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الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ 



 ت

 

 إهداء

 ظهراين بني يتقلبون الذين املسلمني من واملشردين املهّجرين واجلوعى الفقراء إىل

 ...والطغيان الظلم وعذابات احلرمان عذابات بني املسلمني

 ..خوف. من تؤمنهم أو جوع من تطعمهم الكلمات ليت

 وال دينارا   يورثوا مل األنبياء فإنّ  النبوة مرياث من قوينسَ  الذين الكرام أساتذيت إىل

 وافر. حبظ أخذ أخذه فمن العلم ورثوا ولكن درمها  

 ورعامها. اهلل حفظهما وأيب أمي إىل

 املعني. ونعم الرفيق نعم احلبيب زوجي إىل

  سود.أ ثور جلد يف بيضاء كشعرة  أحسبهم أوالدي إىل

 دعائهن. جبميل أحطنين أخوات   إىل

 حليم إنه والعفو القبول سؤال سبحانه وحده وهلل املقل، جهد هذا مجيعا هؤالء إىل

  كرمي.  غفور

  



 ث

 

 وتقدير شكر

 توجيهاته على النجار احلميد عبد الدكتور املشرف ألستاذي مث احلميد، الغين هلل أوال   الشكر

 ميزان يف وجيعلها أعماهلم خيلص أن املوىل داعية اجلامعة يف العاملني ولكل متابعته. وحسن

 بنون. وال مال ينفع ال يوم حسناهتم
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 األول الفصل

 التمهيد

 البحث يدي بين األول: المبحث

 وموضوعه: البحث مقدمة :األول المطلب

 أمجعني، وصحبه آله وعلى للعاملني رْحة املبعوث على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 لفصلي باإلضافة احتوى وقد التجارة، عروض زكاة أحكام حول جممل حبث فهذا وبعد

 وفيه وأنواعها الزكاة بعنوان الثاين الفصل التالية: واملباحث الفصول على واخلامتة التمهيد

 والفصل الزكاة. أنواع يف الثاين واملبحث الزكاة، تعريفات يف األول املبحث التالية: املباحث

 عروض زكاة تعريف يف األول املبحث التالية: املباحث وفيه التجارة عروض زكاة بعنوان الثالث

 بني الفرق يف الثالث واملبحث التجارة، عروض زكاة مشروعية يف الثاين واملبحث التجارة،

 التجارة عروض زكاة يف الفقهاء أقوال بعنوان: الرابع الفصل القنية. وعروض التجارة عروض

 وعدم التجارة زكاة وجوب يف اخلالف يف األول املبحث التالية: املباحث هوفي وأدلتهم

 زكاة شروط بعنوان اخلامس الفصل واملناقشة. الردود الفريقني أدلة الثاين: املبحث الوجوب،

 املختلفة، املذاهب يف الشروط تفصيل يف األول املبحث التالية: املباحث وفيه التجارة عروض

 كيفية  بعنوان السادس الفصل للحول، بالنسبة النصاب اكتمال عتبارا يف الثاين واملبحث

 أثناء املستفاد املال حكم يف األول املبحث التالية: املباحث وفيه التجارة عروض زكاة اخراج
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 تقومي طريقة يف الثالث واملبحث التجارة، عروض زكاة اخراج كيفية  يف الثاين املبحث احلول،

 املباحث وفيه احليوان نتاج وزكاة للتجارة املعدة السائمة زكاة نوانبع السابع الفصل العروض،

 نتاج زكاة يف الثاين واملبحث للتجارة، املعدة السائمة زكاة يف األقوال يف األول املبحث التالية:

 املباحث وفيه التجارة عروض لزكاة املعاصرة التطبيقات بعض بعنوان الثامن الفصل احليوان،

 الثالث واملبحث املستغالت، زكاة يف الثاين املبحث األسهم، زكاة يف األول ثاملبح التالية:

   التجارية. والعالمة سمألا زكاة يف الرابع واملبحث للتجارة، املعدة الثمار زكاة يف

 

 البحث: أهداف الثاني: المطلب

 وجوهبا حول الفقهي اخلالف بيان وأوهلا التجارة، عروض زكاة أحكام ألهم استعراض البحث

 الديون وأثر التجارة عروض زكاة أداء لكيفية بيان البحث يف وجاء اخلالف. هذا وسبب

 يف احلول العتبار النظر مث العروض. زكاة على الغري على له اليت أو التاجر على اليت سواء

  تلحق حبيث احلاضر وقتنا يف وخاصة التجارة عروض مفهوم اتساع البحث ويبني الزكاة، أداء

 وفق التجارة عروض زكاة فيها وجتب التجارة بعروض االقتصادية واألنشطة األموال من كثري

 اإلسالمي الفقه جممع مقررات إليه وانتهت املعاصرين العلماء من كثري  آراء إليه خلصت ما

 على تدلل معاصرة تطبيقات على البحث اشتمل فقد وأخريا   املعاصرة. الزكاة قضايا وندوات

 العروض. معاملة األموال من عدد معاملة
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 :البحث منهجية الثالث: المطلب

  التايل: املنهج وفق البحث جاء

  فريق. كل  أدلة على والردود واملناقشات وأدلتها املختلفة الفقهية األقوال استعراض

 مذهب. كل  يف املعتمدة األصلية املصادر ومن أصحاهبا إىل املختلفة األقوال عزو

 حكم ونقل املعتمدة احلديث كتب  من األحاديث وختريج مواضعها، إىل القرآنية اآليات عزو

 النزاع. موضع األحاديث وخاصة عليها احملدثني

 غري أو مباشرة بطريقة سواء البحث مبوضوع املتعلقة املعاصرين العلماء مبؤلفات االستعانة

 مباشرة.

 عاصرة.امل الزكاة قضايا وندوات اإلسالمي الفقه جمامع قرارات يف النظر

 

 البحث: فائدة الرابع: المطلب

 يف املقاصدي النظر أمهية هي التجارة عروض زكاة أحكام بدراسة إليها يتوصل فائدة أهم لعل

 النزاع عن النظر فبغض بشأهنا. صريح نص الشارع من يرد مل اليت أو فيها، املختلف األحكام

 الشريعة مقاصد يف الناظر فإن ارةالتج عروض زكاة وجوب بعدم والقائلني املوجبني فريق بني

 قول اختيار إال ميلك ال الفقر على والقضاء املسلمني بني والعدالة التكافل حتقيق من املال يف

 مثقال عشرين ميلك من على زكاة الشارع يفرض أن يستقيم ال إذ العروض، لزكاة املوجبني
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 النصاب هذا أضعاف لكونمي من على الزكاة جتب ال مث فوق فما فضة درهم مئيت أو ذهب

 الفردي االقتصادي النشاط أوجه واتساع املعاصرة احلياة طبيعة فرضتها خمتلفة بصور ولو

 احلقيقي النماء علة جيد بأعياهنا أموال يف للزكاة املوجبة الشرع نصوص يف والناظر واجلماعي.

 علة أن شك فال لقياسل املانعني الظاهرية استثنينا ولو بينها، فيما املشرتك هي احلكمي أو

 املال صور من كثري  يف وجودها من يتحقق أن للفقيه ميكن أنه مبعىن متعدية علة هي النماء

 على الشارع نص أنّ  باطمئنان القول ميكن بل عليها، الزكاة حكم بالتايل ويقيس املعاصرة

 النماء علة إىل اءواإلمي املختلفة، األموال أصول الغالب يف هي بأعياهنا أموال يف الزكاة وجوب

 على دليل ذلك كل  بأن القول من ميكننا لإلسالم العامة املقاصد إىل النظر مث األموال يف

 صور من يستجد ما ادراج للمجتهد ميكن حبيث ومكان زمان لكل الشريعة هذه صالحية

       السابقة. واألصول القواعد حتت االقتصادية واملعامالت املال

 

 :الموضوع في سابقة دراسات الخامس: المطلب

 بشكل سواء التجارة عروض زكاة موضوع الباحثني أو املعاصرين العلماء من كثري  تناول

 صور يف الزكاة حول عديدة دراسات توجد كما  الزكاة، عن أمشل حبث ضمن أو مستقل

 والندوات الفقهية اجملامع يف وآراء بأحباث املشايخ من كثري  مهاتملسا إضافة املعاصرة. األموال

 قحف، ومنذر خالف، الوهاب وعبد الزرقا، ومصطفى زهرة، أبو حممد املشايخ مثل املختلفة
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 التجارية الثروة زكاة حول مباحث تضمنت اليت الدراسات أهم ومن وغريهم. الزحيلي ووهبه

 اهلل. حفظه القرضاوي يوسف للشيخ الزكاة فقه كتاب  والثمار والزروع املستغالت وزكاة

 وغريها. كاألسهم  املعاصرة األموال صور زكاة حول داغي القره علي دكتورلل حبوث وهناك

 وكتاب اإلسالمي، قتصادإلا يف حبوث املنيع اهلل عبد الشيخ كتاب  املعاصرة األحباث ومن

 عبد للدكتور وأحكامها احلديثة املعامالت وكتاب .الغفيلي اهلل عبد للدكتور الزكاة نوازل

 لألساتذة حبوث مثل بالزكاة معنية إسالمية هيئات الجتماعات مقدمة وحبوث عيسى. الرْحن

 على مررت اجلامعية الرسائل من لعدد إضافة وغريهم. شبري عثمان وحممد املسلم، صاحل

  البحث. اعدادي أثناء عناوينها
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 الثاني الفصل

 وأنواعها كاةالز 

  الزكاة تعريفات األول: المبحث

 للزكاة: اللغوي التعريف األول: المطلب

 الزرع زكا وهلمق ومنها والزيادة النماء على تطلق أوهلا: :4‘6إطالقات على لغة تطلق الزكاة

 بالربكة ينمو حيث من منه نقص وهو زكاة املال من اإلخراج ومسي وزاد، ركث  إذا يزكو واملال

 وقال ،4خُيِْلُفُه( فَ ُهوَ  َشْيء   ِمنْ  أَنْ َفْقُتمْ  َوَما) تعاىل: وقال ،املزكي به يثاب الذي باألجر أو

                                                   
 1 ج ،34 اآلية البقرة، سورة ،القرآن ألحكام الجامع ه (،176 :ت) اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أْحد بن حممد القرطيب، 6

 الفكر(. )دار ط ،433 ص
 دار هارون، حممد السالم عبد احملقق: )زكي(. كلمة:  ،اللغة مقاييس معجم ه (،493 :ت) القزويين زكرياء بن فارس بن أْحد الرازي، 4

 م(.6979- ه 6499) الفكر
 .49 اآلية: سبأ، سورة 4
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 ،4،4(َمال   ِمنْ  َصَدَقة   نَ َقَصتْ  َما) :والسالم الصالة عليه وقال ،6الصََّدقَاِت( )َويُ ْريب  تعاىل:

  ،واإلغفال اجلرحة دنس من طهر أي فالن زكا يقال: كما  ،التطهري على تطلق أهنا ثانيها:

 ُتَطهِّرُُهمْ  َصَدَقة   أَْمَواهلِِمْ  ِمنْ  )ُخذْ  ثناُؤه: جلَّ  قولُهُ و  ،3زَكَّاَها( َمنْ  أَف َْلحَ  )َقدْ  تعاىل: قوله ومنه

