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 مدخل مفاهيمي
 تعريف النوازل  أوال: 

النون والزاي والالم كلمة صحيحة تدل على هبوط الشيء  " : مجع انزلة، وهي اسم فاعل من نزل، قال ابن فارس :النوازل لغة  
 :املعاصرون النوازل بعدة تعريفات منها عرف و   .ووقوعه، وأكثر ما تطلق على نزول أمر فيه ِشدَّة 

املسألة أو املستجدات الطارئة على اجملتمع بسبب توسع األعمال، وتعقد املعامالت، واليت ال يوجد   هيتعريف وهبة الزحيلي للنوازل:  -أ 
نص تشريعي مباشر واجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها، وصورها متعددة، وخمتلفة بني البلدان أو األقاليم، الختالف العادات واألعراف  

 احملليَّة 
  تعريف عبد الناصر أَبو البصل: واقعة أو حادثة مستجدة مل تعرف يف السابق ابلشكل الذي عرفت فيه اآلن.  -ب
 .ي احلادثة اليت حتتاج إىل حكم شرعتعريف عثمان شبري:  -ج
 .إعادة االجتهاد فيهاهي ما جيدُّ من الوقائع واملسائل، وذلك حبصول الواقعة بعد أن مل تكن، أو حبدوث ما يستدعي  :  احلادثة  ▪
إلخراج احلوادث اليت ال حتتاج إىل حكم شرعي، كالرباكني والزالزل وحنوها، أو احلوادث اليت قد استقر   :اليت حتتاج إىل حكم شرعي  ▪

 .  الرأي فيها، واتفقوا على حكمها
 : ويتبني مما تقدم أن ضابط النازلة هو

حكمها الشرعي، إما لكوهنا مل تبحث ويستقر االجتهاد فيها قبل ذلك، أو لكوهنا حبثت  كون املسألة حادثة على اجملتمع حتتاج لبيان 
 .واستجد ما يستدعي إعادة االجتهاد فيها 

 اثنيا: تعريف الزكاة 
كقولنا زكت  الزكاة يف اللغة: معناها النماء والزايدة، يقال: زكا شيء إذا منا وزاد، فهي مبعىن  الزايدة، وترد أيضا مبعىن الربكة،  

 النفقة إذا بورك فيها، وترد اثلثا مبعىن الصالح  كقولنا زكا فالن إذا صلح. 
 تعددت تعريفات الفقهاء للزكاة: ويف االصطالح 

" متليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقري غري هامشي وال مواله مع قطع  املنفعة عن امللك من كل وجه   عرفها احلنفية أبهنا:  ▪
 هلل تعاىل" 

 فها املالكية أبهنا:" إخراج جزء خمصوص من مال خمصوص بلغ نصااب ملستحقه إن مت امللك وحول غري معدن وحرث ". عر  ▪
 وعرفها الشافعية بقوهلم:" الزكاة اسم ألخذ شيء خمصوص من مال خمصوص على  أوصاف خمصوصة لطائفة خمصوصة ".  ▪
 صوصة، يف وقت خمصوص ". وعرفها احلنابلة أبهنا:" حق واجب، يف مال خمصوص، لطائفة خم  ▪

فمن نظر إىل حكم   إن االختالفات بني هذه التعريفات تعود إىل وجهة كل تعريف أو اجلهة اليت عول عليها أكثر من غريها:
ومن نظر إىل حملها   ،  ومن نظر إىل املعطي هلا، عرفها أبهنا إعطاء وإيتاء وإخراج  ، الزكاة عرفها أبهنا فريضة واجبة، وأهنا من حق هللا تعاىل

ومن نظر إىل املستحق هلا أو اآلخذ، عرفها أبهنا متليك مال أو حق واجب  ، وهو املال، عرفها أبهنا احلصة املقدرة أو القدر املخصوص
 لطائفة خمصوصة. 

رع على احلصة املقدرة من املال اليت فرضها هللا للمستحقني. كما تطلق على نفس  بقوله: الزكاة تطلق يف الش القرضاوي وعرفها  
  بتعاده عن التعاريف احلدية السابقة وهو أقرب للتعريف النبوي للزكاة يف حديث معاذ: ابويتميز هذا التعريف  إخراج هذه احلصة. 

لذلك ميكن   فإن هم أطاعوا لذلك فإايك وكرائم أمواهلم".  .ائهمفأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقر ..."
 إخراج أغنياء املسلمني قدرا حمددا من أمواهلم للمستحقني طاعة ألمر هللا تعاىل.   :تعريف الزكاة على أهنا
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 أتثري الديون االستثمارية يف بلوغ النصاب املسألة األوىل: 
 شرط النصاب يف الزكاة .1

وحيتمل أن يكون    يقصد ابلنصاب القدر الذي إذا بلغه املال وجبت فيه الزكاة. ومسي نصااب ألنه كالعلم املنصوب لوجوب الزكاة، 
،  مسي نصااب، ألن املال إذا بلغ هذا املقدار وجب أن يـنصـب ألخذ الزكـاة سعـاة يبعثـون لذلـك. وحيتمـل أن يكـون مـأخوذا مـن النصيـب

 ألن املساكني ال يستحقون يف املال نصيبا فيما دون هذه املقادير. 
وذهب مجهور الفقهاء إىل عدم وجوب الزكاة يف مال حىت يبلغ نصااب، إال ما نقل عن احلنفية من عدم اشرتاطه يف زكاة الزروع  

ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وليس فيمـا دون مخس ذود صدقة، وليس  والثمار. والدليل على اشرتاط النصاب أحاديث كثرية منها: "  
 . فيما دون مخس أواق صدقة "

ويشرتط احلنفية أن يكون النصاب فاضال عن احلـاجة األصلية، ويراد هبا عندهم ما يدفع اهلـالك عن اإلنسـان حتقيًقـا، كالنفقة ودور  
النصاب  السكىن وآالت احلـرب، والثياب احملتـاج إليها لدفع احلر والربد، أو تقديـرا:كالدين، فإن املدين حيتاج إىل قضائه مبا يف يده من 

ليدفع عن نفسه احلبس الذي هو كاهلالك، وكآالت احلرفة، وأاثث املنزل، ودواب الركوب، وكتب العلم ألهلها، فإذا كان له دراهم 
 مستحقة أن يصرفها إىل تلك احلوائج صارت كاملعدومة. 

ران الذي تكـاد تصبح فيه الكماليـات  وقيدت احلاجة بكوهنا أصلية؛ألن حاجـات اإلنسـان كثرية وال تكاد تتنـاهى، وخـاصة يف عصـ
حاجيات، واحلاجيـات ضروريـات، فليس كـل ما يرغب فيه اإلنسان يُعد حاجة أصلية، ألن ابن آدم لو كان له واداين من ذهب البتغى  

  .وحنو ذلكاثلثًا، ولكن احلاجات األصلية ما ال غىن لإلنسان عنه يف بقائه، كمأكله وملبسه ومشربه ومسكنه، وأدوات حرفته  
  منع الدين الزكاة يف مال املدين. 2

اتفق الفقهاء على أن الدين ال مينع وجوب الزكاة إذا ثبت يف ذمة املدين بعد وجوب الزكاة، كما اتفقوا على أن الدين ال مينع  
 :ذلك على أقوالواختلفوا يف منع الدين لوجوب الزكاة يف مال املدين فيما عدا  ،  وجوب الزكاة إذا مل ينقص النصاب 

إن الدين مينع وجوب الزكاة مطلًقا، يف األموال الظاهرة والباطنة، حاالا كان الدَّْين أو مؤجاًل، سواء كان هلل أو للعباد، وسواء   :القول األول 
اشرتط بعض الشافعية   ، والرواية األصح عند احلنابلة، وقد كان من جنس املال الذي جتب فيه الزكاة أو ال، وهو القول القدمي للشافعي 

 . واحلنابلة حلول الدين ملنع الزكاة 
 . ورواية عند احلنابلة ،  الدين ال مينع وجوب الزكاة مطلًقا، وهو األظهر عند الشافعية  إن :القول الثاين

، إذا كان له مطالب من العباد، كدين القرض والسلم والنفقة،   إن الدين مينع وجوب الزكاة يف األموال الباطنة دون الظاهرة :القول الثالث
 .ورواية عند احلنابلة ، ، وقول عند الشافعية حاالا كان أو مؤجاًل، وهو مذهب املالكية 

 سبب اخلالف .3
ا حق قال  الزكاة عبادة أو حق مرتب يف املال للمساكني؟ والسبب يف اختالفهم هل   :قال ابن رشد زكاة يف مال َمن   ال  :فمن رأى أهنه

ومن   ،عليه الدين؛ ألن حق صاحب الدين متقدم ابلزمان على حق املساكني، وهو يف احلقيقة مال صاحب الدين، ال الذي املال بيده 
التكليف وعالمته املقتضية الوجوب على املكلف، سواًء كان عليه ديٌن  على من بيده مال؛ ألنه ذلك هو شرط  جتب  :هي عبادة،قال  :قال
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اآلدمي، وحق هللا أحق أن يقضى، واألشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة   حق هللا، وحق  :حقان وأيًضا فإنه قد تعارض هنالك  يكن، أو مل 
 .واملدين ليس بغن ئهم..."،  عن املدين لقوله صلى هللا عليه وسلم:"...صدقة تؤخذ من أغنياكم وترد على فقرا

 :يرتجح القول أبن الدين مينع الزكاة ابلشروط التالية . 4
أن يكون الدين حاال، ال يستطيع املدين أداءه، فال مينع املؤجل وجوب الزكاة يف مال املدين، وهو قول لبعض احلنفية واملالكية   . 1.4

للدين، وال ترد هذه العلهة مع اإللزام ابألجل، إال   )الدائن(والشافعية واحلنابلة؛ ألن متام امللك ينتفي ابحللول، وذلك الستحقاق املطالب 
 قسط املستحق، ويبقى ما عداه يف ملك املدين التام. على ال 
، مما ال حيتاجه حاجة أصلية، وذلك كعروض القنية اليت تباع لوفاء دينه عند إفالسه،  )أصول اثبتة( أال يكون عند املدين عروض قنية . 2.4

 :ملا يليوذلك  وهو قول لبعض احلنفية، ومذهب املالكية وقول عند احلنابلة، وقد رجحه أبو عبيد، 
 .أن تلك العروض من مال املدين اململوك له -أ 

 .أن هلا قيمة مالية متكن صاحبها من بيعها، والتصرف فيها عند احلاجة  -ب 
 .أن لغرميه املطالبة ببيعها لوفاء دينه إذا مل ميكن سداده من غري تلك العروض  -ج 
ن وجوب الزكاة، يؤدي لتعطيل الزكاة عن األغنياء، الذين يستثمرون أمواهلم  أن القول بعدم اعتبار تلك العروض مقابل الدين املانع م -د 

يف عروض القنية، أو املستغالت كاملصانع، فمن ميلك مصنعا تفي غلته حباجته األصلية، واشرتى مصنعا آخر ابلدين، وكان الدين مستغرقا  
 .ملصانعلغلة املصنعني فال زكاة عليه، مع كونه غنيا مبا ميلك من العروض وا

أال يكون املدين مليئا مماطال، فإن كان كذلك فإن الدين ال مينع من وجوب الزكاة عليه، وهو ما يدل عليه قول عثمان رضي هللا   . 3.4
عنه، فإما أن يؤدي الدين ملستحقه أو يزكي املال، وال ينقص الدين النصاب عندئذ، وبذلك جيمع بني األدلة، وال تسقط الزكاة ابحتساب  

 .ين من نصابه، مع انتفاعه ابملال، وامتناعه من أدائه ألهله الد
 أتثري الديون االستثمارية املؤجلة يف بلوغ النصاب . 5

