   -.20، ص3،  2009، 0ط، الريـــاض، دار عـــامل الكتـــاب الشـــربيين، مغـــين احملتـــا ، دار املعرفـ

  .500، ص2 ، 2321/2009، 2ب وت، ط
(4)

  .110، ص2،  2001مؤسسة العصر، ، اجلزائر، الشرح الصغ : الدردير -
(5)

ــاوى الزيــاة والصــدقات والنــذور والكاــارات، الكويــا،    : بيــا الزيــاة الكــوييت  - أحكــا  وفت

 .01 ص، 1330
(6)

-
 . 013، ص0 ، 2313/1333، 2البناية شرح ا داية، دار الكتب العلمية، ب وت، ط: العيين 

 .110، ص0،  1330دار عامل الكتب، الرياض، يشاف القنا ، : البهوتي -
(7)

-
ــرزاق الــدويش    ــاع، دار العاصــمة،    : أمحــد بــن عبــد ال ــة واإلفت ــة الدائمــة للب ــو  العلمي ــاوى اللجن فت

 . 212، ص0 ، 2320/2000، 2الرياض، ط

 .235، ص0ع،  2313، 2دار ابن اجلوزي، الرياض، طالشرح املمتع، : العثيما -
(8)

 . 320، ص1 ، 2313/1330، 0بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ب وت، ط: الكاساني -

 .119، 111، ص ص0 ، 2323/2003، 2ايتاوي، دار الكتب العلمية، ب وت، ط: املاوردي -
(9)

حســب مــا أعلنتــه وزارة ( د  935.533,33) ـ  ب ــذا العــا  قــدر نســبة للــذهب نصــاب زيــاة النقــود  -

د ( علـى اعتبـار أ  سـعر الغـرا      231355.33الشؤو  الدينية يف اجلزائر، ونصاب النقود نسـبة للا ـة )  

 د . 230من الا ة بلغ 

 https://www.marw.dz 

13/21/1313 .10 :23. 

https://www.worldforexrates.com/ar/xag/dzd/1-exchange-rate 

13/21/1313 ،15 :23. 
(10)

-
 .535، ص1 الكاساني، بدائع الصنائع،  

(11)
-

 .130، ص5،  2319/1330، 2مؤسسة الرسالة، ب وت، ط، احمللى: ابن حز  

https://www.marw.dz/
https://www.marw.dz/
https://www.worldforexrates.com/ar/xag/dzd/1-exchange-rate
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(12)
 .2/103الدردير، الشرح الصغ ،  -

(13)
-

 .505، ص2 الشربيين، مغين احملتا ،  
(14)

-
 .135-130، ص 0،  البهوتي، يشاف القنا  

(15)
-

جـدة، املعهـد اإلسـالمي للب ـو      لكـي تـنجح مؤسسـة الزيـاة يف التطبيـق املعاصـر،       : القر اوي 

 .21ص، 2003، 2والتدريب، جدة، ط
(16)

-
ــرع دامــي   ــه ق ــايا الزيــاة املعاصــرة، دار البشــائر اإلســالمية، بــ وت، ط      : الق ، 2حبــو  يف فق

 .210، 203، ص ص 2303/1330
(17)

-
زياة املال العا ، أحبـا  وأعمـال النـدوة الثامنـة لق ـايا الزيـاة املعاصـرة،        : حممد رأفا عثما  

  .311 صبيا الزياة، الكويا، 
(18)

بيـا  زياة املال العـا ، أحبـا  وأعمـال النـدوة الثامنـة لق ـايا الزيـاة املعاصـرة،         الزحيلي:  وهبة -

  .050، 003: ص صالزياة، الكويا، 
(19)

زيـاة املـال العـا ، أحبـا  وأعمـال النـدوة الثامنـة لق ـايا الزيـاة املعاصـرة،           : يوسف القر اوي -

 . 321، 320ص صبيا الزياة، الكويا، 
(20)

-
اإلسال  وال ما  االجتماعي، ا يئة املصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،     : حممد شوقي الانجري 

 .00، ص2003، 0ط
(21)

-
شوقي إعاعيل ش اتة: تنظيم وحماسبة الزياة يف التطبيق املعاصـر، الزهـراع لإلعـال  العربـي،      