يِهمْ   تبعة من يطهره املال من اخلارج فكأنّ  ،1تَ زَكَّى( َمنْ  أَف َْلحَ  َقدْ ) تعاىل: وقوله ،3هِبَا( َوتُ زَكِّ

 زكى ومنه ،اجلميل الثناءو  املدح على تطلق أهنا ثالثها: ؛للمساكني فيه اهلل جعل الذي احلق

 على تطلق أهنا رابعها: ؛اجلميل الثناء لنفسه حيصل الزكاة خيرج من فكأن الشاهد القاضي

                                                   
 .471 اآلية البقرة، سورة 6
 إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند مسلم: حيحص ه (،416 :ت) النيسابوري احلجاج بن مسلم القشريي، 4

 العربية(. الكتب إحياء )دار ط ،4322 رقم: حديث والتواضع، العفو استحباب باب ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 بالربكة الصورة نقص فينجرب املضرات، عنه ويدفع فيه، يبارك أنه معناه أحدمها وجهني: فيه ذكروا مسلم: لصحيح شرحه يف النووي قال  4

 كثرية.  أضعاف إىل وزيادة لنقصه، جرب عليه املرتب الثواب يف كان  صورته نقصت وإن أنه والثاين والعادة. باحلس مدرك وهذا اخلفية،

 4 ط لبنان، بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار ،636 ص 61ج مسلم صحيح شرح يف ه (171 :ت) شرف بن حيىي النووي،

(6494). 
 .9 اآلية: الشمس، سورة 3
 .614 اآلية: التوبة سورة 3
 .63 اآلية األعلى، سورة 1
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 من فكأن ،مزّكى فالن   قوهلم ومنه اإلنسان يف احلسنة والصفات اخلري وزيادة والعدالة الصالح

 .احلسنة والصفات والعدالة بالصالح اتصف الزكاة خيرج
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 للزكاة االصطالحي التعريف الثاني: طلبالم

 :األربعة املذاهب يف متقاربة تعاريف لزكاةل

 .6تعاىل هلل الفقري، إىل احلويل النصاب من مقدَّر جزء إيتاء بقوهلم: األحناف عرفها فقد

 ملستحقه، نصابا، بلغ خمصوص، مال من خمصوص، جزء إخراج بقوهلم: فعرفوها املالكية أما

 .4احلول وحال امللك، مت إن

 أوصاف على خمصوص، مال من خمصوص، شيء ألخذ صريح اسم بأهنا: الشافعية وعرفها

 .4ةخمصوص ئفةلطا خمصوصة،

 .3خمصوص وقت يف خمصوصة لطائفة خمصوص مال يف واجب حق بأهنا: احلنابلة وعرفها

                                                   
 6ط ،427 ص 4 ج ،الهداية شرح البناية ه(،233 :ت) احلنفي الغيتايب حسني بن أْحد بن موسى بن أْحد بن حممود حممد العيين، 6

 م(. 4111-ه 6341 لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار)
 دار) ط ،4 ص 4 ج ،خليل مختصر شرح الجليل منح ه (،6499 :ت) حممد بن أْحد بن حممد املالكي، اهلل عبد أبو عليش، 4

 م(6929-ه1409 لبنان، بريوت، الفكر،
 وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوي ه (،331 :ت) البغدادي، البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي املاوردي، 4

 ه 6369 لبنان، بريوت، العلمية، الكتب )دار 6 ط املوجود، عبد أْحد عادل الشيخ معوض، حممد علي الشيخ: حملققا املزين، خمتصر شرح

 م(.6999-
 6 ج ،المستقنع زاد شرح المربع الروض ه (،6136 :ت) احلنبلي، إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور البهويت، 3

 املؤيد، )دار الناشر: نذير(، حممد القدوس عبد أحاديثه: خرج السعدي، الشيخ وتعليقات العثيمني الشيخ حاشية )ومعه: ،693 ص

 الرسالة(. مؤسسة
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 الزكاة أنواع :الثاني المبحث 

 اخللق، بني دورانا   األموال أكثر وهي أصناف، أربعة يف الزكاة الشارع جعل :القيم ابن قال

 ضرورية. إليها وحاجتهم

  والثمار الزرع أحدها:

 والغنم. والبقر اإلبل األنعام: ةهبيم الثاين:

  والفضة. الذهب ومها العامل، قوام هبما اللذان اجلوهران الثالث:

 أنواعها. اختالف على التجارة أموال الرابع:

 واستوائها. كماهلا  عند والثمار الزروع حول وجعل عام، كل  مرة أوجبها إنه مثّ 

 ذلك وسهولة حتصيلها، يف األموال أرباب سعي حبسب الواجب مقادير بني فاوت إنّه مثّ 

 ومل الركاز. وهو األموال من حمصال   جمموعا   اإلنسان صادفه فيما اخلمس فأوجب ومشقته،

 كانت  فيما العشر وهو نصفه وأوجب به. ظفر مىت اخلمس فيه أوجب بل حوال ، له يعترب

 أرضها حرث يباشر اليت والزروع الثمار يف وذلك ذلك، فوق وكلفته وتعبه حتصيله مشقة

 بئر إثارة وال ماء، شراء وال العبد، من كلفة  بال عنده من سقيها اهلل ويتوىل وبذرها، وسقيها

 وغريها. والنواضح والدوايل بالكلفة سقيه العبد توىل فيما العشر نصف وأوجب ودوالب.

 رب من متصل عمل على موقوفا   فيه النماء كان  فيما العشر ربع وهو ذلك نصف وأوجب

  من أعظم هذا كلفة  أن ريب وال تارة، وبالرتبص تارة، وباإلدارة تارة، األرض يف بالضرب املال
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 واجبها فكان التجارة، منو من وأكثر أظهر والثمار الزرع منو فإن وأيضا والثمار، الزرع كلفة

 وايلبالد يسقى مما أكثر واألهنار بالسماء يسقى فيما النمو وظهور التجارة، واجب من أكثر

 .6اجلميع من وأظهر أكثر كالكنز،  جمموعا حمصال وجد فيما وظهوره والنواضح،

 بني فيها واخلالف أحكام، من هبا يتعلق وما التجارة عروض زكاة البحث هذا يف ونتناول

  الفرعية. أحكامها يف املوجبني بني اخلالف مث والظاهرية، اجلمهور

                                                   
 الرسالة، مؤسسة ،1-3 ص 4ج ،العباد خير هدي في المعاد زاد ه (،736 :ت) أيوب، بن بكر أيب بن حممد اجلوزية، القيم ابن 6

 م(.6993/ ه 6363) 47 ط الكويت، اإلسالمية، املنار مكتبة بريوت،
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 الثالث الفصل

 التجارة عروض زكاة

 التجارة عروض زكاة مشروعية حكمة األول: المبحث

 الفوائد وجلب والشراء البيع معاناة ىلإ مدفوع جرالتا أنّ  مقدمته: يف خلدون ابن يقول

 واللجاج اخلصومات وممارسة والتحذلق واملماحكة املكايسة من ذلك يف بد وال واألرباح،

 من تسلم ال وأصنافها أنواعها اختالف على التجارية املعامالتف .6احلرفة هذه عوارض وهي

 من أحد يسلم يكاد فال ،منه التحرز ويصعب مقصود غري أو يسري ولو غرر أو غنب وقوع

 رسول علينا خرج قال غرزة أيب بن قيس عنف ،االحتياط يف بالغ مهما فيه الوقوع من التجار

 واإلمث الشيطان إنّ  التجار معشر )يا فقال السماسرة نسمى وحنن وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 ما لتطهري بابا   هلم فتح أن بعباده اهلل رْحة من فكان ،4بالصدقة( بيعكم فشوبوا البيع حيضران

                                                   
 الباب يف ،خلدون ابن تاريخ ه (،212 :ت) اإلشبيلي احلضرمي الدين ويل خلدون، ابن حممد بن حممد بن الرْحن عبد خلدون، ابن 6

 عن نازلة التجار خلق أنّ  يف عشر اخلامس الفصل األحوال، من كله  ذلك يف يعرض وما والصنائع الكسب من ووجوهه املعاش يف اخلامس:

 م(.4119- ه6341) لبنان بريوت، صيدا، العصرية، املكتبة ،441 ص 6 ج املروءة، عن وبعيدة الرؤساء خلق
 عبد أبو النسائي، انظر (،4797) رقم حديث بقلبه، اليمني يعتقد مل ملن والكذب احللف يف والنذور، األميان كتاب  ،النسائي سنن 4

 م(.6921-ه6311) حلب اإلسالمية، املطبوعات مكتب ،النسائي سنن ه(،414)ت: علي بن شعيب بن أْحد الرْحن
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 فهي والتجارة العروض زكاة الفقهاء مساه ما هوو  حق وجه غري من زيادة من لتجارةا يشوب

 املهلكات، من فإنه البخل صفة عن للتاجر هريا  وتط ،السيئات عن وتكفري ،لألموال تطهري

 .التاجر على أنعمها اليت للنعمة وشكر

 يف سبب فهم وبسطائهم، الشعب أفراد عامة من وأمواهلم ثرواهتم على حصلوا التجارو 

 صلى اهلل رسول قال أمواهلم من ينفقوا بأن اجلميل يردوا أن التجار على واجبا   فكان ثرائهم،

 َصَدَقة   َعَلْيِهمْ  فَ َرضَ  َقدْ  اللَّهَ  َأنَّ  فََأْخربُْهمْ ) اليمن إىل بعثه حني جبل بن ملعاذ وسلم عليه اهلل

 سيعود مستحقيها اىل الزكاة دفع فإنّ  املقابل ويف .6(فُ َقرَاِئِهمْ  َعَلى فَ تُ َرد   أَْغِنَيائِِهمْ  ِمنْ  تُ ْؤَخذُ 

 من التجارةو  العروض فزكاة .ستقوى اجملتمع يف شرائيةال القوة ألنّ  وذلك باملنفعة التجار على

 اَل  كي) الطبقات مجيع بني دولة املال يكون أن يف تساهمو  اإلسالمي اإلقتصاد دعائم أهم

 .4ِمْنُكْم( اأْلَْغِنَياءِ  بَ نْيَ  ُدوَلة   َيُكونَ 
                                                                                                                                                  

 انظر صحيح. حسن وقال (6412) رقم حديث وسلم، عليه اهلل صلى النيب وتسمية التجار يف جاء ما باب ،سننه في الترمذي ورواه

 .العلمية الكتب دار ،الترمذي سنن ه(،479)ت: سورة بن عيسى بن حممد الرتمذي،
 البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل )ت:431ه(، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور الرسول صلى اهلل عليه وسلم وسننه 1

وأيامه، صحيح البخاري،  كتاب الزكاة، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة وقول اهلل تعاىل: )وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة(، حديث رقم 

6446، باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث  كانوا، حديث رقم 6343، وكتاب املغازي، باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل 

اليمن قبل حجة الوداع حديث رقم 3191، دار ابن  كثري )6344ه-4114م(. صحيح مسلم، مرجع سابق،  كتاب اإلميان، باب 

 الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، حديث رقم 69.
 (7) احلشر سورة 4
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 زكاة بوجوب يقولون امللة علماء ومجهور :املنار تفسري يف اهلل رْحه رضا رشيد حممد قال

 يقوي روايات فيها ورد وإمنا ،السنة أو الكتاب من قطعي نص فيها وليس ،التجارة عروض

 لالستغالل املتداولة التجارة عروض أن وهو ،النصوص إىل املستند االعتبار مع بعضا بعضها

 ويرتدد يقلب النصاب كون  يف إال أمثاهنا هي اليت والدنانري الدراهم وبني بينها فرق ال نقود

 جلميع ألمكن التجارة يف الزكاة جتب مل فلو ،العروض وهو واملثمن النقد، وهو الثمن بني

 .أبدا النقدين من نصاب على حيول أال ويتحروا ،بنقودهم يتجروا أن أكثرهم أو ياءاألغن

  .6عندهم فيهما الزكاة تبطل وبذلك

                                                   
 املصرية اهليئة الناشر: ،344 ص 11 ج ،المنار( )تفسير ،الحكيم القرآن تفسير (.1433 )ت: احلسيين رضا رشيد حممد القلموين، 6

  .م(1441) للكتاب العامة
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 التجارة عروض تعريف الثاني: المبحث

 اللغوي التعريف األول: المطلب

نيا. من َحظِّه من اإلنسان ُيِصيبه ما )بفتحتني(: ضرَ عَ  مجع العروض  )َوإنْ  تعاىل: اهلل قال الد 

 سوى املال من كان  ما كل    وهو )عْرض( الراء وبسكون ،6يَْأُخُذوُه( ِمثْ ُلهُ  َعَرض   يَْأهِتِمْ 

 .3،4عني فإهنما والدنانري الدراهم سوى عرض فهو شيء وكل ،النقدين

 ورائه من صاحبه ويريد ويزول، يعرض بل يستقر ال للتجارة املعد املال ألن   االسم هبذا ومسيت

 .3عينه بقاء دون قيمته حتصيل

 

  

                                                   
 .619 اآلية األعراف، سورة 6
 الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن ْحد منظور، ابن ض(. ر )ع مادة ،471 ص 3 ج سابق، مرجع ،اللغة مقاييس معجم 4

 ه (.6363 لبنان، بريوت، صادر، )دار 4 ط ،671 ص 7 ج ،العرب لسان ه (،766 :ت) اإلفريقي الرويفعي األنصاري منظور ابن
 سورية(. دمشق، الفكر، )دار 3 ط ،6217 – 6211 ص 4 ج ،وأدلَّت ه   اإلسالمي   الِفْقه   مصطفى، بن وهبة الزحيلي، 4
 ابن )دار 6 ط ،642 ص 1 ج ،المستقنع زاد على الممتع الشرح ه (،6346 :ت) العثيمني حممد بن صاحل بن حممد عثيمني، ابن 3

 ه (.6342- 6344 اجلوزي،
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 االصطالحي التعريف الثاني: المطلب

 كاإلبل،  العني زكاة فيه جتب ما جنس من كان  سواء ،6للتِّجارة املعد   املال التجارة: عروض

 .4كالثياب  ال، أو

 

  

                                                   
 الفصل األحوال، من كله  ذلك يف يعرض وما والصنائع الكسب من ووجوهه املعاش يف اخلامس: الباب يف مقدمته يف خلدون ابن يقول 6

 كانت  ما أيا   بالغالء وبيعها بالرخص السلع بشراء املال بتنمية الكسب حماولة التجارة أنّ  اعلم وأصنافها: ومذاهبها التجارة معىن يف التاسع

 ص 6 ج سابق، مرجع ،خلدون ابن تاريخ لدون،خ ابن .رحبا   يسّمى النامي القدر وذلك قماش، أو حيوان أو زرع أو دقيق من السلعة

443. 
 الكويت، اإلسالمية، والشئون األوقاف وزارة عن صادرة ،الكويتية الفقهية الموسوعةو  .32 ص 1 ج سابق، مرجع للنووي، لمجموعا 4

 .412 ص 44 ج
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  التجارة وعروض القنية عروض بين الفرق الثالث: المبحث

 والتجارة، للبيع ال الشخصي، واالستعمال لالقتناء املعدة العروض تلك القنية بعروض يقصد

 عند التجارية الشركة أو التاجر ينوي اليت وهي الثابتة. باألصول املالية احملاسبة يف وتعرف

 واألراضي واملعدات والسيارات واملباين اآلالت مثل إنتاج، أدوات ألهنا هبا االحتفاظ شرائها

 فيها تعرض اليت والرفوف واخلزائن األواين وكذلك هبا، واملتاجرة بيعها منها الغرض ليس اليت

  عليها. زكاة ال الثابتة األصول هذه فجميع واألثاث...اخل، املكاتب وكذلك البضاعة

 للتجارة تشرت مل اليت والعروض فيه: جتب ال وما الزكاة فيه جيب فيما الفرق مبينا   الشافعي قال

  ثياب أو غريها أو لغلة ْحامات أو دور له كانت  فمن بأنفسها زكاة فيها ليس األموال من

 عليها حيول حىت غالهتا يف زكاة ال وكذلك ،فيها زكاة فال قل أو كثر  رقيق أو قلت أو كثرت

  كل  وكذلك له، باحلول إال فيها ةزكا ال وغريه املكاتب كتابة  وكذلك مالكها، يدي يف احلول

 يستغل أو عنه يستغين أو إليه حيتاج فضة وال ذهب وال حرث وال مباشية ليس كان  ما مال

 يف وال بقيمة منه شيء يف عليه زكاة فال التجارة منه بشيء يريد وال يدخره أو منه غلة ماله

 من بيده نض ما على حال فإذا قاور  أو ذهبا يستغله أو يبيعه أن إال باعه لو مثنه يف وال غلته

 .6زكاه حول مثنه

                                                   

 م(.6991ه /6361 لبنان، وت،بري  املعرفة، )دار ،31 ص 4 ج ،األم ه (،413 :ت) املكي القرشي إدريس بن حممد الشافعي،6 
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 كان  ما وقاعدة التجارة، ينوي حىت القنية على حتمل العروض قاعدة بني الفرق القرايف وشرح

 إىل ينصرف فهو ظاهر له ما كل  أن وهي عامة شرعية ثالثة قاعدة بشرح للتجارة منها أصله

 أحد يرتجح ال ظاهر له ليس ما وكل الظاهر لذلك الراجح أو املعارض قيام عند إال ظاهره

 ذلك زمان يف الغالبة النقود إىل املطلقة العقود انصرفت ولذلك شرعي مبرجح إال حمتمالته

 ذلك ختصيص يف نية بغري الوكيل فتصرف إنسانا إنسان وكل وإذا ،فيها ظاهرة ألهنا العقد،

 ألن موكله، دون الوكيل تصرفللم ينصرف وغريه بيع من التصرف ذلك فإن باملوكل التصرف

 يقتضي مبا تقيد ومل أطلقت إذا املسلمني تصرفات وكذلك لنفسه أهنا تصرفاته على الغالب

 املسلمني حال ظاهر ألنه ،احملرمة دون املباحة للتصرفات رفتنص فإهنا حترميها وال حلها

 حيتاج وال ظاهرها نهأل ،عرفا العني من املقصودة املنفعة إىل واألعواض العقود تنصرف ولذلك

  .6النجر إىل ينصرف فإنه قدوما استأجر كمن  هبا التصريح إىل

 والكفارة والنذر والتطوع الفريضة بني تتنوع وألهنا والعادة العبادة بني ترتدد ألهنا فالعبادات

 الباب، هذا يف فعل كل  من املكلف قصد لتعيني للنية حمتاجة كانت  واألداء، والقضاء

 هذه بني ترتدد ألهنا كذلك  النية إىل تفتقر فإهنا شاهبها وما والظهار والعتاق قالطال وكذلك

 عن واستغين ظاهره، إىل ينصرف فإنه األبواب هذه غري يف الصريح الفعل خبالف املقاصد،
                                                   

 خليل حتقيق ،691 – 693 ص 4 ج ،الفروق أنواء في البروق أنوار ه (،123 :ت) املالكي الرْحن عبد بن إدريس بن أْحد القرايف، 6

 م(.6992- ه6362 لبنان بريوت العلمية، الكتب )دار 6 ط املنصور،
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 وهي القاعدة هذه على التجارة عروض وقاعدة القنية عروض قاعدة فخرجت بظاهره النية

 له ما كل  أن القاعدة هذه فخالصة .6الشريعة فروع من كثري عليها يتخرج حسنة قاعدة

 له ليس ما وكل الظاهر لذلك الراجح املعارض قيام عند إال ظاهره إىل ينصرف فهو ظاهر

 فيها األصل كان  ملا العروض أن وذلك شرعي، مبرجح إال حمتمالته أحد يرتجح ال ظاهر

 لذلك راجح معارض يقم مل إذا إليه صرففت القنية يف ظاهرة كانت  للقنية تكون أن والغالب

 .4الظاهر

 املتداولة باألصول املالية احملاسبة يف وتعرف للبيع، املعدة العروض وهي التجارة عروض أما

 والسلع البضائع مثل هبا املتاجرة شرائها عند التجارية الشركة أو التاجر ينوي اليت وهي

 ما إذا الزكاة فيها جتب فإهنا هبا، املتاجرة بنية تشرتى اليت واألراضي والسيارات واآلالت

 الزكاة. وجوب شروط استوفت

 

                                                   
 .141 ص 3 ج بتصرف، السابق املرجع 6
 بريوت العلمية، الكتب )دار 6 ط املنصور، خليل حتقيق ،141 ص البروق أنوار على حاشيته املالكي، املكي علي حممد ،نحس ابن 4

 م(.6992- ه6362 لبنان
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 الرابع الفصل

 التجارة عروض زكاة في األقوال

 التجارة عروض زكاة جوبو  في األقوال األول: المبحث

 يلي وفيما الوجوب بعدم وقول بالوجوب قول قوالن، التجارة عروض زكاة وجوب يف للعلماء

 قول: كل  على رتاضاتعواال والردود وأدلتهم القولني هذين ألصحاب بيان

 يف الزكاة وجوب إىل بعدهم ومن الصحابة من املسلمني علماء مجاهري ذهب :األول القول

 والفقهاء عباس، وابن اهلل، عبد وابنه اخلطاب، بن عمر عن هذا ونقل التجارة، عروض

 بن الرْحن عبد بن بكر وأيب الزبري، بن وعروة حممد، بن القاسمو  املسيب، بن سعيد السبعة،

 واحلسن يسار، بن وسليمان عتبة، بن اهلل عبد بن اهلل وعبيد زيد، بن وخارجة احلارث،

 والثوري، ك،ومال والنخعي، مهران، بن وميمون زيد، بن وجابر وطاووس، البصري،

  .6،4عبيد وأيب ثور، وأيب وإسحاق، وأْحد، وأصحابه، حنيفة وأبو ،والشافعي واألوزاعي،

                                                   
 .1 ص 3 ج سابق، مرجع ،المجموع 6
 مختصر شرح المغني ه (،141 :ت) احلنبلي الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أْحد بن اهلل عبد املقدسي، قدامة ابن 4