ينشأ من عقد املعاوضة بني الدائن واملدين، فيستفيد املدين من األجل، ويستفيد الدائن من زايدة مثن   ما :املراد ابلدين االستثماري
السلعة نتيجة األجل، وحمل البحث هو عن أتثري الدين الناشئ من املعاوضة على نصاب املدين الزكوي، وهل خيصم منه؟ أم يكتفى  

 إبنقاص ما حل من الدين على املدين؟ 
ه املسألة على ما تقدم بيانه يف منع الدين لوجوب الزكاة يف مال املدين إذا كان حاال، وليس عند املدين عروض قنية  ميكن بناء هذ

 :وبناء عليه ميكن تقسيم هذه املسألة األقسام التالية زائدة عن حاجته األصلية تقابل الدين، 
وزايدة األرابح وكانت زائدة عن احلاجات األصلية للمدين، فإن هذه الديون  .إذا كانت الديون لتمويل أصول اثبتة بقصد االستثمار 1.5

مليون دج،   100ميلك مبلغ  اتجر :ومثال ذلك  ،جتعل يف مقابل تلك األصول، وال تنقص من األموال اليت يف يده والغلة املستفادة له 
مليون دج سنواي، فإذا حل قسط   10ة املصنع مائة مبليون دج، على أن يسدد مثنه يف عشر سنوات مقسطا، وغل 100واشرتى مصنعا 

من الدين جعله يف مقابل قيمة املصنع، ويزكي ما بيده من أموال زكوية؛ ألن الديون عوض عن املصنع، وألن له قيمة مالية يباع عليه عند 
أمواٍل زكوية، إال إذا مل تف قيمة األصول  إفالسه، ويسدد منها ديونه، ويتبني بذلك أن هذه الديون ال تؤثر على نصاب ما بيد املدين من 

 .الثابتة بسداد الديون احلالة 
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إذا كانت الديون لتمويل أصول اثبتة ضرورية ال تزيد عن حاجته األصلية، فينقص الدين احلال وهو القسط السنوي من دخل   .2.5
مليون دج على أن   2مببلغ  -وهي مصدر دخله-الركاب من اشرتى سيارة أجرة لنقل :ومثال ذلك املدين، وال ينقص الدين املؤجل ، 

يسدد مثنها مقسطا يف كل سنة ثالمثائة ألف دج، فيخصم من وعاء الزكاة القسط احلال من الدين، ويزكي ما بقي من مال املدين إن بلغ 
 زكوية، وأن الديون تنقص من تلك  وبذلك يتبني أثر هذه الديون على نصاب ما بيد املدين من أموالٍ  .نصااب وإال مل جتب فيه الزكاة

 .األموال، مث ينظر ما بقي، فإن كان نصااب زكي، وإال فال
.إذا كانت الديون لتمويل عمل جتاري فاضل عن حاجته األصلية، كمن استدان من البنك مبلغ مليون دج الستثمارها جتاراي، مع 3.5

ف دج، فينقص القسط السنوي عندئذ من قيمة العروض واألموال اليت  أل  200التزامه بسدادها خالل مخس سنوات مقسطة، يف كل سنة 
 يف يده، ويزكي ما تبقى، أما املؤجل من األقساط فال ينقص. 
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 يف اعتبار الزكاة ابحلول الشمسي املسألة الثانية:  
 معىن احلول يف الزكاة   .1

احلول: السنة، واجلمع أحوال وحؤول وحوول وذلك اعتبارا ابنقالهبا، وانتقاهلا من جهة إىل أخرى، ومن فصل إىل آخر. واحلول التغري  
 بذلك، ألن سواد عينه حتول من موضعه والتحول من شيء إىل آلخر، ومسي األحول 

يث عن  واملعىن االصطالحي للحول يف الزكاة ال خيرج عن املعىن اللغوي فاملراد به السنة، وإن كان الفقهاء مل يتطرقوا لذلك إال مبناسبة احلد
اثنا عشر شهـرا وهو ما أشار إليه  شرط حوالن احلول إلخراج الزكاة، حيث ضبطوا احلول ابملدة املعهودة للحول عند الناس، وهي 

ول يعادل  السرخسي يف قوله: "واملراد احلول املعهود، وهو اثنا عشر شهرا "، واحلول القمـــري هو األصـــل يف إخراج زكاة األمــــوال، وهذا احل
ذه عادة العـــرب يف تكميل ما ينقص من  ثالمثائة وأربع وخــــمسني يوما، ومخس أو سدس يوم، وإمنا يقال ثالمثائة وستون جربا للكسر، وه

 يوما.  354.36التاريخ يف اليوم والشهر واحلول، وحسب القياسات املعاصرة يعادل  
وقد اتفق الفقهاء على أن األموال اليت يشرتط فيها احلول ثالثة هي: األمثان )الذهب والفضة(، وعروض التجارة واألنعام. أما الزروع  

 رج من املعادن والكنوز وحنوها فال يشرتط هلا احلول. والثمار والعسل واملستخ
 التوقيت الشرعي يكون ابحلول القمري   . 2
 :ملا يلي ال الشمسي، إن التوقيت الشرعي يكون ابحلول القمري  

املتمثل ابلتاريخ داللة النصوص الشرعية على وجوب األخذ ابلتوقيت القمري املتمثل ابلتاريخ اهلجري وطرح التوقيت الشمسي  .1.2
 :ومن ذلك  امليالدي،

 .َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْج ِ قوله تعاىل:  - أ
  أن هللا جعل اهلالل علًما على بداية الشهر وهنايته، فتكون األهلة، مواقيت هبذا املعىن، كما يصح أن يكون الشهر بذلك  :وجه الداللة

 .، الرتباطه ابألهلة، وهي منازل القمر قمرّيً 
َة الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثـَْنا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب اَّللَِّ يـَْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِمنْـ قول هللا تعاىل:  -ب  .َها أَْربـََعٌة ُحُرمٌ ِإنَّ ِعدَّ

الل، وأن املعترب يف اإلسالم هو احلول القمري املكون من اثين عشر شهرًا كما  أن األصل الذي وصفه هللا هو التوقيت ابهل  :وجه الداللة
 .ذكر هللا

ِننَي َواحلَِْسابَ   :قال تعاىل  - ج َرُه َمَنازَِل لِتَـْعَلُموا َعَدَد السِ   .ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّ
احلساب معلًقا مبنازل القمر، وال يكون ذلك إال ابعتبار األشهر القمرية املعلقة بطلوع اهلالل دخواًل  أن هللا جعل السنني و  :وجه الداللة

 وخروًجا. 
  ""إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثالثني يوًما   :قال  صلى هللا عليه وسلم  -د 

  -وهو الصوم هنا -علق دخول الشهر وخروجه برؤية اهلالل، ورتب احلكم الشرعي  -عليه وسلم صلى هللا  -أنَّ الرسول  :وجه الداللة 
 .على ذلك 

أن االعتداد ابحلول القمري والبناء عليه يتفق مع يسر الدين وسهولته وخماطبته جلميع الناس، ذلك أن حسابه ومعرفة أّيمه وأشهره   .2.2
ولذلك كان احلساب القمري أشهَر وأعرَف عند األمم، وأبعد عن الغلط،  " قال ابن القيم: ص. يف متناول الناس، وال حيتاج فيه إىل متخص

 "وأصح للضبط من احلساب الشمسي، ويشرتك فيه الناس دون احلساب الشمسي
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ذ به متعني دون  وهبذا يكون احلول القمري صاحلا لكل الناس، العامل واجلاهل، احلضري والبدوي، يف القدمي واحلديث، مما يؤكد أن األخ
  احلول الشمسي، ملا يف األول من عاملية تتناسب مع عاملية هذا الدين، ال سيما مع حاجة الناس كافة لالعتداد بتقومٍي تسري عليه حياهتم

 .  على خمتلف األمكنة واألزمنة، فلم يكن إال التقومي القمري الذي حيسب احلول القمري 
 اعتبار الزكاة ابحلول الشمسي   . 3

استجد فيما يتعلق ابشرتاط احلول لوجوب الزكاة، اعتبار السنة الشمسية حوال زكوّي، العتماد كثري من الناس يف معامالهتم على التاريخ 
ول القمري املتمثل يف  فهل جيوز اعتبار الزكاة ابحلول الشمسي، أم جيب االعتماد يف ذلك على احل .امليالدي القائم على السنة الشمسية

 السنة اهلجرية؟ 
يؤخذ ابلسَّنة   أفتت اللجنة الدائمة يف اململكة العربية السعودية أبن  السَّنة املعتربة يف إخراج الزكاة هي السَّنة اهلجرية واألشهر القمرية، وال 

  امليالدية وال األشهر غري القمرية.
لقمري يف إخراج الزكاة، إال إذا تعس ر ذلك بسبب ربط امليزانية للشركة أو املؤسسة ابلسَّنة  وذهب بيت الزكاة يف الكويت إىل مراعاة احلول ا

تكون  الش مسية، فإنَّه جيوز مراعاة السنة الشمسية، وتزداد النسبة املذكورة بنسبة عدد األّيم اليت تزيد هبا السنة الشمسية على القمرية ف
 . (  %2.575 ) السنة عندئذ  

التأمل يبدو اخلالف بني االجتاهني أشبه ابللفظي، إذ اجلميع متفقون على اعتبار احلول القمري، وإمنا أجاز بيت الزكاة احتساب  وعند 
ذلك  الزكاة وفق احلول الشمسي مع معادلته ابلقمري، إلخراج القدر الزائد من املال الزكوي املقابل للزمن الزائد من احلول الشمسي، وقيدوا 

وال ينبغي االعتداد ابلتاريخ  إخراجه ابحلول القمري، إال أن األصل املتفق عليه هو احتساب الزكاة وفق التاريخ اهلجري، عند تعسر 
 :امليالدي يف ذلك إال مع املشقة املعتربة ملا يلي 

وضعي من وضع طوائف ما تقدم من النصوص والنقول الدالة على وجوب اعتبار احلول القمري دون الشمسي، ال سيما واحلول الشمسي  ▪
 .قبل اإلسالم يزيدون فيه وينقصون، فهو ال يقوم على معيار منضبط بل على حمض حتكم

حلول  أن اعتبار احلول الشمسي يف الزكاة املتمثل ابلتاريخ امليالدي يؤدي لتأخر دفع الزكاة قرابة أحد عشر يوما، لزّيدة احلول الشمسي عن ا ▪
عليه ترك املسلم لزكاة سنة كاملة كل ثالثني سنة تقريًبا، مما يعين تفويت ماليني املسلمني لزكاة عام مرة  القمري أحد عشر يوًما، مما يرتتب 

 . أو مرتني يف أعمارهم، وهذا بال شك يلحق الضرر مبصاحل األمة العامة واخلاصة املنبثقة من مصارف الزكاة الثمانية
تعلق الزكاة بذمة مزكيها يف حال نقصان نصابه أو وفاته بعد متام احلول القمري وعدم متام  أن االعتداد ابحلول الشمسي يرتتب عليه عدم  ▪

احلول الشمسي، أي عدم وقوع ذلك يف املدة الفارقة بني احلولني، وهي أحد عشر يوًما تقريبا، ويف ذلك مفسدة ال ختفى، وتضييع حلق هللا  
 .وحق عباده

معتربة، فيجوز احتساهبا ابلتاريخ امليالدي بناء على جواز أتخري الزكاة عند احلاجة لذلك، ال   فإن شق احتساهبا ابلتاريخ اهلجري مشقة
 :مع التقييد مبا يلي سيما أنه أتخري يسري،  