 .113، ص 2331/2011، 1القاهرة، ط 
(22)

-
زياة املال العا ، أحبـا  وأعمـال النـدوة الثامنـة لق ـايا الزيـاة املعاصـرة،        : عيسى زيي شقرة 

 . 311 صبيا الزياة، الكويا، 
(23)

-
زيـاة املـال العـا ، أحبـا  وأعمـال النـدوة الثامنـة لق ـايا الزيـاة املعاصـرة،           : حممد نعيم ياسا 

  .312 صبيا الزياة، الكويا، 
(24)

-
 .351، ص2 القر اوي، فقه الزياة،  

(25)
-

زيـــاة األصـــول االســـتثمارية، أحبـــا  وأعمـــال النـــدوة ا امســـة لق ـــايا الزيـــاة  : منـــذر ق ـــف 

 . 012ص بيا الزياة، الكويا، املعاصرة، 
(26)

-
 .295، ص1 ، 2313/1330، 2فتح القدير، ب وت، دار الكتب العلمية، ط: ابن ا ما  

(27)
-

، 2 حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكــب ، دار إحيــاع الكتــب العربيــة، بــ وت،          : الدســوقي 

 .302ص
(28)

-
 .020، ص3 ، 2323/2003ايتاوي الكب ، دار الاكر للطباعة والنشر، ب وت، : املاوردي 

(29)
-

 .139، ص3 ابن قدامة، املغين،  
(30)

-
أحبا  وأعمال مؤمتر الزياة األول، مطابع القبس التجاريـة، الكويـا،   : بيا الزياة الكوييت 

 .331، ص2333/2013
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(31)
-

 .539أحبا  وأعمال الندوة ا امسة لق ايا الزياة املعاصرة، ص : بيا الزياة الكوييت 
(32)

-
 .313، ص2 القر اوي، فقه الزياة،  

(33)
-

، 201، ص ص2313/1333، 2حبـــو  يف الزيـــاة، دار املكـــت ، دمشـــق، ط : رفيـــق املصـــري 

202. 
(34)

-
زيـــاة األصـــول االســـتثمارية، أحبـــا  وأعمـــال النـــدوة ا امســـة لق ـــايا الزيـــاة  : منـــذر ق ـــف 

 .001املعاصرة، ص 
(35)

  .535، ص2 القر اوي، فقه الزياة،  -
(36)

-
 .310، ص2 ، ناسهاملرجع  

(37)
 ديوا  الزياة السوداني: -

 http://www.zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php?option=com_content&view 

=article&id=17&Itemid=59 

03/31/1313 .05 :25. 
(38)

-
 .035، ص2،  2321/2009، 2الاوايه الدواني، دار الكتب العلمية، ب وت، ط: الناراوي 

(39)
-

 .200، ص0 املاوردي، ايتاوي الكب ،  
(40)

-
 .521، ص1 ، بدائع الصنائعالكاساني،  .210 ، ص3ابن قدامة، املغين،  

(41)
-

 الكاساني، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  
(42)

-
 .105، ص0 . البهوتي، يشاف القنا ، 100، ص3 ابن قدامة، املغنى،  

(43)
-

 .303 ، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكب ،  
(44)

-
 .501، ص2 ، 2321/2001، 2املهذب يف فقه اإلما  الشافعي، دار القلم، دمشق، ط: الش ازي 

(45)
-

 .511، ص1 الكاساني، بدائع الصنائع،  
(46)

-
 : السنوي لديوا  الزياة التقرير 

 http://www.zakat-chamber.gov.sd/arabic/images/stories/report2016.pdf  

 .21ص .11: 15، 30/30/1313
(47)

-
 : التقرير السنوي لديوا  الزياة 

 http://www.zakat-chamber.gov.sd/arabic/images/stories/report2016.pdf 

 21ص .14: 20، 30/30/1313

 https://archive.islamonline.net/9503   : حممد الشريف بش ، جتربة الزياة يف السودا  -

23/33/1313 ،54 :21. 
(48)

-
 التقرير السنوي لديوا  الزياة:  

 http://www.zakat-chamber.gov.sd/arabic/images/stories/report2016.pdf 

 .21. ص14: 15، 31/30/1313
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