 م(6923 – ه6313) 6 ط العريب، الرتاث إحياء دار ،443 ص 4 ج ،المغني
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 الذين والتجار والزياتني والبزارين احلناطني مثل اشرتى باع كلما  الذي 6املدير بني مالك وفرق

 رشد: ابن قال .عروضه شراء أوقات له تنضبط الذي احملتكر أو املدير وغري األمتعة، جيهزون

 التاجر يف عنده وذلك الدين، يف كاحلال  واحدة لسنة زكاه العروض باع إذا :قال مالكا   فإن)

 يشرتونه وال يبيعونه ما وقت هلم ينضبط ال الذين وأما .هوضعر  شراء أوقات له تضبط الذي

 يوم من احلول عليهم حال إذا مالك عند هؤالء فحكم املدير، باسم خيصون الذين وهم

 وماله العني من بيده ما ذلك إىل يضم مث العروض، من بيده ما يقوم أن إىل جتارهتم ابتداء

 غري دين يف قوله خبالف وذلك مثله، دين عليه يكن مل إن قبضه يرجتى الذي الدين من

 من شيء عامه يف له نض وسواء زكاته، أدى نصابا ذلك من عنده اجتمع ما بلغ فإذا املدير،

 مالك، عن املاجشون ابن رواية هذهو  ،نصابا   يبلغ مل أو نصابا بلغ ينض، مل أو العني

 العروض يف عليه يكن مل بالعروض يتجر وكان ناض له يكن مل إذا عنه: القاسم ابن وروى

 .6دليل إىل يستند ال واعتربه تفريقه يف مالكا   رشد ابن يوافق ومل .4( شيء

                                                   
 مما عندهم ما قوموا الشهر ذلك جاء فإذا شهرا، السنة من لزكاهتم فليجعلوا ماله: يدير الذي زكاة يف :466 ص 6 ج المدونة يف جاء 6

 دار ،المدونة ه (،679 :ت) املدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك كله.  ذلك فزكوا الناض من أيديهم يف وما للتجارة هو

 م(.6993- ه 6363) 6 ط لبنان، بريوت، العلمية، الكتب

 
 ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية ه (،393 :ت) احلفيد رشد بابن الشهري القرطيب رشد بن أْحد بن حممد بن أْحد بن حممد رشد، ابن 4

 م(.6999 – ه6341) حزم ابن دار ،43 ص 1 ج

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12873
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 ،التجارة عروض يف الزكاة وجوب عدم إىل ذهبوا حيث 4الظاهرية قول وهو :الثاني القول

 ما التجارة أموال يف الزكاة اجياب مقام يف ليس أنه معتربا   الشوكاين اإلمام مذهبهم يف ووافقهم

 .3خان حسن صديق حممد أيضا   ذلك إىل وذهب .4احلجة به تقوم

  

                                                                                                                                                  
 يكون بأن هو وهذا) مالك: تفريق مث العروض زكاة يف اجلمهور قول نقل أن بعد رشد ابن عقب ،441-443 ص السابق المرجع 6

 أصل إىل يستند ال الذي وهو املرسل، بالقياس يعرفونه الذي هو هذا ومثل ثابت، شرع من مستنبطا شرعا يكون بأن منه أشبه زائدا شرعا

 عليها. منصوص أصول إىل يستند مل وإن املصاحل يعترب اهلل: رْحه ومالك فيه، الشرعية املصلحة من يعقل ما إال الشرع يف عليه منصوص
 أهنا على قاطع برهان نفسها املسألة هذه يف واضطراهبم وأقواهلم التجارة: عروض زكاة يف اجلمهور لقول استعراضه بعد حزم ابن قال 4

 ص 3 ج المحلى ه(،331 )ت: الظاهري القرطيب األندلسي سعيد بن أْحد بن علي حممد أبو حزم، ابن انظر عاىل.ت اهلل عند من ليست

 لبنان(. بريوت، الفكر، )دار ط .31
 م(.3113-ه1333) 1 ط حزم ابن دار ،341 ص ،األزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل علي، بن حممد الشوكاين، - 4
 حممد حتقيق ،371 ص 6 ج ،البهية الدرر شرح الندية الروضة ه (،6417 :ت) البخاري احلسيين خان صديق حممد القنوجي، 3

 م(.6997 – ه6362 الرياض، الكوثر، )مكتبة 3 ط حالق، حسن صبحي
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 األول الفريق أدلة الثاني: المبحث

 الكريم: القرآن من األدلة األول: المطلب

 مِّنَ  َلُكم َأْخَرْجَنا َوممَّا َكَسْبُتمْ   َما طَيَِّباتِ  ِمن أَنِفُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي  َها )يَا تعاىل: قوله :أوالا 

 َغيِني  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا ِفيهِ  تُ ْغِمُضوا َأن ِإالَّ  بِآِخِذيهِ  َوَلْسُتم تُنِفُقونَ  ِمْنهُ  اخلَِبيثَ  تَ َيمَُّموا َوالَ  اأَلْرضِ 

يد (  .6ْحَِ

 األمر ظاهر أنّ  األصول يف تقرر وقد أمر، )أنفقوا( :تعاىل قوله أن اآلية من الداللة وجه

  ما تعاىل قوله يف (ما)و الواجبة، النفقات وسائر الزكاة الإ ليس الواجب واإلنفاق ،4للوجوب

 يشمل وهذا ،4العموم صيغ من املوصوالت أنّ  األصول يف تقرر وقد موصول، اسم كسبتم

 ألن النعم، وزكاة والفضة، الذهب وزكاة التجارة، زكاة فيه فيدخل ،اإلنسان يكسبه ما مجيع

                                                   
 .417 اآلية: البقرة سورة 6
 وخرج عليه وعلق حققه ،443ص 4 ط .الفقه أصول في العدة ه(،332 )املتويف خلف بن حممد بن احلسني بن حممد الفراء، ابن 4

 م(.6991-ه6361) املباركي علي بن أْحد د. نصه:
 ص 4 ج ،الفقه أصول في المناظر وجنة الناظر روضة ه(،141 )املتويف اجلماعيلي حممد بن أْحد بن اهلل عبد املقدسي، قدامة ابن 4

 ت:) اجلكين املختار حممد بن األمني حممد ي،الشنقيط م(.4114-ه6344) 4ط والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة ،64

 بك، حممد اخلضري، الفوائد(. عامل )دار ط العمران، حنمد بن علي حتقيق ،313 ص ،السعود مراقي شرح الورود نثر (،ه1411

 م(.1414 – ه1414 مصر، الكربى، التجارية )املكتبة 1ط ،131 ص ،الفقه أصول
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 َكَسْبُتْم(  َما طَيَِّباتِ  )ِمن تعاىل قوله هدجما فسر قدو  ،6مكتسب بأنه يوصف مما ذلك

 .4بالتجارة

 يورد أن دون عليها مقتصرا   صحيحه يف السابقة اآلية ساق قد اهلل رمحه نفسه البخاريو 

 الفتح: يف احلافظ قال .4والتجارة الكسب صدقة باب بعنوان له ترجم باب حتت معها حديثا  

 عن شعبة رواه ما إىل أشار وكأنه ،حديث بغري اآلية على مقتصرا مجةالرت  هذه أورد هكذا

 من قال: كسبتم  ما طيبات من أنفقوا آمنوا الذين أيها يا اآلية: هذه يف جماهد عن احلكم

 طريق من الطربي وأخرجه عنه، آدم طريق من حامت أيب وابن الطربي، أخرجه احلالل، التجارة

  .3جارةالت من قال: كسبتم  ما طيبات من ولفظه شعبة عن هشيم،
                                                   

 بريوت(. العلمية، الكتب )دار ط ،33 ص 7ج ،الكبير التفسير ،ه (111 :ت) حسني بن عمر بن حممد الرازي، 6
 حممد الطربي، (،9144و 7169) رقم حديث للبيهقي الكبرى السنن ،432 ص 3 ج فيها والرغبة التجارة يف شيبة أبي ابن مصنف 4

 (.3131) رقم أثر حاتم أبي ابن تفسير (،3113و 3113) رقم أثر املعارف(، )دار ط ،القرآن تفسير في البيان جامع جرير، بن

 بن أْحد البيهقي،و  م(.6993-ه6363) الفكر دار ط ،شيبة أبي ابن مصنف ه(،443 )ت: حممد بن اهلل عبد شيبة، أيب ابن انظر:

 البغ بن يزيد بن جرير بن حممد الطربي، جرير وابن ه(.6364املعرفة) دار ط ،الكبرى السنن ه(،332بكر) أبو علي بن احلسني

 بن الرمحن عبد حممد أبو حامت، أيب وابن م(.3111-ه1331) الرسالة مؤسسة 1 ط ،القرآن تأويل في البيان جامع ه(،411) اآلملي

 السعودية الباز، مصطفى نزار مكتبة 4ط ه(.437 )ت: حاتم أبي البن العظيم القرآن تفسير التميمي، املنذر بن ادريس بن حممد

 ه(.1314)
  ما طيبات من أنفقوا آمنوا الذين أيها )يا تعاىل لقوله والتجارة الكسب صدقة باب ،343 ص 4ج سابق مرجع ،البخاري صحيح 4

 ْحيد(. غين اهلل أن قوله إىل األرض من لكم أخرجنا ومما كسبتم
 .411 ص 4 ج سابق، مرجع ،البخاري صحيح شرح الباري فتح العسقالين، حجر ابن 3
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يِهمْ  ُتَطهِّرُُهمْ  َصَدَقة   أَْمَواهلِِمْ  ِمنْ  )ُخذْ  تعاىل: قوله :ثانياا   اهلل أنّ  الداللة: ووجه ،6هِبَا( َوتُ زَكِّ

 من الزكاة يأخذ أن وسلم عليه اهلل صلى نبيه وأمر وآخر، مال بني يفرِّق مل وتعاىل سبحانه

 اإلسقاط. على الدليل يدل حىت فيها، الزكاة وجوب فاألصل مال، التجارة وعروض املال،

 ما كل  أن العرب كالم  من واملعروف عمر: أبو قال للمال والعريف اللغوي املعىن ذلك ويؤيد

َا َمايل، َمايل  اْلَعْبدُ  يَ ُقولُ ) وسلم: عليه اهلل صلى لقوله مال، هو ومُتُلِّك وِّلمتُُ   َمالِهِ  ِمنْ  َلهُ  ِإمنَّ

 َوتَارُِكهُ  َذاِهب   فَ ُهوَ  َذِلَك، ِسَوى َوَما فَاق ْتَ ىَن  أَْعَطى، َأوْ  َفأَبْ َلى لَِبسَ  َأوْ  َفأَف ْىَن  َأَكَل، َما َثاَلث  

 تأثلته مال ألّول فإنه سلمة؛ بين يف خَمَرفا به فابتعت الدرع فأعطاين قتادة: أبو وقال ؛4(لِلنَّاسِ 

 جتب مما كان  سواء ماله، من نوع كل  على فذلك كله  ماله بصدقة حلف فمن اإلسالم. يف

 على ذلك إن قيل: وقد نواه. ما على فيكون بعينه شيئا   ينوي أن إال ،يكن مل أو الزكاة فيه

 .4ماال   يسّمى   متلك ما بأن شاهد واللسان حميط موالعل الزكاة. أموال

 