 .أن تعلقها بذمة املزكي يثبت من متام احلول اهلجري، وتكون دينا عليه حىت يؤديها، فلو مات أخرجت من تركته قبل قسمتها  ▪
 .احتساب الفرق الناتج عن التأخر املذكور، وهو ما نصت عليه فتوى بيت الزكاة املشار إليها وجوب  ▪

 .وبذلك يتبني أن هناية احلول امليالدي أصبح زمنا لإلخراج وليس وقتا للوجوب 
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 شرط امللك التام وشرط النماء وزكاة املال العاماملسألة الثالثة: 
 معىن شرط امللك التام.1

لك احتواء الشيء وال
ً
َلَّك(. واملْلك واملـملك وامل قدرة ملَّكه الشيء يف اللغة معناه جعله ِمْلكا له. يقال ملكه املال وامللك فهو ) ُمم

وللمعىن االصطالحي صلة وثيقة ابملعىن اللغوي، حيث يعرف امللك على أنه االختصاص احلاجز، ويعين ذلك على االستبداد به. 
االختصاص ابلشيء اختصاصا مينع غري مالكه من االنتفاع به والتصرف فيه إال عن طريق مالكه األصلي بتوكيل منه مثال، أو عن طريق 

 ة اليت مينع هبا غريه من التصرف فيه، واالنتفاع به إال عن طريقه.الشارع إبقامته انئبا عنه، فكان ملالكه القدر 
ويرتتَّب على ملك املسلم للمال حقوقا كثرية منها أداء زكاته، إذا اجتمعت فيه شروط تعلق الزكـاة به، ومن هذه الشروط شرط 

 أن يكون املال ُملوكا ملعني. واستقراره امللك وثباته، و  االستبداد ابملال والتصرف فيه،القدرة على امللك التـام؛ الذي يقتضي 
أما القدرة على التصرف فقد عرب عنها الفقهاء مبلك اليد، وملك الرقبة واليد، وامللك املطلق. ويراد به امللك الذي يطلق اليد 

ئل مينعه من ُمارسة التصرفات املأذون هبا شرعا: للمالك أو لنائبه يف االنتفاع والتصرف يف اململوك، فال حيول بني املالك واململوك أي حا
 من بيع، وإجارة ووصية، وهبة،وانتفاع العني وغري ذلك ُما حيق للمالك تنمية املال أو استثماره.

ن و أكرى دارا أربع سنني بثـمانيــويقصد ابستقرار امللك، أن يتمتع ملك املالك للمال ابلثبات، وقد مثل الشربيين لذلك بقولـه:"ول
دينارا وقبضها، فاألظهـر أنه ال يلزمـه أن خيرج إال زكاة ما استقر عليه ملكه؛ ألن ما ال يستقر معرض للسقوط ابهندام الدار، فملكه 

 ضعيف".
وينصرف معىن املال اململوك لغري معني إىل ، سواء أكان فردًا أم مجاعة، املالك حمصورًا غري مبهمومن شرط امللك التام أن يكون 

ل الذي ال ينحصر فيه حق التصرف واالنتفاع بفرد معني، وإمنا تكون ملكية الشيء فيه ملكية عامة، ويشمل املرافق العامة، مثل: املا
 الطرق واألهنار واملياه اجلوفية واملؤسسات واملنشآت احلكومية: من مدارس وجامعات ومصانع وشركات ومستشفيات وحنوها.

 معىن شرط النماء.2
لغة: الزايدة، من منى الشيء ينمي من ابب رمى: كثر . ويف لغة ينمو منوا. والنامي كل خملوق يزيد، كالشجر واحليوان النماء يف ال

 ويقابله اجلامد، وهو الذي ال ينمو كاحلجر.
د زاد ابلفعل، أما النماء يف اصطالح الفقهاء فال يقصد به املعىن اللغوي ابلتحديـد، حيث ال يقتصر معىن النـماء على كون املال ق

ة معقولة وإمنا يقصد به ابإلضافة إىل هذا املعىن احلقيقي للنماء كون املال معدا للتكثري والزايدة؛ مبعىن أن يكون يف وضع إذا استمر عليه فرت 
 زاد وكثر على األغلب.

م بنفسه، ومال مرصد للنماء، ويف توضيح معىن النماء يف االصطالح الشرعي قال املاوردي: " األموال على ثالثة أضرب: مال ان
لداننري، ومال غري انم بنفسه. فأما النامي بنفسه: فمثل املواشي، واملعادن، والزرع، والثمار، وأما املرصد للنماء واملعد له: فمثل الدراهم وا

اء فيما هو كائن مرصدا للنماء وعروض التجارات. والفرق بني هذين املالني: أن النماء فيما هو انم بنفسه اتبع للملك ال للعمل، والنم
وس اتبع للعمل والتقليب ال للملك ...وأما الذي ليس بنام يف نفسه وال مرصدا للنماء فهو كل مال كان معدا للقنية". ومال القنية هو احملب

 لالنتفاع؛ الذي يتخذه اإلنسان لنفسه ال للتجارة.
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سنة إبجياب الزكاة فيها، حيث قيد كال منها بوصف؛ فقيدت املواشي فقد الحظ الفقهاء معىن مشرتكا يف األموال اليت وردت ال
ابلسوم، وقيدت العروض ابإلعـداد للبيع، وقـيـدت الـزروع والثمـار ببلـوغها حد احلصاد، وقيدت الذهـب والفضـة أبن ال تكون مستعملة 

 .  اء ابلفعل، وإما كوهنا معدة للنماءإما كوهنا منللزينة، واستخـرجوا من هذه القيود معىن واحدا يف تلك األموال، 
 معىن املال العام .3

ــال مل يكن مصطلح املال العام شائعا عند الفقهاء املتقدمني، وإمنا كــانوا يعربون عنه مبال بيت املـــال، يقول املـــاوردي :" كـــل م
ــالكــه منهم فــهو من حقوق  بيت املال، فإذا قبض صــار ابلقبض مضافا إىل حقوق بيت املــال سواء استحقه املسلمــــون، ولـــم يتعني مـ

 أدخل إىل حرزه أو مل يدخل؛ ألن بيت املال عبارة عن اجلهة ال عن املكان ".
 تتعدد صور املال العام يف اإلسالم، وإمجاال ميكن تقسيم املال العام إىل قسمني رئيسيني:و 

 ع وشركات ومستشفيات وحنوها.املؤسسات واملنشآت احلكومية: من مصان ▪
ما ال ينحصر فيه حق التصرف واالنتفاع بفرد معني، وإمنا تكون ملكية الشيء فيه ملكية عامة لألجيال املتعاقبة من املسلمني، ويشمل  ▪

 املرافق العامة، مثل: الطرق واألهنار واملياه اجلوفية واملباين احلكومية وغري ذلك.
 زكاة املال العام .4

أعين  –إذا كان هناك مال ال مالك له :" بني الفقهاء على أن املال العام ال خيضع للزكاة، يقول يوسف القرضاوي ال خالف
فال زكاة فيه، وذلك كأموال احلكومة اليت جتمعها من الزكوات أو الضرائب أو غريها من املوارد، فال زكاة فيها،  –ابملالك: املالك املعني 

ملك مجيع األمة، ومنها الفقراء؛ وألن احلكومة هي اليت تتوىل جباية الزكاة، فال معىن أن جتيب من نفسها لتعطي  لعدم املالك املعني، فهي
 .لنفسها"

بني الفقهاء املعاصرين يف زكاة األموال العامة املستثمرة بغرض تنميتها على قولني بني مانع للزكاة فيها وموجب  ولكن جرى اخلالف
قوله:" فإن   ن بزكاة املال العام املستثمر أن لقوهلم سند يف أقوال الفقهــاء، فقد نقل السرخسـي عن حممــــد بن احلســـنهلا، وقد الحظ القائلو 

خوذة يف اشتــــرى )أي اإلمام( مبال اخلراج غنما سائمة للتجارة، وحال عليها احلول فعليه فيها الزكاة، وهذا خبالف ما إذا اجتمعت الغنم املأ
احــد، بيد اإلمام، وهي سائمة فحال عليها احلول؛ ألن هنــاك ال فــائدة يف إجيــاب الزكــاة، فــإن مصــرف الواجــب واملــوجــب فيـــه و الزكاة 

ا يلي وهــنــا فـــــي إجياب الزكاة فائدة مصرف املوجب فيه املقاتلة ومصرف الواجب الفقراء فكان اإلجياب مفيدا فلهذا جتب الزكاة". وفيم
 عرض ألقوال الفقهاء يف املسألـة :

 .القائلون بوجوب الزكاة يف املال العام املستثمر1.4
ذهب إىل القول بوجوب الزكاة يف املال العام عدد من املعاصرين؛ منهم: رفيق يونس املصري، ويظهر ذلك يف قوله:" أرى أن الدولة 
إذا صارت اتجرة فعليها الزكاة، وال يقال هنا: ال زكاة على املال العام، فهذه املقولة على فرض صحتها إال أهنا ليست على إطالقها، 

م، مث رأيت نقوال فقهية تؤيد هذا الرأي، من 1987ملقصود ابملال العام فيها. وقد سبق يل أن كتبت هذا منذ عام فيجب البحث عن ا
حممد ذلك قول اإلمام حممد أبن اإلمام إذا اشرتى مبال اخلراج غنما سائمة للتجارة، وحال عليها احلول، فعليه فيها الزكاة. فقد فرق اإلمام 

ال انمية غري أموال الزكاة، ومال عام انشئ من أموال الزكاة نفسها، وضرب مثال عليه ابلغنم السائمة املأخوذة بني مال عام انشئ من أمو 
 على سبيل الزكاة، واليت حال عليها احلول قبل توزيعها، وبني أن الزكاة لو فرضت عليها هنا ملا كانت هناك فائدة؛ ألن ما سيخرج منــها
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؛ إذ املصرف يف احلالتني واحد، وهو مصــــارف الزكاة. ولكن لو اختلف املال واختلف املصرف، لكان هناك على سبيل الزكاة سيعود إليها
 فائدة من فرض الزكاة، فمال اخلراج ختتلف مصارفه عن مال الزكاة".