                                                   
 .614 اآلية: التوبة سورة - 6

 .4747 ص 3 ج (،4939) رقم حديث والرقائق، الزهد كتاب  سابق، مرجع ،مسلم صحيح 4 
 ص. 1 ج ،114 آية التوبة، سورة تفسري سابق، مرجع ،القرآن ألحكام الجامع القرطيب، 4
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 َحقي  أْمَواهلِِمْ  َويف ) تعاىل: قوله مثل حقا ، مال كل  يف أوجبت اليت األخرى اآليات عموم :ثالثاا 

ْحُروِم( لِّلَساِئلِ 
َ
ْحُروِم( لِّلَساِئلِ  مَّْعلوم   َحقي  أْمَواهلِِمْ  يف  )َوالَِّذينَ  تعاىل: قوله وكذلك .1َوامل

َ
  .2َوامل

 يشمل حق أمواهلم يف تعاىل فقوله 4العموم صيغ من املضاف اجلمع أنّ  األصول يف تقرر وقد

  باإلجياب. أوىل فكانت األموال أعم التجارة وأموال ،األموال مجيع

 لكن للظرفية يف كلمة  فإن حلقوقهم ظرف ماهلم يأ ،بالغية نكتة (مأْمَواهلِِ  )يف  تعاىل قوله ويف

 وجيعلونه إال جيمعونه وال املال يطلبون ال هم قال تعاىل فكأنه للمظروف إال يطلب ال الظرف

 ماهلم فجعل ماهلم والظرف ،املظروف هو الظرف من املطلوب أن شك وال ،للحق ظرفا

  .3مدح هذا فوق يكون وال للحقوق ظرفا

                                                   
 .69 اآلية: الذاريات 1
 .43 اآلية: املعارج 2
-ه6362) 4 ط الرسالة مؤسسة .414 ص 4 ج ،المحصول ه(111)ت: التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد الرازي، 4

 م(.6997
 .677 ص 42 اجلزء سابق مرجع ،الكبير التفسير 3
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 السنة: من األدلة الثاني: المطلب

ِبلِ  يف  يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  قَالَ  َذر   َأيب  َعنْ  :أوالا   َويف  َصَدقَ تُ َها اإْلِ

 .6(َصَدقَ ُتهُ  اْلبَ زِّ  َويف  َصَدقَ تُ َها اْلبَ َقرِ  َويف  َصَدقَ تُ َها اْلَغَنمِ 

                                                   
 احلديث رقم ،436 ص 9ج الزخار، البحر يف عمرو، بن أْحد بكر أبو البزار، قال األول: الوجه وجوه، من احلديث هذا على الكالم 6

 فيه احلديث منت أن الثاين: الوجه عنه(؛ اهلل رضي) ذر أبو إال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يرويه نعلمه ال احلديث وهذا (:4291)

 الكربى، السنن يف البيهقي صدقته: البز ويف بلفظ فرواه صدقته، )بالراء( الرب يف وبلفظ صدقته )بالزاء( البز ويف بلفظ ورد فقد اضطراب،

 عن أنس أيب بن عمران حدثين عبيدة، بن موسى طريق من (6961 و 6963) نهسن يف والدارقطين (637 ص 3 )ج التجارة زكاة باب

 والدارقطين (637 ص 3 )ج البيهقي ولكن احلديث، ومنكر ضعيف الربذي عبيدة بن وموسى ذر، أيب عن احلدث بن أوس بن مالك

 عبد هو جريج وابن ذر، أيب عن ناحلدثا بن أوس بن مالك عن أنس أيب بن عمران عن جريج ابن عن آخر طريق من روياه (6967)

 جمروح، من مسعه فيما إال يدلس ال التدليس، قبيح فإنه تدليسه جتنب الدارقطين: قال مدلس، لكنه ثقة عطاء، صاحب العزيز عبد بن امللك

 وعند العيد: دقيق ابن قال لذلك عمران، من جريج ابن يسمعه مل :فقال عنه البخاري سألت :وقال الوجه هذا من العلل يف الرتمذي ورواه

 احلديث رقم ،الغفاري ذر أيب حديث من مسنده يف أمحد رواها )بالراء(: صدقته الرب ويف رواية وأما .ضعيفة طرقه ولكن بالزاي الدارقطين

 بن أوس بن مالك عن عنه بلغه أنس أيب بن عمران عن جريج ابن طريق من (6374) الصحيحني على مستدركه يف واحلاكم (،46137)

 ثنا ، احلسام أيب بن سلمة بن سعيد  طريق من (6376) رقم حديث أخر، طريق من أيضا   احلاكم اهورو  ذر، أيب عن النضري احلدثان

 ويف صدقتها اإلبل )يف قال: وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول أن ، ذر أيب عن ، احلدثان بن أوس بن مالك عن ، أنس أيب بن عمران

 كنز  فهو اهلل سبيل يف ينفقها وال لغرمي يعدها ال وفضة تربا أو ودراهم دنانري رفع نوم صدقته الرب ويف صدقتها البقر ويف صدقتها الغنم

 البدر وانظر به. بأس ال إسناد وهذا التجارة، زكاة باب ،433 ص 4 ج احلبري التلخيص يف حجر ابن احلافظ قال القيامة(، يوم به يكوى

  (.23-24 ص 3 )ج التحقيق وتنقيح (391-321 ص 3 )ج املنري

 العلوم مكتبة ،البزار بمسند المعروف الزخار البحر ه(،494) العتكي اخلالق عبد بن عمرو بن أْحد بكر أبو البزار، انظر: .6

 عمر بن علي الدارقطين، سابق. مرجع ،الكبرى السنن (.4119 وانتهت-6922 )بدأت6ط املنورة، املدينة واحلكم،

 الشيباين هالل بن اهلل عبد أبو حنبل، بن أْحد م(.4116-ه6344) املؤيد دار ط .الدارقطني سنن ه(،423)ت:

 

http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=12070
http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=12070
http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13036
http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=13036
http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=40
http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=40


28 

 

 َأنْ  يَْأُمرُنَا َكانَ   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  فَِإنَّ  بَ ْعدُ  أَمَّا قَالَ  ُجْنُدب   ْبنِ  مَسَُرةَ  َعنْ  :ثانياا 

 اخراج بوجوب صريح أمر احلديث أن الداللة ووجه .6(لِْلبَ ْيعِ  نُِعد   الَِّذي ِمنْ  الصََّدَقةَ  ُُنْرِجَ 

                                                                                                                                                  

 الطهماين اهلل عبد بن حممد اهلل عبد أبو احلاكم، م(.4116-ه6346)6 ط الرسالة مؤسسة .أحمد مسند ه(،436)ت:

 حممد علي بن أْحد العسقالين، حجر ابن م(.6922-ه6362) املعرفة دار ط ،الصحيحين على المستدرك النيسابوري،

 في التحقيق تنقيح اهلادي، عبد ابن م(.6993-ه6361) قرطبة مؤسسة6 ط ،الحبير التلخيص ه(.234)ت: الكناين

 ،السلف أضواء) 6ط اخلباين. العزيز وعبد حممد بن سامي حتقيق ه(،733)ت: أْحد بن حممد الدين مشس ،التعليق أحاديث

 م(.4114-ه6342 الرياض
 مل ولكن حاهلم، أعرف ال مجاعة إسناده ويف ،(6432 رقم) الزكاة كتاب  أول يف داود أبو رواه :سابق مرجع المجموع، يف النووي قال 6

 فاحلديث سابق. عمرج (.7634 رقم) الكربى السنن يف البيهقي ورواه عنده، حسن فهو يضعفه مل ما أن قدمنا وقد داود، أبو يضعفه

، ْبنِ  مَسَُرةَ  ْبنِ  َسْعدِ  ْبنُ  َجْعَفرُ  طريق من مروي َثيِن  ُجْنُدب   سعد بن فجعفر ُجْنُدب؛ ْبنِ  مَسَُرةَ  َعنْ  ُسَلْيَماَن، أَبِيهِ  َعنْ  ُسَلْيَماَن، ْبنُ  ُخبَ ْيبُ  َحدَّ

 مسرة الصحايب كتبها  اليت الصحيفة جندب بن مسرة أبيه عن روى بدوره الذي سليمان أبيه عن روى بدوره وهو خبيب عمه ابن عن روى

 حبان بن حامت أبو ذكرهم ولكن والتعديل اجلرح علماء عند جهالتهم يفسر وهذا الصحيفة، هذه إال رواية هلؤالء جند ال لذلك ألوالده،

 أيب حديث من (4112) رقم ديثح سننه يف الدارقطين رواه :394 ص 3 ج املنري البدر يف امللقن ابن قال لذلك الثقات. يف البسيت

 جعفر عن جندب، بن مسرة بن سليمان بن خبيب بن إبراهيم بن حممد حدثين قال: جندب بن مسرة بن سعد بن جعفر ابن مروان )عمر(

 )من الرحيم الرْحن اهلل بسم» جندب: بن مسرة عن أبيه، عن جندب، بن )مسرة( بن سليمان بن خبيب عن جندب، بن مسرة بن سعد بن

 له تالد هو الذي واملرأة الرجل برقيق يأمرنا كان  - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول فإن بعد، أما عليكم، سالم بنيه إىل جندب( بن مسرة

 هذا وإسناد للبيع. يعد الذي الرقيق من ُنرج أن يأمرنا وكان شيئا، الصدقة من عنهم ُنرج ال أن يأمرنا فكان بيعهم، يريد ال عملة وهم

 من يعرف ال جمهولون، ومسرة موسى( )بن سليمان بني ما رواته مجيع ألن ساقط(؛ )فقال: حزم بن حممد( )أبو وخالف ،جيد ديثالح

 ذكر أحاديث، مجلة به تروى إسناد وهو جهدهم، فيهم احملدثون جهد وقد حاله، يعرف من هؤالء من ما فقال: القطان ابن وتبعه هم.

 واآلثار األحاديث ختريج يف املنري البدر ه(،213عمر)ت: حفص أبو الدين سراج امللقن، ابن انظر: .قاال كما  سولي .املائة حنو منها البزار

 م(.4113-ه6343) السعودية الرياض، والتوزيع للنشر اهلجرة دار وآخرون. الغيط أبو مصطفى حتقيق الكبري. الشرح يف
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 به حيتج ال حديث بأنه احلديث على الثاين القول أصحاب واعرتض التجارة. مال من الزكاة

 مث ،هم من يعرف ال نو جمهول عنه اهلل رضي ومسرة موسى بن سليمان بني ما رواته مجيع ألن

 لو بل ،املفروضة الزكاة هي الصدقة تلك أن :فيه ليس ألنه ،حجة فيه هلم كانت  ملا صح لو

 بتقومي، أم ا،أعياهن أمن ،خترج وكيف ومقدارها وقتها لبني املفروضة الزكاة هبا السالم عليه أراد

 كيف  وال .هي كم  يبني ال زكاة علينا يوجب السالم عليه يكون أن احملال ومن ؟تقوم ومباذا

 .6السلع تلك أصحاب إىل موكولة لكانت صحت لو الصدقة وهذه .تؤخذ

 َرُسولُ  بَ َعثَ ) هريرة: أيب عن املروي باخلرب التجارة عروض يف الزكاة بوجوب واستدلوا :ثالثاا 

يل   اْبنُ  َمَنعَ  َفِقيلَ  الصََّدَقةِ  َعَلى ُعَمرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ   َواْلَعبَّاسُ  اْلَولِيدِ  ْبنُ  َوَخاِلدُ  مجَِ

يل   اْبنُ  يَ ْنِقمُ  َما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  الَ فَ قَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعم    مجَِ

ا َتْظِلُمونَ  فَِإنَُّكمْ  َخاِلد   َوأَمَّا ،اللَّهُ  َفَأْغَناهُ  َفِقري ا َكانَ   أَنَّهُ  ِإالَّ   يف  َوأَْعَتاَدهُ  أَْدرَاَعهُ  اْحَتَبسَ  َقدْ  َخاِلد 

 ِصن ْوُ  الرَُّجلِ  َعمَّ  َأنَّ  َشَعْرتَ  أََما ُعَمرُ  يَا قَالَ  مُثَّ  َمَعَها َوِمثْ ُلَها َعَليَّ  َفِهيَ  بَّاسُ اْلعَ  َوأَمَّا اللَّهِ  َسِبيلِ 

 إال فيها زكاة وال وأعتده، دروعه، يف خالد   من طلبت الزكاة أن على دليل هذا قالوا: .4(أَبِيهِ 

                                                   
  .31 ص 3 ج سابق، مرجع المحلى،  6
 كتاب  سابق، مرجع ،البخاري صحيح .924 رقم حديث ومنعها، الزكاة تقدمي يف باب الزكاة، كتاب  سابق، مرجع ،مسلم صحيح 4

 .6499 رقم حديث اهلل(، سبيل ويف والغارمني الرقاب )ويف تعاىل: اهلل قول باب الزكاة،
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 دليل وال نص ال اخلرب يف ليس هبأن بقوهلم االستدالل هذا 4الظاهرية ردو  .6لتجارة تكون أن

 قد وهو الزكاة منع إليه نسبوا إذ خالدا ظلموا أهنم فيه وإمنا إليه، ذهبوا ما على إشارة وال

 ينفق دين ذو عاقل رجل يكون أن احملال ومن فقط. اهلل سبيل يف وأعبده دراعهأ احتبس

 ابن وقال احلديث. حكم وهذا املفروضة، الزكاة يف اليسري مينع مث التطوع يف العظيمة النفقة

 شيء على هبا االستدالل ينهض فال ولغريه، ذكر ملا حمتملة عني، واقعة القصة العيد: دقيق

 .4ذكر مما

طَّاِب، ْبنِ  ُعَمرَ  َزَمنَ  اْلَمالِ  بَ ْيتِ  َعَلى ُكْنتُ   قَاَل: ،3اْلَقارِيِّ  َعْبد   ْبنِ  الرَّْْحَنِ  َعْبدِ  َعنْ  :رابعاا   اخلَْ

 ِمنْ  الزََّكاةَ  َأَخذَ  مُثَّ  َوَغائِبَ َها، َشاِهَدَها َحَسبَ َها مُثَّ  الت جَّاِر، أَْمَوالَ  مَجَعَ  اْلَعطَاءُ  َخرَجَ  ِإَذا " َفَكانَ 

 كان  عمر أنّ  على باخلرب األول القول أصحاب فاستدل .3َواْلَغاِئبِ  الشَّاِهدِ  َعَلى اْلَمالِ  َشاِهدِ 

                                                   
 .32 ص 7 ج ومنعها، الزكاة تقدمي يف باب الزكاة، كتاب  ،مسلم صحيح شرح 6
 .33 ص 3 ج سابق، مرجع ،المحلى 4
 .494 ص 4 ج ،البخاري صحيح شرح الباري فتح 4
  ه. ومثانني مثان سنة تويف اجلماعة، له وروى األئمة، وثقه املال، بيت على عمر عامل صغري، صحايب 3
 دون حزم ابن وذكره لفظ،ال وبنفس الوهيب خالد بن أمحد عن األموال كتاب  يف عبيد أبو وكذلك األموال، كتاب  يف زجنويه ابن ذكره  3

 ومن .مدلس أنه عرف وقد اسحق ابن عنعنة ألجل ضعيف اسناده اخلرب أن زجنويه البن األموال كتاب  حمقق وذكر .بالصحة ووصفه اسناد

 ابن انظر: .وثقه أنه معني ابن عن حامت أيب ابن فيها نقل والتعديل اجلرح يف ترمجة له الرمحن عبد وامسه القاري عبد ابن االسناد رجال

 السعودية والدراسات، للبحوث فيصل امللك مركز 6ط .األموال ه(،436)ت: اخلرساين قتيبة بن خملد بن ْحيد أْحد أبو زجنويه،
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 بأن االستدالل هذا عن 6الثاين القول أصحاب وأجاب أمواهلم. على التجار من الزكاة يأخذ

 من أموال هي إمنا جتارة، عروض هي زكاهتا يأخذ عمر كان  اليت األموال أن على يدل ال اخلرب

 فال فيه ليس ما على زيادة التجارة عروض على اخلرب وْحل ،زكاهتا وجبت وفضة ذهب

 يصح.

 التجار إنّ  املؤمنني، أمري يا قالوا: عمر عمال إن :4قالبة أيب طريق من املروي اخلرب :خامساا 

 هذا على الثاين القول أصحاب واعرتض خففوا. هاه هاه عمر: فقال التقومي، شدة شكوا

   .4بسنه وال بعقله عمر يدرك مل قالبة أيب ألن مرسل خرب بأنه اخلرب

 

 فَ َقاَل: َماَلك، زََكاةَ  أَدِّ  ِْحَاسُ  يَا َلهُ  قَالَ  ُعَمرَ  َوَأنَّ  َواجْلَِعابَ  اأْلََدمَ  يَبِيعُ  َكانَ   ِْحَاس ا أنّ  :ساا ساد

َا َمال   يل  َما َواَللَّهِ   القول أصحاب وأجاب .6زََكاتَهُ  َوأَدِّ  قَ وِّْمهُ  فَ َقاَل: ،َواجْلَِعابَ  اأْلََدمَ  أَبِيعُ  إمنَّ

                                                                                                                                                  

 هراس، حممد خليل حتقيق األموال كتاب ه(،443)ت: البغدادي اهلروي اهلل عبد بن سالم بن القاسم عبيد، وأبو م(.6921-ه6311)

 م(.1473) بريوت الفكر، دار ط ،6672 ص
 .36 ص 3 ج سابق مرجع ،المحلى 6
 اإلرسال، كثري  فاضل ثقة التقريب: يف حجر ابن احلافظ قال اجلماعة، له روى عبيد، بن مالك بن ناتل بن عمرو بن زيد بن اهلل عبد هو 4

 اخلطاب بن عمر بن اهلل عبد أدرك أقول: يدركه. ومل اخلطاب بن عمر عن روى الكمال: هتذيب يف املزي احلافظ قال القضاء، من هرب

 قوي. مرسل   فهذا أقول: تدليس. له يعرف ال ثقة، وقال: والتعديل، اجلرح يف الرازي حامت أيب ابن ذكره الصحابة، من وغريه
 .36 ص 3 ج سابق مرجع ،المحلى 4
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 .جمهوالن ومها ،أبيه عن ْحاس نب عمرو أيب عن ألنه يصح ال بأنه احلديث هذا عن الثاين

 عارم ثنا :قال حنبل بن أْحد بن اهلل عبد عن له برواية اخلرب صحة عدم مؤكدا حزم ابن وزاد

 حديث أنس بن ملالك ذكرت :يقول األسود بن ْحيد هو األسود أبا مسعت :قال الفضل بن

 معناه :حممد أبو قال .قماش حيىي :مالك فقال .سعيد بن حيىي عن ،يزكى املتاع يف ْحاس ابن

 حلديث ويشهد .2يستحق وال له قدر ال عمن يروي أي :الكناسة وهو ،القماش جيمع أنه

                                                                                                                                                  
 مسنده يف والشافعي (6441) األموال يف يةزجنو  وابن (222) األموال يف سالم بن والقاسم (61442) مصنفه يف شيبة ابن رواه 6

 يف الصنعاين الرزاق وعبد (7637) الكربى السنن يف سابق مرجع ،والبيهقي (6774) سننه يف سابق مرجع ،قطني والدار (363)

 اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  يد ،َسعِ  ْبنِ  حْيىَي  طريق: من كلهم  (،911) رقم حديث ،العالية المطالب يف العسقالين حجر ابن واحلافظ (.1273) مسنده

 يف حجر ابن احلافظ وقال متأله، عابد الكاشف: يف فيه الذهيب قال ْحاس بن عمرو وأبو أبيه، عم ِْحَاس   ْبنَ  َعْمرِو أَبَا أَنْ  َسَلَمَة، َأيب  ْبنِ 

 سلمة أيب بن اهلل وعبد الثقات. يف حبان ابن وذكره عمر عهد يف كبريا    رجال   كان  خمضرم فيه: احلافظ قال فقد ْحاس وأما مقبول، التقريب:

 أبو االبن يرويه األثر هذا أقول قدوة. إمام حافظ متقن ثقة التقريب: يف فيه احلافظ قال سعيد بن وحيىي ثقة، التقريب: يف فيه احلافظ قال

 احلجة به تقوم جيد فالسند وارد، غري افيه والكذب والوهم فاخلطأ ْحاس ألبيه حدثت عني واقعة يف املخضرم أبيه عن املتأله العابد عمرو

 ،شيبة أبي ابن مصنف ه(،443 )ت: حممد بن اهلل عبد شيبة، أيب ابن انظر أعلم. واهلل جمهوالن، وأباه عمرو أبا أن حبجة لرده معىن وال

 املكي القرشي املطليب ادريس بن حممد اهلل عبد أبو والشافعي، سابق. مرجع ،زجنويه البن واألموال م(.6993-ه6363) الفكر دار ط

 ه(.466)ت: مهام بن الرزاق عبد بكر أبو والصنعاين، ه(.6311) بريوت/لبنان العلمية الكتب دار ط .الشافعي مسند ه(،413)ت:

 ه(.6314) اإلسالمي/بريوت املكتب 4 ط ،الرزاق عبد مصنف
 36 ص 3 ج سابق مرجع المحلى، 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16272
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16272
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13064


33 

 

 جتار من آخذ أن فأمرين العشر، على عمر استعملين :قال حدير، بن زياد عن األثر ْحاس

 .6العشر ربع املسلمني

، اْبنَ  َأنَّ  :سابعاا   وأجاب .َعَلْيهِ  َواِجَبة   َوالزََّكاةُ  يَِبيَع، َحىتَّ  بِالت ََّرب صِ  بَْأسَ  ال يَ ُقوُل: َكانَ   َعبَّاس 

 عروض يف الزكاة اجياب على فيه دليل ال عباس ابن عن روي ما بأن ذلك على الظاهرية

 املال يف قال أنه 4حزم ابن عنه روى الذي عباس ابن مذهب خالف على أنه كما  التجارة،

 واملاشية والفضة الذهب فائدة يف واجبة الزكاة يرى عباس فابن يستفيده. حني يزكيه املستفاد