امة احلكومية املستثمرة وهو ما ذهب إليه أيضا عيسى زكي شقرة يف قوله:" يبدو يل أن الرأي القائل أبن هناك جزءا من األموال الع
 جتب فيها الزكاة، يبدو يل أنه رأي يستحق النظر والتأمل، من أحد العلل اليت علل هبا أنه ال تزكى أموال بيت املال، قالوا ألنه مرصود

ناس متمثلة يف تغطية بنود للحوائج العامة للناس، فإذا الحظنا هذا املعىن فإننا على أقل تقدير نقول أبن األموال العامة املرصودة حلوائج ال
ليت املوازنة العامة للدولة والنفقات احلكومية، على األقل هذا القدر ال يدخل يف الزكاة، لكن الفيوضات الكثرية اليت تكون عند الدولة وا

 تستثمرها ال شك أهنا تستحق النظر واالعتبار أنه يدخل فيها الزكاة خاصة إذا الحظنا مبدأ النيابة"
مد نعيم ايسني املسلك نفسه عندما قال:"إن الزكاة ال جتب يف األموال العامة إال ما رصد منها لالستثمـــار، كــأموال وقد سلك حم

تثمار على الشركات احلكوميـــة االستثمارية وأسهـــم الدولة يف الشركات التجارية.  وجيب إخراج الزكاة يف هذه األموال العامــة املرصودة لالس
 لمني. ومثله يف ذلك كوصي اليتيم يستثمر له ماله ويزكي عنه".إمام املس

 القائلون بعدم وجوب الزكاة يف املال العام املستثمر .2.4
ذهب إىل القول بعدم وجوب الزكاة يف املال العام عدد من املعاصرين، على رأسهم يوسف القرضاوي الذي قال يف معرض حديثه 

 فط( ملك الدولة، فشأنه شأن أموال الدولة، وهذه ال زكاة فيها ابإلمجاع".عن زكاة النفط: "أما إذا كان )الن
ويف موضوع زكاة النفط يقول حممد رأفت عثمان: "اآلن نعرف أن الدول كلها متلك النفط؛ وابلتايل يكون املبدأ العام وهو عدم 

 وجوب الزكاة يف املال العام يسري على البرتول يف هذه الناحية".
يلي الرأي نفسه؛ حيث قال: " ومن شرط املال املزكى أن يكون ُملوكا ملالك معني، وأن تكون امللكية مطلقة، ملكية )رقبة( ولوهبة الزح

 وملكية يد )احليازة(. ويتفــــرع على هذين الشرطني أنه ال زكاة يف املال العام )أموال الدولة أو بيت املال( مثل: مال الفيء املخصص
س الغنيمة، وكل ما هو حتت يد اإلمام أو الدولة من أموال عامة، لكون املالك غري معني، ولعدم القدرة من الشخص للمصاحل العامة، ومخ

اة وال العادي على التصرف يف املال العام. وإمنا خيتص التصرف ابلدولة يف ضوء ما حيقق املصلحة العامة. وألن الدولة هي اليت جتيب الزكـــــ
 .ها لتعطـــي نفسها، لرجوع املال إىل الصــــرف يف املصاحل العامة"يعقل أن جتيب من نفس

 املوازنة بني القولني.3.4
يتمسك الكثريون بعدم إجياب الزكاة يف املال العام املستثمر؛ لكونه غري ُملوك ملكا اتما، السيما مع اتفاقهم على عدم وجوب 

واحدا؛ لتحقق العلة املتقدمة فيهما، ولكون الناتج من االستثمار اتبعا لألصل يف احلكم، زكاة املال العام غري املستثمر، فيكون حكمهما 
مع كون الزكاة عبادة، ال بد هلا من نية، وال ميكن هذا مع عدم تعني  .، فضال عن أن يكون انقال حلكم األصل والتابع اتبع وال يفرد حبكم

  .املالك
ويف املقابل يرى كثريون أيضا أن الدولة أصبحت مستثمرة، شأهنا شأن القطاع اخلاص؛ وما دامت أمواهلا انمية وتسند إدارهتا 

ح املشرع السوداين القول الثاين يف التطبيق العملي، حيث يفهم ملؤسسات وشركات تتمتع ابالستقاللية فهذا يعين أهنا ختضع للزكاة، وقد رج
 من قانون الزكاة أبن املال املعد لالستثمار خيضع للزكاة. 37من املادة 
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 شرط احلول وزكاة الرواتب  املسألة الرابعة: 
 معىن الراتب . 1

يقال رزق راتب مبعىن اثبت ودائم، ومنه الراتب الذي أيخذه املستخدم أجرا على عمله. ويطلق لفظ الـراتب على ما أيخذه  
عبارات الفقهاء قدميا، وإمنا يقابله عندهم لفظ األعطيات، ويراد  اإلنسان بصفة مستمرة مقابل عمل يقوم به. ومل يعرف لفظ الرواتب يف 

 هبا ما يُعطيه اإلمام للناس من بيت املال على سبيل األرزاق ولذلك كانوا يتبايعون إىل العطاء. 
فقا لعقد  وترتبط الرواتب ابلقيام بعمل يف إطار أداء وظيفة معينة، ويقصد ابلعمل الوظيفي أداء عمل ما آلخر وحتت إمرته، و 

العمل نظري أجر معلوم، ويسمى الشخص الذي يؤدي العمل: موظفا أو أجريا أو عامال، وذلك راجع لطبيعة العمل الذي يقوم به، ومن  
 أبرز مسات العمل الوظيفي أنه يرتبط بعقد عمل. 

 جول املال املستفاد .2
احلول، وهو على نوعني: األول هو ربح ماٍل أصله عند املكلف، كمن عنده مال  املال املستفاد: هو املال الذي ميلكه املكلف ابلزكاة أثناء 

ل  تتحقق فيه شروط الزكاة واتجر به فربح عشرة آالف دينار، فهذا ال خالف بني أهل العلم أن زكاته عند زكاة أصله. والنوع الثاين من املا 
ن مال لديه، كمن ورث مبلغا كبريا من املال من أبيه، ومثل ذلك من حصل  املستفاد هو ما ملكه املكلف ابلزكاة أثناء احلول وليس انجتا ع

 على جائزة مالية أو هبة أو ما توفر من راتبه عند مشغله وحنو ذلك. 
 تنوعت أقوال الفقهاء يف هذه املسألة، ونوجزها فيما يلي: 

حناف. وعمدة أدلتهم عموم األحاديث اليت مل تفرق بني  : إن حول املال املستفاد هو حول املال الذي من جنسه، وبه قال األالقول األول
املال املستفاد وغريه، ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم:" هاتوا ربع العشور من كل أربعني درمها درهم، وليس عليكم شيء حىت تتم  

 مائيت درهم، فإذا كانت مائيت درهم ففيها مخسة دراهم". 
اد حوال جديدا، وحيسب من يوم احلصول عليه، وهو مذهب الشافعية، واحلنابلة والظاهرية. واستدلوا  يستأنف للمال املستفالقول الثاين: 

أبحاديث اشرتاط احلول، وحيث أن املال املستفاد مل مير عليه احلول فال يضم إىل حول األصل، بل جيعل له حول منفرد؛ ألنه مال مستقل  
فيه رفق ابملالك، ومحاية له مما هو غري مطالب به أساسا لعدم حتقق شرط الزكاة، وتسهيال له   أساسا. مث إن إفراد املال املستفاد حبول جديد 

 يف إخراج زكاة ماله. 
إن املال املستفاد من نفس جنس ما عند املالك، يستأنف له حوال جديدا من يوم ملكه، إال السائمة فإن حوهلا هو حول  القول الثالث: 

يز املالكية السائمة عن غريها، كون الساعي ال أييت إال مرة واحدة يف احلول، وجميء الساعي عندهم شرط  أصلها، وهو مذهب املالكية. وم
 إلخراج زكاة سائمة األنعام، وهذا ال يشرتط يف األموال األخرى. 

املستفاد عند قبضه، فقد كاان أيخذان  رضي هللا عنهما إىل القول بزكاة املال   ذهب بعض الصحابة كابن مسعود ومعاوية القول الرابع:
 زكاة العطااي قبل إعطائها ألصحاهبا. 

 زكاة الراتب   . 3
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ية ما  إن املتفحـص ألقوال العلمـاء يف عصران ال جيد فيها مـا يدل على أهنم منقسمـون يف مسألة زكاة الرواتب بني موجب هلا ومانع، وإمنا غا 
، وينادي بزكاهتا حني قبضها، يف حني يذهب آخرون إىل اشرتاط احلول فيها، وهذا ما جيعلها  يف األمر أن هناك من يعاملها معاملة خاصة

 ُتَضمُّ إىل سائر أموال املزكي. 
املوظف وأجر العامل ودخل الطبيب واملهندس واحملامى وغريهم، من ذوى  ومن القائلني بزكاهتا حني استفادهتا القرضاوي، فراتب 

على استقراء النصوص الواردة يف أحكام الزكاة   واستند يف ذلكالزكاة فيه مرور حول، بل تزكى حني القبض،  املهن احلرة ال يشرتط لوجوب
يف شىت أنواع املال، واحلكمة من تشريع الزكاة، ومقصود الشارع من وراء فريضتها، واالستهداء مبا تقتضيه مصلحة اإلسالم واملسلمني يف  

 عصران. 
ني، حيث ميكن أن أتيت حبصيلة ضخمة لبيت  إن تزكية املال املستفاد عقب استفادته، ومنه الرواتب واألجور أنفع للفقراء واملستحق

مال الزكاة مع سهولة التحصيل للحكومة، وسهولة دفع الزكاة على املمول، وذلك أبخذها من رواتب املوظفني والعمال يف احلكومة  
رضي  -بن عبد العزيزاحلجز يف املنبع" على حنو ما كان يفعل ابن مسعود ومعاوية وعمر "واملؤسسات عن طريق ما يسميه علماء الضريبة 

 العطاء" تعين رواتب اجلند ومن يف حكمهم يف ذلك العهد. "من اقتطاع الزكاة من "العطاء" إذا أعطوه، وكلمة  -هللا عنهم 
حسـن،   محن الر  ويقابل هذا الرأي من قال أن من شرط زكاة الرواتب واملهن احلرة حوالن احلول على النصـاب، وهذا رأي عبد 

وهو ما خلص إليه مؤمتر الزكاة األول املنعقـد ابلكويت أيضا، فأجور العمال ورواتب املوظفني،  ، وعبـد الوهـاب خالف، وحممـد أبو زهـرة
وحصيلة عمل الطبيب واملهندس وحنوهم، ومثلها سائر املكاسب من املكافآت وغريها، وهي ما مل تنشأ عن مستغل معني، ال جتب فيه  

ئر األموال الزكوية يف النصاب واحلول )رأي احلنفية(، فيزكى مجيعا عند متام النصاب، ونسبة الزكاة يف  زكاة حني قبضه، ولكن يضم إىل سا
 ذلك ربع العشر. 

 موازنة بني الرأيني . 4
اشرتاط احلَْول يف املال املستفاِد معناُه إعفاء كثري من كبار  إن الفرق بني القولني كبرٌي من حيث أثرمُُها على حصيلة الزكاة، ذلك أن 

م أحد رجلني: إما رجل يستغلُّ كل ما يقبض من إيراده أوال   املوظفني وأصحاب املهن احلرة من وجوب الزكاة يف دخوهلم الضخمة؛ ألهنه
ما   أي جمال من جماالت التـهْثمري املختلفة، وإما رجل من املرتفِ هني املتوسِ عني بل املْسرفني الذين ينفقون كل ما يكسبون وإْن بلغ أبول يف 

بلغ، ويبعِثُرونه ذات اليمني وذات الشِ مال، دون أن حيول عليه حوٌل، ومعىن هذا: جعُل عبء الزكاة على املعتدلني املقتصدين وحدهم،  
ن إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواًما، فهؤالء هم الذين يدخرون من كسبهم ما ميكن أن حيـول عليه احلَْول، ومـن  الذي

 املستبعد أن يـأيت الشـرع احلكيم العـادل بشـرط خيفف عن املسـرفني، ويضع العبء على كاهل املقتصدين. 
ل. َهْب أن موظفا يتقاضى راتبا شهراي مقداره مائة وعشرون ألف دينار جزائري، وقد قدهر  وحىت يتضح املقال أكثر نُسوق هذا املثا

اخلرباء أن تكاليف حاجاته األصلية من مسكن وغذاء وعالج وغريها ألسرته املتكونة من أربعة أطفال يصل إىل نصف راتبه الشهـري،  
على اعتبـار أن ما زاد من نفقـات عن حاجـاته  -االدخـار واالستهـالك وعلى فرض أن ذمته خـالية من الديون، وأن دخله يُوزع بيـن 

 6000فهذا يعنـي أن حجم ُمدهخراته الشهرية ِستُّون ألف دينار، وهو ما يعادل سبعمائة وعشرين ألف دينار)-األصليـة ال يُلتفت إليه 
د مقداره بـ:  ه. وهذا مفاده ُخضوع الراتب  1440دوالر( يف عام  4600دج ) 552500دوالر( سنواي،وهي تفوق النصاب الذي ُحدِ 

 دوالر( تـُْقَتطع شهرايً من الراتب قبل صرفه للموظف.  20للزكاة مبقدار ربع العشر، وهـو ما يعادل ألفان ومخسمائة دينار)
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سيختلف، حيث يرتتب عليه ابتداًء بلوغ النصاب قبل  ما سبق خُيرهج على زكاة املـال املستفـاد حني القْبـِض، أمـا إذا اْشتُـرِط احلول فإنه األمر 
إلنفاق  ترقُّب احلـول، وهذا يعين نقصـان ما يقارب سنٍة كاملٍة من زكاة الراتب ابملقـارنة مع الرأي األول، وُيضـاف إليه عدم حتديد سْقٍف ل 

قيقي وليس التـهْقديري، مما يعين أن املدهخرات السنوية  ابلنسبة لألستـاذ، والذي قد يصل إىل سبعني ألف دينار، فالعربة حبجم االستهالك احل
 ستكون أقل من النصاب، وهذا يعين أن الراتب ال خيضع للزكاة. 
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 زكاة الزروع والثمار املعدة للتجارةاملسألة اخلامسة: 
 .زكاة الزروع والثمار1

 زكاة الزروع والثمار  . وعاء1.1
ما خيضع للزكاة من الزروع والثمار، وهنا جند خالفا بني الفقهاء ميكن أن جنمله ابلقـول أبن من الفقهـــاء من وسع  ابلوعاءيقصد 

لث  يف الوعـــاء حىت ال يكاد يســتثــين منه شيئا، ومنهم من ضيق يف األنواع اليت جتب فيها الزكاة حىت أصبحت حمصورة معدودة، واجتاه اث
 ها أثر يف تضييق مساحة األنواع اخلاضعة للزكاة، وفيما يلي عرض موجز هلذه االختالفات.  كان للقيود اليت وضع

استنادا ،  وهو مذهب ابن حزم الذي يتجه إىل تضييق وعاء الزكاة فهو يرى أن الزكاة ال جتب إال يف القمح والشعري والتمر االجتاه األول:
 اخلذري:"ليس فيما دون مخسة أوساق من متر وال حب صدقة ". إىل قوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث أيب سعيد 

يتجه إىل القياس وتوسيع الوعاء ولكن بضوابط وقيود حيث قرر املالكية أن الزكاة تؤخذ من كل ما يدخر ويقتات كالقمح  االجتاه الثاين:
ال تدخر واجلوز واللوز والبندق ألهنا ليست أقواات. ويرى والشعري والفول والعدس والتمر والزبيب والزيتون وهبذا القيد خترج الفاكهة ألهنا 

 الشافعية أن الزكاة جتب يف انتج األرض إذا كان مما يدخر ويقتات اختيارا فال زكاة عندهم يف الثمار أبنواعها عدا الرطب والعنب.
تكون شاملة للحنطة والشعري والذرة واحلمص والفول والثمر أما احلنابلة فأخضعوا للزكاة كل ما ييبس ويبقى ويكال وهبذا القيد فإن الزكاة 

الذي يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق وكذلك البذور كبذور الكتان والقثاء والسمسم وسائر احلبوب، وأما العنب 
 يكال، وكذلك ال زكاة يف التفاح والرمــان والسفرجل والزيتون فال زكاة فيهما؛ ألن العادة مل جتر ابدخارمها وكذلك اجلوز؛ ألنه مما يعد وال

ج من واملشمش ألهنا ليست مكيلة وأما اخلضـــراوات فال زكاة فيها عندهم. وابلنظر إىل هذه الضوابط والقيود فإن كثريا مما تنبته األرض خير 
 جتاه األول.وعاء الزكاة وإن كان هذا االجتاه خيضع كثريا من احلاصالت الزراعية ابلقياس ابال

 : وهو مذهب أيب حنيفة، حيث يقول بوجوب الزكاة يف كل ما يقصد بزراعته مناء األرض إال احلطب واحلشيش .االجتاه الثالث
 . نصاب زكاة الزروع والثمار2.1

إىل يـــرى مجهــور الفقهاء مــن املـالكية والشـــافعية واحلنـابلة أنـه ال زكـاة يف صنف من األصناف حىت يبلغ مخسة أوسق، استنـــادا 
 حديث: "ليس فيما أقل من مخسة أوسق صدقة". أما أبو حنيفة فريى وجوب الزكاة يف أي قدر خيرج من األرض. 

الذي أختاره هو اعتبار القيمة فيما ال يوســـق وال بعد سرده ملختلف األقوال يف املسألة: " ويف غري املكيالت قال القرضاوي 
الفقراء  من املكيالت املعروفة، ال ابألدىن وال ابألعلى، رعاية للطرفني: أبوســــط مــا يوســـق -النصـــاب-أرى أن يقـــدر يكـــال...

خيتلف ابختالف األقطار واألزمنة واألحوال االقتصادية، ولذا جيب أن يرتك حتديده إىل أهل الرأي وأوســــط ما يوسق  .واملمولني معا
 يف كل بلد فقد يكون يف بلد هو القمح، ويكون يف آخر هو األرز".

 . تكاليف اإلنتاج وأثرها على مقدار زكاة الزروع والثمار3.1
منها، كما اتفقوا أيضا على  ختفف وإمنا يف الزروع والثمار، الزكاة وجوب تلغي الفقهاء يف كون تكاليف اإلنتاج ال بني خالف ال 

نصف العشر،  مجيعه بنفسه، ففي املاء يديرها اليت وهي ابلناعورة؛ أو البقر، تديرها اليت الدواليب؛ وهي أو الدالء أو ابلنضح سقي ما أن
ا حتسني مستوى الزرع ومساحته، كشراء األمسدة واملبيدات، وحفر اآلابر لكن اخلالف منعقد حول أتثري النفقات اإلنتاجية اليت يتطلبه

 ومرتبات العمال وغريها يف مقدار الواجب وميكن أن جنمل ذلك يف رأيني:
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يـع اخلـــارج وهو قول املالكية واحلنفية والشافعية واحلنابلة، ومفاده عدم خصم النفقات عند احتســـاب الزكـــاة، بـل تؤخـــذ من مج الرأي األول:
ل مـــن األرض، وال تسقط الديـــون اليت حتملها من أجل الزرع والثمر، وال ما دفعه  أجرة لألرض أو للعمال، بل إن ما أكله أو أهداه قب

 مجع احملصول حيتسب عليه عند الشافعية واملالكية. 
 فيزكى حال،  أبي النصاب عن يقل احملصول، فلن أصل من حتسم لن فإهنا بلغت مهما تكاليف اإلنتاج أن القول هذا وظاهر

فيها  حتققت إن الزراعية احملاصيل يف الزكاة مطلقا جتب االجتاه هذا %(، فعلى10%( بدل العشر)5العشر ) نصف فيه جيب لكن دائما
 .ختتلف اليتي ه املْخرج نسبة لكن الزكاة وإخراج وجوب بقية شروط

 احملصول من خترج مث مجيع التكاليف حتسب أبن الناتج، وذلك من خصم للتكاليف الكبرية ختفيف اإلنتاجية تكاليف ختفف :الثاين الرأي
  الشارع أنزل اليت الري نفقات حتسب اشرتط أال لكنه الشريعة بروح األشبه يوسف القرضاوي اعتربه ما تزكيته، مث يزكى الباقي وهو قبل

 يقوم-به الزكاة لتعلق جاهزا يصبح كي وجتهيزه احملصول وتصفيته قطف بعد- املزارع أن نصفه. وبيانه إىل العشر من يف مقابلها الواجب
 وبعد األرض، حتتاجه مما ذلك وغري الوقود وأمثان عمال وأجرة مساد من احملصول، يف إنتاج دخلت اليت اإلنتاجية التكاليف مجيع ابحتساب

من احملصول، وبعدها ينظر إىل طريقة الري، فإن كانت مباء املطر ففي احملصول العشر، وإن   قيمتها خيرج التكاليف هذه مجيع حيسب أن
 يه نصف العشر.فكانت آبلة ف

 . زكاة عروض التجارة2
 .تعريف عروض التجارة 1.2

اجلوهري: العرض: املتاع، وكل شيء عْرض مجع َعْرض بفتح العني وسكون الراء: خالف النقد من املال، قال العروض يف اللغـة 
 سوى الدراهم، والداننري فإهنما عني. يقال: أخذت هذه السلعة عرضا إذا أعطيت يف مقابلها سلعة أخرى.

 العروض: هو املال املعد للتجارة، ومسي بذلك ألنه ال يستقر يعرض مث يزول، وقيل: ألنه يعرض ليباع ويشرتى، أما يف االصطالح:

ال يريد هذه السلعة بعينها، وإمنا يريد رحبها، فالعروض كل ما أعد للتجارة من أي نوع، ومن أي صنف كان. وهو أعم أموال الزكاة فاملتجر 
 وأمشلها، إذ أنه يدخل يف العقارات، ويف األقمشة، ويف األواين، ويف احليوان، ويف كل شيء.

وقال ابن رشد: "العروض املتخذة  .للتجارة الزكاة إذا حال عليها احلول"قال ابن املنذر: "وأمجعوا على أن يف العروض اليت تدار 
 للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه األجناس الثالثة اليت فيها الزكاة ابتفاق، أعين احلرث، واملاشية، والذهب والفضة".

 . نصاب زكاة عروض التجارة 2.2
نصاب الزكاة فيما أعد للتجــارة هو نصاب األمثان، فُيقّوم  وحال عليها احلول، وجتب الزكاة يف قيمة عروض التجارة إذا بلغت نصاابا 

إذا حال عليه احلول مبا هو أحظ ألهل الزكـــاة من نصاب ذهب أو فضة. ألنه قد وجب تقوميه شرعا حلّقهم، فاعترب األحظ هلم، فعلى 
. وكذلك العكس، فإذا كانت قيمتها ابلفضة دون النصاب، وابلذهب هذا: إذا بلغت قيمتها نصاابا ابلفضة دون الـذهب، قومت ابلفضة

ومقدار الواجب يف زكاة عروض التجارة هو ربع عشر تبلغ نصاابا، قومت ابلذهب، حىت جتب الزكاة فيها، وحيصل للفقراء حظ منها، 
مني، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة وهذا مذهب احلنابلة واحلنفية، واختاره من املعـاصرين ابن عثيقيمتها عند متام احلول. 