 باعوه. إذا الثمن يف الزكاة فرأى تستفاد، حني

 واضح اخلرب وهذا .4لتجارة تكون أن إال زكاة العروض يف ليس قال: عمر ابن عن :ثامناا 

 بالرأي يقال ال مما حكم إجياب يتضمن أنه إال عمر ابن قول من كان  وإن وهو الداللة،

                                                   
 أهل، من العاشر على هبا مير اليت األموال صدقة أبواب مجاع وسننها، وأحكامها الصدقة كتاب  سابق، مرجع سالم، بن للقاسم األموال 6

ثَ َنا قَاَل:   :6139 و 6132  رقم: أثر املسلمني، صدقة من العاشر يأخذ ما باب  ُمَهاِجر ، ْبنِ  رَاِهيمَ ِإب ْ  َعنْ  اأَلْعَمِش، َعنِ  ُمَعاِويََة، أَبُو َحدَّ

ثَ َنا وقَاَل: ، اْلُعْشرِ  رُْبعَ  اْلُمْسِلِمنيَ  جُتَّارِ  ِمنْ  آُخذَ  أَنْ  فََأَمَرين  " اْلُعْشِر، َعَلى ُعَمرُ  اْستَ ْعَمَليِن  قَاَل: ُحَدْير ، ْبنِ  زِيَادِ  َعنْ  ، ْبنُ  َحْفصُ  َحدَّ  ِغَياث 

ْيَباينِّ، َعنِ  مَِّة، أَْهلِ  جُتَّارِ  ِمنْ  آُخذَ  أَنْ  ُعَمُر: أََمَرين  قَاَل: ُحَدْير ، ْبنِ  زِيَادِ  َعنْ  الشَّْعيبِّ، َعنِ  الشَّ  وسند اْلُمْسِلِمنَي. جُتَّارِ  ِمنْ  آُخذُ  َما ِمْثلَ  الذِّ

 صحيح. األثرين هذين
 بن امللك عبد بن حممد ثنا حزم بن يدسع بن أمحد ثنا مسعود بن الرمحن عبد بن حيىي حدثنا :حزم ابن أورده كما  املروي اخلرب واسناد - 4

 .عباس ابن عن الشعثاء أيب زيد بن جابر عن قتادة ثنا محاد ثنا التنوري الصمد عبد عن أيب ثنا حنبل بن أمحد بن اهلل عبد ثنا أمين
 عن املنذر، ابن وحكاه ("914) البيهقي وذكر الصحيح بإسناده حنبل بن أمحد عن بإسناده (7632) سابق مرجع ،البيهقي رواه - 4

 (.61421) سابق مرجع ،مصنفه في شيبة ابن أيضا ورواه عنهما، اهلل رضي عباس وابن عائشة،
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 ابتداء بالتسليم اخلرب هذا على الثاين القول أصحاب وأجاب ،6املرفوع حكم له فيكون

 صلى الرسول قول دبع ألحد حجة وال صحايب عن مروي اخلرب إن قالوا لكنهم اخلرب بصحة

 فتاوى أنفسهم باخلرب املستدلون خالف فقد أخرى جهة ومن جهة من هذا وسلم، عليه اهلل

 املدير بني مالك كتفريق  التجارة عروض زكاة يف أو عموما الزكاة يف سواء   عمر البن أخرى

 درهم له ينض مامل بعرض عرض باع عمن الزكاة واسقاطه - بيانه سيأيت كما-املدير وغري

 .4وابنه عمر قول خالف وهو

 مثل العرب بعض كعادة  ماال   والعروض واملتاع الثياب تسمية من السنة يف جاء ما :تاسعاا 

 عن بسنده 4مالك رواية ففي ماال ، املنقولة العني تسمي ال بينما ماال   تسميتها يف دوس قبيلة

 ورقا   وال ذهبا   نغنم فلم خيرب عام وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع )خرجنا قال: هريرة أيب

  .3واملتاع( يابالث األموال: إال

                                                   
 حممد احملقق: ،343 ص 3ج ،المنير الكوكب شرح ه (،974 :ت) الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أْحد بن حممد النجار، ابن 6

 م(.6997- ه 6263 ،العبيكان )مكتبة 4 ط ْحاد، ونزيه الزحيلي
 36 ص 3 ج سابق مرجع المحلى 4
 (696) سابق مرجع ،مسلم ورواه (1431و 3111) سابق مرجع ،البخاري رواه السند وبنفس ،(924) املوطأ يف مالك رواه 4
 ؤسسةم) 3 ط .417 ص 1 ج ،والسنة القرآن ضوء يف وفلسفتها ألحكامها مقارنة دراسة الزكاة فقه اهلل، عبد يوسف القرضاوي، 3

  .م(1474-ه1444 ،بريوت ،الرسالة
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 ُنَسمَّى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  يف  ُكنَّا  قَالَ  َغَرَزةَ  َأيب  ْبنِ  قَ ْيسِ  َعنْ  :عاشراا 

 )يا :فَ َقالَ  هُ ِمنْ  َأْحَسنُ  ُهوَ  بِاْسم   َفَسمَّانَا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  بَِنا َفَمرَّ  السََّماِسَرةَ 

 األول القول أصحاب فحمل 6بالصدقة( فشوبوه واحللف، اللغو حيضره البيع إن التجار معشر

 أمر إن فقالوا الثاين القول أصحاب أما العروض. زكاة على وسلم عليه اهلل صلى الرسول أمر

 وكفارة أنفسهم به تطيب مما حمددة غري بصدقة أمر هو للتجار وسلم عليه اهلل صلى الرسول

 .4وحلف لغو من البيع يشوب ملا

 

  

                                                   
 ،4179) سابق مرجع مستدركه، يف واحلاكم ،(4634) ماجة وابن ،(4917) داود وأبو ،(3366) الصغرى يف النسائي رواه - 6

 ط .النسائي سنن ه(،414)ت: جبر بن سنان بن علي بن شعيب بن أْحد النسائي، انظر: (.331) املنتقى يف جارود وابن ،(4124

 املكتبة ،داود أبي سنن ه(.473)ت: األزدي السجستاين األشعث بن سليمان داود، وأبو م(.6993-ه6363) اإلسالمية املطبوعات

 عبد حممد أبو جارود، وابن العلمية. املكتبة ط .ماجه ابن سنن ه(،474)ت: القزويين يزيد بن حممد ماجه، ابن صيدا/بريوت. العصرية،

  م(.6922-ه6312) بريوت ،الثقافية الكتاب مؤسسة 6ط .المسندة السنن من المنتقى ه(،417)ت: وريالنيساب علي بن اهلل
 36 ص 3ج سابق مرجع المحلى 4
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 1السكوتي باإلجماع االستدالل الثالث: المطلب

 بعض عن وردت اليت اآلثار أن ذلك السكويت، باإلمجاع القول هذا أصحاب واستدل

 فقهاء وقول باملدينة األمر هذا انتشار إن مث ذلك. يف خالف أحدا أن يعلم مل الصحابة

 الصحابة عن أصل له أنه إىل يشري مما هو التجارة عروض يف الزكاة بوجوب السبعة املدينة

 القول أصحاب يسلم ومل التجارة. زكاة على 4االمجاع املنذر ابن نقل وقد عنهم. اهلل رضي

 الزبري كابن  وغريهم الصحابة بعض عن ذلك خالف حزم ابن نقل فقد احلجة هبذه الثاين

 دينار. بن وعمرو نافع بن الرْحن وعبد العزيز عبد بن وعمر وعائشة

 

  

                                                   
 منهم يظهر وال فيسكتون، العصر ذلك أهل من اجملتهدين يف ذلك وينتشر بقول، االجتهاد أهل بعض يتفق أن هو السكويت االمجاع 6

 قول وهو حجة ليس أنه والثاين: الشافعي، عن ورواية األصول أهل من مجاعة قول وهو حجة أنه أقوال: تهحجي ويف انكار، وال اعرتاف

 إلى الفحول رشادا حممد، بن علي بن حممد الشوكاين، انظر املذهب. ظاهر أهنا اجلويين ورجح الشافعي عن ثانية ورواية الظاهري داود

 .413 ص 6 ج 6929-6362 السالم دار طبعة ،األصول علم من الحق تحقيق

 املسلم دار أمحد. املنعم عبد فؤاد حتقيق 31 ص 1ج ،االجماع ه(،414 :املتويف) إبراهيم بن حممد بكر أبو النيسابوري، املنذر ابن 4 

 م(.3113-ه1333)1 ط والتوزيع للنشر
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 1بالقياس االستدالل الرابع: المطلب

 التنمية، به مقصود مال للتجارة املتخذة العروض )أن :4رشد ابن ذكر كما  فهو القياس أما

 وأما والفضة، والذهب واملاشية احلرث أعين: باتفاق، الزكاة فيها اليت الثالثة األجناس فأشبه

 التجارة عروض فإن العامة: وروحه اإلسالم قواعد إىل املستند واالعتبار النظر جهة من

  يف إال أمثاهنا، هي اليت والدنانري الدراهم وبني بينها فرق ال معىن، نقود لالستغالل املتداولة

 الزكاة جتب مل فلو العروض، وهو واملثمن النقد، وهو الثمن بني ويتغري يتقلب النصاب كون

 احَلْول حيول أال ويتحروا بنقودهم، يتجروا أن أكثرهم: أو األغنياء جلميع ألمكن التجارة، يف

ا، النقدين من نصاب على  عندهم(. فيهما الزكاة تعطل وبذلك أبد 

 املصاحل وإقامة معناهم، يف ومن الفقراء، واساةم من العظيمة ومعانيها الزكاة مشروعية وِعلل

 رذيلة من أنفسهم تطهريب لألغنياء ذلك يف الفائدة وحتقيق وأمته، اإلسالمي للدين العامة

 واألمة الدولة ومساعدة املستحقني، أصناف وسائر للفقراء، الرْحة بفضائل وتربيتها البخل،

 ما مع الدهر، نوائب على إعانتهم وغريهم: للفقراء والفائدة األخرى، العامة املصاحل إقامة يف

 وهو- دودينمع أناس يف وحصرها األموال تضخم وهي املفاسد، ذريعة سد من ذلك يف

                                                   
 ،الفحول ارشاد انظر صفة. أو حكم من بينهما، جامع بأمر عنهما، نفيه أو هلما، حكم إثبات يف معلوم على معلوم ْحل هو والقياس 6

 .373 ص 4ج سابق مرجع
 .314 ص سابق، مرجع ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية 4
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 ،6ِمنُكْم( األْغِنَياءِ  بَ نْيَ  ُدولَة   َيُكونَ  ال )َكيْ  الفيء: قسمة حكمة يف تعاىل بقوله إليه املشار

 األمة ثروة معظم تكون رمبا الذين التجار كلها  الشرعية املقاصد هذه من خيرج أن يعقل فهل

 .4أيديهم؟ يف

 كش ال علة وهي باألصل، أو بالفعل سواء   النماء هي األموال يف الزكاة اجياب علة إن مث

 عتباربا الظاهرية يسلم ومل والربح. النماء أجل من رصدت ألهنا التجارة عروض يف متحققة