وذهب أبو يوسف من احلنفية إىل أنه يقومها مبا اشرتاها به من الذهب أو الفضة، فإن اشرتاها بعرض قومها مبا هو الرائج يف   للبحوث.
لذهب والفضة مطلقا، سواء بلده من الذهب أو الفضة، وذهب الشافعية وحممد بن احلسن من احلنفية إىل أنه يقومها ابلرائج يف بلده من ا

 اشرتاها ابلذهب أو ابلفضة أو بغريمها. 
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ويرى القرضاوي أن األوىل يف تقدير نصاب الزكاة يف عصران أن يكون ابلذهب ، ال ابلفضة ، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم حينما 
نصاب واحد ، قدر بعملتني ، ألن النصاب معناه يف قدر نصاب الزكاة ابلفضة وابلذهب ، مل يقصد أن جيعل هناك نصابني . وإمنا هو 

  . الشرع : احلد األدىن للغىن
  . زكاة الثمار املعدة للتجارة3

 :جيتمع يف الثمار املعدة للتجارة سببان للزكاة
 كوهنا زروعا ومثارا، وجيب فيهما العشر أو نصفه.   :واثنيهما .كوهنا عروض جتارة وجيب فيها ربع العشر  أوهلما:

ال ثناء يف " مرفوعا وقد اتفق الفقهاء أنه ال جتب الزكاة يف املال الواحد مرتني، واستدلوا على ذلك مبا ُرِوي من حديث فاطمة بنت حسني
 إمنا جيب إحدى الزكاتني، واختلفوا يف ذلك على قولني: ، و  "الصدقه

واستدلوا بكون زكاة التجارة أنفع  .والشافعية يف القدمي، واملذهب عند احلنابلة جتب فيها زكاة التجارة، وهو قول احلنفية :القول األول
  .للفقراء؛ ألهنا جتب فيما زاد ابحلساب، وتزداد بزايدة القيمة

ذلك، فال يلزم أن تكون أنفع للفقراء بكل حال، فقد يكون املقدار املخرج زكاة زروعا ومثارا أكثر؛ لكونه يعادل العشر لكن ال يسلم هلم ب
أو نصفه أو ثالثة أرابعه، بينما زكاة عروض التجارة تعادل ربع العشر، كما أن تقوميها إذا كانت عروضا قد يقل الخنفاض قيمتها فتقصر 

 .هبا متدنياا خبالف زكاة الزروع فهي اثبتة؛ العتمادها على الكيلعن النصاب، أو يكون نصا
 .والشافعية يف اجلديد، وقول عند احلنابلة جتب فيها زكاة العني، وهو قول املالكية :القول الثاين

 وأدلتهم يف ذلك:
 . أن زكاة العني أقوى؛ لإلمجاع عليها ولتعلقها ابلعني ▪
 زكاة ربع العشر، وهذا غري مسلم ألن زكاة العشر أحّظ من وجه، وزكاة التجارة أحّظ من وجه،أن زكاة العشر أحّظ للفقراء من  ▪

 املوازنة بني الرأيني.4
 :يرتجح القول الثاين ملا يلي

 .عموم األدلة القاضية إبجياب زكاة العني يف الزروع والثمار ▪
 .أن زكاة العني أقوى؛ لإلمجاع عليها، وتعلقها بعني املال املزكى ▪
اة ن الشارع مل يكن ليخفى عليه عند إجياب زكاة الزروع والثمار أن كثريا من زارعيها أرادوا هبا التجارة، ومع ذلك اكتفى فيها بتقرير زكأ ▪

 .الزروع والثمار
املتعلق بعني  أننا لو قلنا بتساوي األدلة، فليس إجياب زكاة التجارة فيها أبوىل من إجياب زكاة الزروع والثمار، فنبقى على األصل وهو ▪

 .املزكى، وهو زكاة الزروع والثمار
 :ولتنزيل حكم الثمار املعدة للتجارة على الواقع فإهنا ال ختلو من حالني

أن يكون مالكها يزرعها مث يبيعها، فإنه جيري يف هذه املسألة اخلالف السابق، ويرتجح ما سبق وهو زكاهتا زكاة العني إبخراج  احلال األوىل:
نصفه من الزروع والثمار، واملتعني غالبا يف هذه األزمان هو نصف العشر، لوجود الكلفة يف الزراعة والتخزين وحنوها من العشر أو 

 .متطلبات الزراعة احلديثة
 أن يكون مالكها يشرتي احملصول بعد حصاده ليبيعه، فتجب فيها زكاة التجارة؛ ألهنا عروض جتارة. :احلال الثانية
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 زكاة األوراق املالية ) األسهم والسندات ( املسألة السادسة: 
 .زكاة النقود  1

هي مستودع للقيمة أيضا؛ إذ النقود كقوة  و متثل النقود قوة شرائية متفق على قبوهلا لتسهيل التبادل بني طرفني لقياس الثروة، 
 االحتياج، وهي يف هذه احلالة متثل مستودعاً للقيمة . شرائية ميكن االحتفاظ هبا وإنفاقها عند 

إن التعامل ابألوراق النقدية مل يظهر إال حديثا، وابلتحديد بعد احلرب العاملية األوىل، األمر الذي يفيد أن فقهاءان القدامى  
دهم بناء على قواعد وضعها  مل يكن هلم يف هذا األمر حكم، وقد توىل فقهاء العصر حبث هذه القضية، وطبيعي أن يكون اجتها

 السابقون للوصول إىل احلكم الشرعي.  
وقول أكثر العلماء أن األوراق النقدية نقد مستقل قائم بذاته، جيري عليه ما جيري على الذهب والفضة من أحكام نقدية،  

وجممع الفقه اإلسالمي املنبثق من   ويعترب كل نوع جنسا مستقال، وبه أفتت هيئة كبار العلماء يف السعودية واجملمع الفقهي مبكة، 
 . منظمة املؤمتر اإلسالمي

 .نصاب النقود  2
اتفق الفقهاء املعاصرون على وجوب الزكاة يف األوراق النقدية إال أن اخلالف دبَّ بينهم يف حتديد نصاهبا ، وفيما يلي  

 عرض لبعض اجتهاداهتم يف املسألة: 
وراق النقديَّة أبدىن الن ِّصابني من الذهب أو الفضَّة،  وهبذا صدر قرار هيئة  مال كثري من املعاصرين إىل تقدير نصاب األ

إذ به   كبار العلماء ابلسعودية، وهو أيضا اختيار ابن ابز؛ وذلك مراعـــاة ملصلحة الفقــــراء؛ إذ التقديــــر أبدىن النصـابني أنفُع هلم؛
 .جتب الزكـاة على أكرب عدد من املسلمني

القرضاوي إىل أن األوىل يف تقدير نصاب زكاة النقود يف عصران أن يكون ابلذهب ال ابلفضة، فإن النيب صلى هللا  وذهب 
عليه وسلم حينما قدر نصاب الزكاة ابلفضة وابلذهب، مل يقصد أن جيعل هناك نصابني، وإمنا هو نصاب واحد، قدر بعملتني؛  

. ولكن ملاذا قدر النيب صلى هللا عليه وسلم النصاب هبذين التقديرين ؟ ذلك ألن  ألن النصاب معناه يف الشرع: احلد األدىن للغىن
العرب يف عهد البعثة كانت هلم عملتان: عملة أتيت من فارس، وهي الدراهم الفضية، وعملة أتيت من الروم وهي الداننري الذهبية،  

ه وسلم نصاب الغىن يف هذا الوقت فجعله عشرين ديناراً من  وما كان للعرب عملة خاصة يضربوهنا، ولذا، قدر النيب صلى هللا علي 
الذهب، أو مائيت درهم من الفضة، حيث كان الدينار يساوي عشرة دراهم يف السوق يومئذ، مث بعد ذلك هبط سعر الفضة،  

اءت العصور احلديثة  فصار يف عصر الراشدين الدينار يصرف ابثين عشر درمهاً، مث خبمسة عشر، مث بعشرين، مث بثالثني .. حىت ج
فرخصت الفضة ابلنسبة للذهب رخصاً كبرياً، وأصبح هناك تفاوت بني نصاب الذهب ونصاب الفضة، وهلذا مل يعد من املقبول  
جعل حد الغىن مخسني من الرايالت السعودية أو القطرية مثاًل، يف حني من الذهب جيعل حد الغىن ما يساوي ألفًا ومخسمائة  

 رايل أو أكثر. 
خلالصة: إذا أردان أن نعرف: هل جتب الزكاة على شخص ما أم ال جتب؟ ننظر، فإن كان لديه من النقود ما تساوي  وا

 غراماً من الذهب وجب عليه أن خيرج منها ربع العشر زكاًة .  85قيمته قيمة 
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 . زكـاة األوراق املالية  3

 نتيجة عوامـل متعـددة من أمهها الثورة الصناعية، حيث  بــرزت يف هذا العصر وســائل وأساليب جديدة للتمويــل املال 
تداول األوراق املالية يف شكل رأمسال جمزأ بني أفراد اجملتمع من خالل ما عرف  ت احلاجة إىل رؤوس أموال ضخمة استدع

   رِّفت ابلسندات.  ابألسهم، كما أن احلاجة إىل التمويل املستمر وعدم كفاية رأس املال أدت إىل ظهور أوراق مالية أخرى عُ 
 . تعريف األسهم  1.3

احلصة اليت ميلكها الشريك يف شركات  واصطالحا: عبارة عن جزء من رأس مال الشركة. أو  .السهم لغة: النصيب واحلظ 
صك ميثل نصيبا عينيا أو نقداي يف رأس مال الشركة،    :كما يعرف السهم أبنه  وميثل السهم جزءا من رأس مال الشركة،  املسامهة،

واملساهم: يعد مالكا جلزء من أمواهلا بنسبة عدد أسهمه إىل جمموع أسهم الشركة،  . قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقا خاصة 
 ويستطيع مالك السهم أن يبيعه مىت شاء، وهو معرض للربح واخلسارة تبعا لربح الشركة أو خسارهتا. 

 السند  عريف  .ت2.3
واصطالحا: أداة مالية تصدر حلاملها من البنك أو  السند لغة: كل ما يستند إليه، ويعتمد عليه من حائط أو غريه. 

و يعرب السند عن عالقة دائنية ومديونية،   .الشركة أو احلكومة، ولفرتات استحقاق خمتلفة وحمددة، وهي حتمل فوائد تدفع سنواي 
فهو ميثل جزءا من قرض على الشركة أو اجلهة املصدرة له، وتعطي الشركة عليه فائدة حمددة عند إصداره، وهذه الفائدة غري مرتبطة  

لية عند إصداره، وقيمة  بربح الشركة  أو خسارهتا، والشركة ملزمة ابلسداد يف الوقت احملدد، وللسند قيمة امسية متثل قيمته األص
سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب، فقد يباع بقيمته فريبح املشرتي فوائده فقط، وقد يباع أبقل من قيمته فريبح املشرتي  

 الفوائد والفارق بني قيمته ومثن شرائه. 

 . زكاة األسهم  3
 :أبرزها أربعة اختلف فقهاء العصر يف كيفية إخراج زكاة األسهم على أقوال متعددة، 

وجوب زكاة التجارة على األسهم حبسب نشاط الشركة، فإن كانت صناعية فتجب الزكاة يف رحبها، وإن كانت جتارية   :القول األول 
ووهبة   ، عبد هللا البسام فتجب الزكاة يف أسهمها، وخيصم من قيمة السهم قيمة األصول الثابتة، وهو قول عبد الرمحن عيسى

 . الزحيلي 
 :وجوب الزكاة يف األسهم حبسب نية املساهم ونوعية األسهم  :القول الثان 

فإن كان املساهم متلك األسهم لإلفادة من ريعها فيزكيها حبسب نوع الشركة، فإن كانت زراعية فتجب فيها زكاة الزروع، وإن   ▪
بعد   إن الزكاة جتب يف قيمة األسهم احلقيقية كانت صناعية، فإن زكاهتا تكون زكاة جتارة من صايف أرابحها، وإن كانت جتارية، ف

 .حسم األصول الثابتة واملصاريف اإلدارية 
وإن كان املساهم متلك األسهم للمتاجرة فيها بيًعا وشراًء، فيزكيها زكاة العروض التجارية بقيمتها السوقية مهما كان نوع الشركة   ▪

دي، إال أنه سوى بني الشركات التجارية والصناعية يف إجياب زكاة  املسامهة، وقال بذلك عبد هللا بن منيع، وأمحد احلجي الكر 
 . التجارة على قيمة األسهم
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هبا فتجب فيها زكاة التجارة   ويالحظ أن من أبرز فروق هذا القول عن الذي قبله اعتبار نية املساهم عند اختاذه األسهم للمضاربة 
 .مطلقا

سواء كانت أسهم شركات جتارية أم صناعية أم زراعية، وسواء متلكها لالستفادة  وجوب زكاة التجارة يف األسهم،  القول الثالث:
أم للتجارة هبا، وهو قول أيب زهرة وعبد الرمحن حسن، وعبد الوهاب خالف، وعبد الرمحن احللو، ورفيق املصري، وحسن   من ريعها 

إن كان املزكي هو الفرد املساهم، فإن كانت الشركة فأوجب زكاة التجارة يف أسهم الشركات التجارية    :وقال به القرضاوي األمني،
ويتبني من   . بعد خصم األصول الثابتة، وأما الشركات الصناعية فتجب الزكاة يف صايف ريعها مبقدار العشر كما يف زكاة املستغالت 

 .بغض النظر عن نشاط الشركة ونية املساهم هذا القول اعتبار األسهم عروًضا جتارية مطلًقا 
إن كان املزكي هو الشركة، فتخرج الزكاة كما خيرجها الشخص الطبيعي، فتعترب مجيع أموال املسامهني مبثابة مال   :القول الرابع 

زكاة   شخص واحد، من حيث نوع املال الذي جتب فيه الزكاة، والنصاب واملقدار الواجب أخذه، وغري ذلك مما يراعى يف
الشخص الواحد، فإن كان املزكي هو املساهم فيخرج الزكاة إذا عرف من حساابت الشركة ما خيص أسهمه من الزكاة لو زكت  
الشركة أمواهلا على النحو املشار إليه، وإن مل يستطع معرفة ذلك، فإن كان ساهم يف الشركة بقصد االستفادة من ريع األسهم  

نه يزكيها زكاة مستغالت، فيخرج الزكاة من ريع السهم بعد دوران احلول من يوم القبض، وإن كان  السنوي، وليس بقصد التجارة فإ 
املساهم قد اقتىن األسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي يف ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا  

ورحبه، وبنحوه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي، وصدرت به الندوة احلادية   مل يكن هلا سوق زكى قيمتها بتقومي أهل اخلربة للسهم
 عشرة لقضااي الزكاة املعاصرة، ورجحه الضرير، مع كوهنم يوجبون الزكاة على املساهم، وإمنا خترجها الشركة نيابة عنه. 

 . زكاة السندات  4
منها، وبه صدر قرار اهليئة الشرعية العاملية للزكاة،   جتب الزكاة يف أصل السند فقط، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص 

 ويرجع ذلك ملا يلي: 
 أن السندات عبارة عن ديون قوية؛ فهي دين على مليء، فتجب الزكاة فيه .  ▪
من  أن حائز املال احلرام خللل يف طريق اكتسابه ال ميلكه، وجيب عليه التخلص منه، برد ِّه إىل مالكه أو وارثه إْن عرفه، فإن يئس  ▪

 معرفته وجب عليه صرفه يف وجـوه اخلري، وبقصد الصـدقة عن صاحبه. 
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 زكاة املصانع ومواد التصنيع املسألة السابعة: 
 تعريف املستغالت .1

يقال استغل عبده: كلفه أن يُِغل عليه، واْستغل املسَتغـالِت: أخَذ غلتها، وَأغلت الضيعة أعطت الغلة وأغل القوم بلغت غلتهم.  
وعرف بيت الزكاة الكوييت املستغالت أبهنا: " األموال اليت مل تـَُعدَّ للبيع ومل    والغلة كل شيء حيصل من ريع األرض أو أجرهتا وحنو ذلك.

تتخذ للتجارة أبعياهنا وإمنا أعدت للنماء وأخذ منافعها ومثرهتا ببيع ما حيصل منها من نتاج أو كراء، فيدخل يف املستغالت الدور  
أعد ألخذ ريعه ونتاجه، ويدخل يف ذلك أيضاً البقر واجلاموس والغنم غري   والعمارات واملصانع والطائرات والسفن والسيارات وغري ذلك مما 

وعرفها حممد عثمان شبري بقوله: "األموال اليت تقتنيها أصحاهبا بقصد استغالل بواسطة  . السائمة تتخذ ليستفاد من لبنها أو أصوافها" 
له: " املستغالت: هي األمــوال اليت ال جتب الزكاة يف عينها، ومل  أتجري عينها كالدار، أو بيع إنتاجها كاملصانع". وعرفها القرضاوي بقو 

 تتخذ للتجارة، ولكنها تتخذ للنماء، فتغل ألصحاهبا فائدة وكسبا بواسطة أتجري عينها، أو بيع ما حيصل من إنتاجها". 
االستفادة من إنتاجها، فعينها اثبتة، بينما غري  وعلى هذا فإن املستغالت تتميز عن غريها من األموال يف كوهنا تتخذ بقصد 

املستغالت، هو ما اختذ بقصد التجارة بعينه حبيث تنتقل العني من شخص إىل آخر، فالدور والعمارات وغريها قد تكون مستغالت، وقد 
 التملك فيها.   تكون غري مستغالت تبعاً لقصد

 أنواع املستغالت   . 2
منها: اثبتة كالعقار من أراضي ومباين ومصانع. وأخرى منقولة كأدوات احلرفة والسيارات والعوامل   تتنوع املستغالت إىل عدة أنواع

من  املعدة للكراء والبواخر والطائرات واآلالت. ومنها ما تدب فيه احلياة، كاحليوان ألخذ دره أو نسله أو صوفه أو حريره أو ما ينتج منه 
 منافع مع بقائه.  

وتتميز املستغالت بكوهنا ال تستهلك من مرة واحدة، وهي سلع معمرة نسبياً، كما أهنا قابلة للتأجري، وذات أصول مادية ملموسة  
يف الغالب، وقد أدخل فيها األصول املعنوية كرخصة براءة االخرتاع واالسم التجاري ألهنا حق مايل. وهي أيضا ليست معروضة للبيع،  

 من األصل إما بتأجريه أو إنتاجه أو دره أو نسله، ويقصد منها الربح.    وذات غلة دورية تنتج
   أقوال كما يلي: عدة اختلف العلماء يف وجوب الزكاة يف املستغالت على  : حكم زكاة املستغالت  . 3

وجوب الزكـاة يف الغلة فقط وعدم وجوب الزكـاة يف األصل املستغل، وبناء على هذا جتب الزكاة يف الغلة فقط إذا مضى حول   القول األول:
ة  على إنتاج الغلة وبلوغها نصاابً؛ أي أنه يعامل معاملة النقود يف النصاب ومقدار املخرج. وهو قول مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكي 

  رواية عن أمحد: أهنا جتب فيها حال قبضها، وهو قول من يقول بتزكية املال املستفاد حال  قبضه. ويف لة يف املشهور. والشافعية واحلناب
 .   هـ1415وهذا القول اختاره مؤمتر الزكـاة األول أبغلبية األعضاء، والندوة اخلامسة لقضااي الزكاة املنعقدة يف لبنان سنة 

زكاة الزروع والثمار؛ أي بعد حلول احلول، وممن  قال به شوقي شحاته وحممد أبو زهرة يف –دون األصل  -وجوب تزكية الغلة    القول الثاين:
  قوٍل له، و عبد الوهاب خالف، وعبد الرمحن حسن، والقرضاوي، وزاد بعد خصم نسبة اإلهالك السنوي لألصل من الغلة.

وال  إال أهنم اختلفوا يف التفريق بني األمـوال الثابتة واألموال املنقولة، فأبــو زهرة وخالف وعبد الرمحن حسن يرون أن املنقول من األم
  مااملستغلة جتب الزكاة يف أصله ومنائه قياسا على عروض التجـــارة، حيث جيب إخراج ربع العشر من رأس املال ومنائه عند هناية كل حول، أ

ها ما  الثابت من األموال املستغلة فتجب الزكاة على غلته فقط، قياسا على األرض الزراعية، اليت أوجب الشارع احلكيم الزكاة يف منائها ال في
مل تتخذ للتجارة، حيث جيب إخراج عشر احملصول إذا كان مما يسقى مباء املطر، ونصف العشر إن كان ال يسقى مباء املطر، وكذلك األمر  
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املال املستغل الثابت، فمن ميلك عمارة يستغلها بتأجري شققها للسكن، عليه كل عام إخراج الزكاة مما يستفيده منها من غلة مبقدار   يف
العشر إن أمكنه معرفة الصايف من الغلة وإال فنصفه، أما من عنده سيارة أجرة للنقل فعليه إخراج ربع العشر من قيمتها إضافة لغلتها  

 اال منقوال مستغال.  ابعتبارها م
أما القرضاوي فلم يفرق بني الثابت واملنقول حيث يرى أخذ العشر أو نصف العشر، فنصف العشر إن أخذ من اإلمجايل، والعشر  

،  إن أخذ من الصايف، ويظهر من كالمه أن االهتالك حيسم يف احلالتني قبل إخراج الزكاة حىت يستقيم ويكتمل القياس على الزروع والثمــار
حيث قال: "والـذي خيرجنـا من هذا االعتـراض، ويصـح القيـاس املذكور هو األخذ مبا ذهب إليه علماء الضرائب إعفاء مقابل االستهالك،  

مبصدر   -مصدر الدخل-فقد اندوا ابقتطاع مبالغ سنوية من الدخل حبيث يؤدى تراكمها على مر السنني إىل االستعاضة عن رأس املال 
   آخر جديد". 

ومنذر قحف، وبناء عليـه جتـب الزكـاة ، وجوب زكاة التجارة يف قيمة أعيان املستغالت وغلتها، وهو قول رفيق        املصري: القول الثالث
وقد نسب بعضهم هذا  يف األصل من عقار وسيارة وطائرة وحنوها مع غلتها أبن تقوم قيمتها مع الغلة، وخيرج ربع العشر بعد مضي حول.

عقيل خترجياً على رواية وجوب زكاة احللي املعد للكراء. قال ابن عقيل: خُيرَّج من روايـة إجيـاب الزكـاة يف ُحلـيِل الكـراء واملواشـط: القول البن 
لـي ا أن احلأن جيب يف العقــــار املعد للكـراء، وكل سلعة تُؤجـــر وتُعد لإلجارة، قـــال: وإمنا َخرْجـُت ذلك عـن احللـي؛ ألنـه قـد مبـت مـن أصـلن

ال جيــب فيــه الزكــاة، فــإذا أعــد للكــراء وجبــت، فــإذا مبــت أن اإلعــداد للكــراء ينشــي إجيــاب زكــاة يف شــيء ال جتــب فيــه الزكــاة، كــان يف مجيــع 
 العروض اليت ال جتب فيها الزكاة ينشىء إجياب الزكاة".

يرتجح القول األول، وهو عدم وجوب الزكاة يف املستغالت ومنها: املصانع، وذلك لعدم الدليل املوجب لزكاهتا، مع   :.زكاة املصانع 4
وجودها يف عصر التشريع، وألن األصل حفظ أموال الناس، فال جيوز األخذ منها إال بدليل شرعي؛ وإمنا جتب الزكاة يف غلة املستغالت إذا  

ول من حني ابتداء إنتاجها؛ ألهنا مال واحد يتقلب، والربح فيه اتبع ألصله يف نصابه وحوله. ومن ذلك  ، وحال عليها احل بلغت نصااب 
ا تكون بتزكية صايف غالهلا بعد حوالن احلول على بداية إنتاج املصنع، وبذلك أفتت الندوة اخلامسة لقضااي الزكاة  يتبني أن زكاة املصانع إمنَّ

 . املعاصرة
وهذه السلع هي عروض  . ما مت تصنيعه من بضائع معدة للبيع قد حال عليها احلول ومل تبع  يراد ابلسلع املصنعة  : صنعة زكاة السلع امل . 5

جتارية، فيجب تزكيتها زكاة التجارة، ابحتساب قيمتها السوقية إذا استكملت حوال ونصااب. وذهب بعض املعاصرين إىل أنه إذا مل يتم بيع 
وهو ما زاد   -، وحال عليها احلول وهي عند مالكها فإنه يتم تقومي املادة اخلام فيها، دون احتساب قيمة الصنعة السلع املصنعة أمناء احلول

وعللوا ذلك أبن مال التجارة هو ما اشرتاه ليبيعه، وأما قيمة الصنعة فهي من كسب الصانع، وال جتب   -يف قيمة البضاعة بسبب التصنيع 
واألظهر هو األول؛ لكون البضاعة مال جتارة، وما زاد يف قيمتها بعد ذلك بسبب التصنيع فهو حمتسب   . زكاته إال بعد مضي حول عليه

من قيمتها، واتبع هلا حوال ونصااب، ومالكها إمنا اشرتاها ليصنعها، فيزكي قيمتها حبسب حالتها الراهنة عند حوالن احلول من بداية  
 .  التصنيع

 . زكاة املواد اخلام 6
األولية اليت ترتكب منها السلع املصنعة، مثل احلديد للسيارات، والقطن والصوف للمنسوجات، وحنو ذلك، فهي   املواد  :ابملواد اخلام يراد  

.   من العناصر الرئيسة يف عملية التصنيع، وجتب زكاهتا بعد تقوميها وبلوغها نصااب، وخترج منها زكاة التجارة. وهو قول مجهور العلماء 
 ثر املعاصرين، وبه أفتت الندوة السابعة لقضااي الزكاة املعاصرةواختاره أك 
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 استثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام املسألة الثامنة: 
 .مصارف الزكاة1

اهتم اإلسالم بتحديد أوجه صرف الزكاة حىت ال خيضع توزيع حصيلتها لالجتهادات الشخصية، فبني هللا سبحانه وتعاىل أوجه 
َا الصمَدقَاُت لِْلُفَقَرآِء صرفها يف قوله: َها َواْلُمَؤلمَفِة قُ ُلوُُبُْم َوِف الرمقَاِب َواْلَغارِِمنَي َوِف َسِبيِل اّللِم وَ ﴿ ِإّنم اْبِن َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ

ِبيِل َفرِيَضًة ممَن اّللِم َواّللمُ َعِليٌم َحِكيٌم ﴾)سورة التوبة:  احلارث الصدائي قال: أتيت ويؤكد ذلك ما رواه أبو داود عن زايد بن  .(60السم
إن هللا مل يرض » رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فبايعته... فأاته رجل فقال: أعطين من الصدقة، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 «حبكم نيب وال غريه يف الصدقات، حىت حكم هو فيها فجزأها مثانية أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك حقك 
: من أيخذ أحدمها :" الرب سبحانه وتعاىل توىل قسم الصدقة بنفسه، جزأها مثانية أجزاء جيمعها صنفان من الناس: ابن القيمال ق

: من أيخذ ملنفعته، وهم والثاين حلاجته، فيأخذ حبسب شدة احلاجة وضعفها وكثرهتا وقلتها،وهم الفقراء واملساكني ويف الرقاب وابن السبيل.
ها واملؤلفة قلوهبم والغارمني إلصالح ذات البني والغزاة يف سبيل هللا،فإن مل يكن اآلخذ حمتاجا وال فيه منفعة للمسلمني فال العاملون علي

 سهم له يف الزكاة".
 أتخري الزكاة.2

أم على اختلف الفقهاء يف جواز أتخري الزكاة عن وقتها على قولني، ويرجع سبب اختالفهم إىل كون وجوب الزكاة على الفور 
ي الفور، الرتاخي. فيحرم أتخري الزكاة عند املالكية والشافعية واحلنابلة،واستندوا يف ذلك إىل العديد من األدلة، منها: أن األمر املطلق يقتض

والصيام وسجود وجواز التأخري ينايف الوجوب، ولو جاز التأخري إىل غري غاية النتفت العقوبة ابلرتك. كما أن الزكاة عبادة متكررة كالصالة 
التالوة وحنو ذلك، فلم جيز أتخريها إىل وقت وجوب مثلها، لذا يلزم إخراجها يف وقتها الشرعي، حيث إن أنظار وقلوب مستحقي الزكاة 

 ترتقبها، فلزم إخراجها يف ذلك الوقت.
الزكاة جاء مطلقا، فال يتعني الزمن األول أما احلنفية فاألصل عندهم أن األوامر للرتاخي، وأن األمر يف النصوص الشرعية إلخراج 

 دون الزمن الثاين. ويف رواية عند احلنابلة جيوز أتخري إخراج الزكاة عن وقتها إذا وجدت مصلحة راجحة، كرتقب من حاجته أشد.
 .استثمار أموال الزكاة3

زكي بدفع زكاته إىل اإلمام الذي يتوىل مجع الزكاة اتفق الفقهاء على مشروعية مجع اإلمام أو من يُِنيبه ألموال الزكاة، فتربأ ذمة امل
عها لوضعها يف مصارفها الشرعية، وإمنا وقع االختالف بني الفقهاء املعاصرين يف حكم استثمار اإلمام أو انئبه لتلك األموال الزكوية بعد مج

 :من مالكيها على قولني
اختار هذا القول اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته عدم جواز استثمار أموال الزكاة، وقد  القول األول:

 اخلامسة عشرة، وجممع الفقه اإلسالمي يف اهلند يف ندوته الثالثة عشرة، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية
 منها: كثرية أدلة إىل القول هذا أصحاب استند وقد .ثيمنيبن عا منهموذهب إليه بعض العلماء املعاصرين  .السعودية

  .أن مصارف الزكاة حمصورة يف األصناف املذكورة، واستثمار الزكاة خيرج هبا عن تلك األصناف، وخيالف مقتضى احلصر. ▪
 .للفورية الواجبة يف إخراج الزكاة صرف الزكاة ملستحقيها، وهو مناف أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إىل أتخري ▪
 .أن استثمار أموال الزكاة يعرضها للخسارة، فتضيع أموال املستحقني ▪
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ملا عليه مجهور الفقهاء من اشرتاط  ا خمالفك املستحقني للزكاة، وهذإلمام أو انئبه يؤدي إىل عدم متلل ابأن استثمار أموال الزكاة من ق ▪
  جيوز استثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام أو انئبه الّتمليك يف أداء الزكاة، ولذا ال

حاجة املستحقني هو من  قراء من حاجاهتم األصلية من غذاء وكساء وحنو ذلك، وسدأن استثمار أموال الزكاة يؤدي إىل حرمان الف ▪
ع، واألصل يف الزكاة معاجلة وقتلة الفقر املإمنا تعاجل مشكاملقاصد األساسية لفريضة الزكاة، فال جيوز إمهاله من أجل استثمار األموال، وهي 

  .الفقر الواقع ال املتوقع
جواز استثمار أموال الزكاة، واختار ذلك جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته الثالثة، والندوة الثالثة  القول الثاين:

وقال به كثري من املعاصرين كمصطفى الزرقا،  . ئة الشرعية لبيت الزكاة يف الكويتلقضااي الزكاة املعاصرة، وبيت التمويل الكوييت، واهلي
 الزحيلي، ويوسف القرضاوي وغريهم.ووهبة 

 منها: كثرية أدلة إىل القول هذا أصحاب استند وقد
الزكاة من إبل وبقر وغنم، فقد كان لألنعام إن النيب صلى هللا عليه وسلم  واخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم من بعده كانوا يستثمرون أموال  ▪

عن أماكن خاصة للحفظ والرعي والدَّر والنسل، كما كان هلا رعاة يرعوهنا ويشرفون عليها. ومما أيّدوا به هذا الدليل حديث الُعرنيني فــ"
ه وسلم أن أيتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألباهنا أنس رضي هللا عنه أن انسا من ُعَريْنة اْجتَـَوْوا املدينة،فرخص هلم رسول هللا صلى هللا علي

نهم وتركهم ابحلرة وأبواهلا، فقتلوا الراعَي، َواْستاقوا الذَّْود، فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فُأيَت هبم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وََسَر أعي
لم مل يصرف الزكاة إىل مستحقيها فور وصوهلا إليه، ويف ذلك داللة يَعضُّون احْلجارة". ففي احلديث داللة على أن النيب صلى هللا عليه وس

ني على جواز أتخري صرفها. بل بنّي من احلديث أنه جعل إلبل الزكاة راعيا يرعاها ويقوم على شؤوهنا، وأنه صلى هللا عليه وسلم أذن للعرني
 يف االنتفاع إببل الصدقة وذلك بشرب لبنها.

لبنا  رضي هللا عنه" شرب عمر بن اخلطاب هللا عنهم يدل على جواز التصرف يف أموال الزكاة، فقد تصرف اخللفاء الراشدين رضي ▪
فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللنب، فأخربه أنه ورد على ماء قد َساه، فإذا نعم من نعم الصدقة، وهم يسقون، فحلبوا من 

رضي هللا  يده فاستقاء". ففي هذا األثر داللة بيّنة على أن عمر رضي هللا عنهطاب ألباهنا، فجعلته يف سقاء فهو هذا، فأدخل عمر بن اخل
 عنه مل ير أبسا من أتخري قسمة أموال الزكاة، وأهنا ليست على الفور، وأنه رضي هللا عنه جعل هلا محى ورعاة، ويف ذلك تنمية هلا وتكثري

 لنسلها ودّرِها.   
 فإذا الصدقة"، أتكلها ال اليتامى أموال يف وسلم:"ابتغوا عليه هللا صلى قوله األوصياء،بدليل قبل من تامىالي أموال استثمار جواز على القياس ▪

 أبشد ليست هلم،فهي منافع لتحقيق املستحقني إىل دفعها قبل الزكاة أموال استثمار جاز هلم حقيقة مملوكة وهي اليتامى أموال استثمار جاز

 األيتام. أموال من حرمة
 أو صناعية مشروعات إنشاء جيوز فإنه ذلك هلم جاز فكما االستثمار، بقصد إليهم ودفعها قبضها بعد للزكاة املستحقني استثمار على القياس ▪

 للزكاة. املستحقني على ينفق دائما ريعا املستحقني على تدر زراعية
 صرفها اخلري،جاز وجوه مجيع يف الزكاة صرف جاز اخلري،فإذا وجوه لكل شامال وجعله هللا"، سبيل مصرف:"يف يف توسع من بقول االستئناس ▪

 املستحقني. على ابلنفع تعود اليت الريع ذات واملشاريع املصانع إنشاء يف
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أن تصرف اإلمام منوط ابملصلحة، وله صالحيات يف حتقيق املقاصد الشرعية، ومن ذلك ما يتعلق مبراعاة حال احملتاجني يف اجملتمع، وويل  ▪
لك مبقتضى واليته تطوير املوارد االقتصادية لسد حاجة الفقراء وحتقيق العدل االجتماعي، وال بد لتحقيق ذلك من زايدة أموال األمر مي

 الزكاة بطريق االستثمار املشروع، وهذا ما تقتضيه املصلحة العامة، فال ينبغي سد ابب اجتهاد اإلمام يف هذا اجلانب.
 
 املوازنة بني القولني.4

 :ز استثمار أموال الزكاة ابلضوابط التاليةاو جبالندوة الثالثة لقضااي الزكاة املعاصرة يف وى صدرت فت
 .أال تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري ألموال الزكاة ▪
 .ابلطرق املشروعة -كغريها   -أن يتم استثمار أموال الزكاة  ▪
 .الزكاة، وكذلك ريع تلك األصول املستثمرة على أصل حكمأن تتخذ اإلجراءات الكفيلة ببقاء األصول  ▪
 .األصول املستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم (تسييل) املبادرة إىل تنضيض ▪
 .بذل اجلهد للتحقق من كون االستثمارات اليت ستوضع فيها أموال الزكاة جمدية ومأمونة، وقابلة للتنضيض عند احلاجة ▪

إليهم ويل األمر جبمع الزكاة وتوزيعها ملراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند اإلشراف على  استثمار أموال الزكاة ممن َعِهد يُتخذ قرارأن 
  .االستثمار إىل ذوي الكفاية واخلربة واألمانة