 يعملون ال ألهنم التجارة عروض يف موجودة النماء هيو  األموال يف الزكاة وجوب علة

  فدعوى ينمى، فيما الزكاة إن قوهلم )وأما بقوله: ذلك على حزم ابن ورد أصال، بالقياس

 قالوا: فإن فرق. وال التجارة كعروض  قيمتها تنمى القنية عروض ألن متناقضة، كاذبة

 فيها زكاة وال تنمى، احلمري وكذلك ،اخلسارة أيضا وفيها قلنا: النماء. فيها للتجارة العروض

 زكاة وال تنمى العوامل واإلبل ،واملالكيني الشافعيني، عند فيها زكاة وال تنمى، واخليل عندهم،

 دعن فيها زكاة وال ،ينمى اخلراج أرض يف أصيب وما والشافعيني، احلنفيني، عند فيها

  .4املالكيني( عند فيها زكاة وال ،تنمى العبيد وأموال احلنفيني،

                                                   
 7 اآلية: احلشر 6

 .344 ص 11 ج سابق مرجع ،المنار تفسير 4 

 33 ص 3 ج سابق مرجع المحلى،4 
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 الثاني القول أصحاب أدلة الثالث: المبحث

 دون فيما )ليس قال: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن منها األحاديث من مجلة :أوالا 

 دون فيما وليس صدقة، الورق من أواق مخس دون فيما وليس صدقة، التمر من أوسق مخسة

 من األربعني دون عما الزكاة أسقط وسلم عليه اهلل صلى وأنه .6صدقة( اإلبل من ذود مخس

 فإنه التجارة عروض يف زكاة أوجب فمن واحلب، التمر من أوسق مخسة دون وعما الغنم،

 وسلم: عليه اهلل صلى قوله وكذلك ذكر. مما الزكاة السالم عليه عنه نفي ما كل  يف يوجبها

 )قد السالم: عليه وقوله (،4الفطر صدقة إال صدقة فرسه، وال عبده، يف: املسلم على )ليس

 والغنم، البقر،و  اإلبل، يف: تعاىل اهلل حق ذكر السالم عليه وأنه .4اخليل( صدقة عن عفوت

 .3وزر( رجل وعلى سرت، ولرجل أجر، لرجل هي ثالثة: اخليل فقال: اخليل، عن فسئل والكنز،

                                                   
 (6124) ومسلم (6316) البخاري رواه - 6
 (6121) مسلم رواه 4
 وغريمها، عوانة، وأبو األعمش، احلديث هذا روى :حزم بن وعمرو الصديق، بكر أيب عن الباب ويف :بعده وقال (394) الرتمذي رواه 4

 .علي عن احلارث، عن إسحاق، أيب عن واحد، وغري عيينة، نواب الثوري، سفيان وروى علي، عن ضمرة، بن عاصم عن إسحاق، أيب عن

 الدارمي ورواه .مجيعا عنهما روي يكون أن حيتمل إسحاق، أيب عن صحيح عندي كالمها :فقال احلديث؟ هذا عن :حممدا وسألت

 ،466) قساب مرجع ،األموال يف زجنويه وابن  (.1233 ،1113 ،1114) سابق مرجع ،المصنف في الرزاق عبدو (6143)

 تهذيب م(.461)ت: اآلملي غالب بن يزيد بن جرير بن حممد الطربي، جعفر أبو انظر: (.6461) األثار هتذيب يف والطبري (.6414

 م(.6991-ه6361 ،سوريا ،دمشق للرتاث، املأمون دار) ط ،اآلثار
 (6713) سابق مرجع ،مسلم صحيح - 3
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 فمن اخليل يف الزكاة يوجب مل موسل عليه اهلل صلى الرسول أن ديثاحل من االستدالل ووجه

 الرسول بني وقد والعبيد، واحلمري اخليل يف الزكاة أوجب فقد التجارة عروض يف الزكاة أوجب

 يف واجبة الزكاة كانت  ولو الرقيق، يف الفطر صدقة إال فيها زكاة ال أنه وسلم عليه اهلل صلى

 أصال. فيها الزكاة وجوب عدم على عنها سكوته فدل اهلل، رسول ذلك لبني التجارة عروض

 دون وما والرقيق، واحلمري اخليل حكم وه عرض كل  حكم أن على اإلمجاع صح هنا ومن

 .6والعني املاشية من النصاب

 زكاة عن مبعزل جيده احلديث عبارة يف املتأمل بأن السابقة األحاديث عن اجلمهور وأجاب

 من االثنني وكال يركبه، الذي وفرسه خيدمه، الذي عبده عن الزكاة ينفي فهو التجارة، عروض

 وإمنا) :األموال كتابه يف عبيد أبو قال ،املسلمني بإمجاع الصدقة من املعفاة األصلية، احلوائج

 لغريها؛ كانت  إذا عنها وسقطت للتجارة، كانت  إذا وغريها والرقيق العروض يف الزكاة وجبت

 أسقط وهلذا هبا، واالنتفاع لالستمتاع كانت  إذا السنة يف عنها عفي إمنا والعروض الرقيق ألن

 الفضل، وطلب للنماء هي فإمنا التجار أموال وأما العوامل، والبقر اإلبل من الزكاة املسلمون

 الزكاة فيها فوجبت وزيادهتا، نسلها يطلب اليت املواشي سائمة تشبه احلال هذه يف فهي

 املواشي وزكاة القيم، على التجارات فزكاة سنتها، على تزكى منهما واحدة كل  أن إال لذلك،

                                                   
 33 ص 3 ج سابق مرجع المحلى 6
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 إىل فرعال يف واحدة كل  رجعت مث الزكاة، وجوب يف األصل يف فاجتمعتا الفرائض، على

 ما على حممول  (.…وفرسه عبده يف املسلم على ليس) احلديث :النووي قالو (،سنتها

 بني للجمع متعني التأويل وهذا ،األنعام خبالف عينه يف زكاة ال هومعنا ،للتجارة ليس

 .6األحاديث

 الورع من ليس أنه واعتربوا ،4عنها ينقل دليل يقوم حىت األصلية الرباءة استصحاب :ثانياا 

 من )خذ مبثل االستدالل وأن عليهم، اهلل يوجبه مامل العباد على اإلنسان يوجب أن والفقه

 ومنه املال اسم عليه يصدق ما أجناس من جنس كل  يف الزكاة وجوب يستلزم صدقة( أمواهلم

 فرض على مال له يقال ما وكل واملدر، واحلجر والفراش والثياب والرصاص والنحاس احلديد

 أمواهلم( من )خذ يف الالم أما املسلمني. من أحد يقله مامل وهو التجارة، أموال من سلي أنه

 فيه اهلل شرع الذي بل دليل، خيصه مامل زكاة جتب إهنا القول ميكن فال للعهد، فاعتربوها

 يف الزكاة عليهم يوجب ومل معلومة، وأجناس خمصوصة، أموال هو عباده أموال من الزكاة

 وليس تبوك، غزوة يف التخلف عن التائبني توبة سياق يف اآلية بأن شوكاينال وزاد غريها.

                                                   

 31 ص 1 ج سابق مرجع للنووي، المجموع6 
 .374 ص 3 ط والتوزيع للنشر الكوثر مكتبة .البهية الدرر شرح الندية الروضة خان، حسن صديق حممد البخاري، القنوجي 4
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 بعموم العربة بأن الشوكاين قول ويناقش .6خالف بال الزكاة ال النفل صدقة إال منهم املأخوذ

 العموم. صيغ من تقدم كما  وأمواهلم السبب، خبصوص ال اللفظ

 عارض قد األصل ذلك بأن ذلك على اجلمهور فأجاب األصلية بالرباءة االستدالل أما

 اخلاصة األدلة أيض ا وأفادهتا حق ا، مال كل  يف أوجبت اليت العموميات أفادهتا أخرى أصوال  

  العلم. أهل من به يعتد من وإمجاع الصحابة، وأقوال والسنة، الكتاب يف وردت اليت

 ومن التجارة، عروض يف الزكاة وجوب بعدم القول من الصحابة بعض عن نقل ما :ثالثاا 

 عبد عن الدبري ثنا األعرايب ابن ثنا مفرج ابن ثنا ْحام حدثنا قال: حزم ابن رواه ما ذلك

 إذ نافع بن الرْحن عبد عند جالسا كنت  قال: اخلوزي نافع أخربين جريج ابن عن الرزاق

 فقام مالك. زكاة أرسل :يقول (الزبري ابن يعين) املؤمنني أمري إنّ  له: فقال البواب زياد جاءه

 نافع: قال الناض. يف الزكاة إمنا له: وقل السالم، عليه اقرأ له: وقال درهم، مائة فأخرج

 صدق. قال: فقال: الزبري. ابن قال فماذا قلت: نعم، قال: أبلغته. له: فقلت زيادا   فلقيت

 .العني يف إال الزكاة أرى ما دينار: بن عمرو يل وقال جريج: ابن قال

 بن عيسى بن حممد ثنا اجلسور بن حممد بن أْحد حدثنا قال: أيضا   حزم ابن رواه ما كذلك  

 مررت قال: قطن عن إبراهيم بن إمساعيل ثنا عبيد أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا رفاعة

                                                   
 441 ص سابق مرجع ،الجرار السيل 6
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 من تأخذوا ال أن املؤمنني: أمري كتاب  علينا قرئ فقالوا: العزيز، عبد بن عمر زمن بواسط

 عون بن اهلل عبد عن معاذ ثنا عبيد: أبو قال احلول. عليها حيول حىت شيئا لتجارا أرباح

 عبد نب عمر كتاب  شهدت لو يل: صاحب فقال الكتاب، قرئ وقد املسجد أتيت قال:

 ذلك على حزم ابن وعقب احلول. عليها حيول حىت هلا يعرض ال نأ التجار أرباح يف العزيز

 عن أيضا   منقول العروض اةزك وجوب بعدم فالقول الزبري، البن باإلضافة بأنه الرواية هذه بعد

 عن ذكره الشافعي وأن العزيز، عبد بن وعمر دينار بن وعمرو نافع بن الرْحن وعبد عائشة

  .6الشافعي قويل أحد وهو عباس، ابن

 عنه ينقل ومل عدة أنواع يف وسلم عليه اهلل صلى النيب عصر يف قائمة كانت  التجارة أن :رابعاا 

 مناء هبا يطلب التجارة بأن ذلك على اجلمهور وأجاب .4به يتجر فيما الزكاة وجوب يفيد ما

 املاشية. يف كالسوم  الزكاة هبا فتعلقت املال

 .4(الزََّكاةُ  تَْأُكُلَها اَل  اْلَيَتاَمى أَْمَوالِ  يف  ابْ تَ ُغوا) وسلم: عليه اهلل صلى بقوله وااحتجو  خامساا:

 أمر إمنا فهو ذلك عن اجلواب وأما الزكاة. فيها جتب اليت احلال عن بالتجارة فأخرجها

                                                   
 34 ص 3 ج ص سابق مرجع ،المحلى 6
 371 ص سابق مرجع الندية، الروضة 4
 السنن يف البيهقي رواه وقال مرسل، :419 ظ 412 ص 4 ج الحبير التلخيص يف احلافظ وقال ،41 ص 4 ج ألما يف الشافعي رواه 4

 صحيح. وإسناده موقوفا عمر عن (4 ص 1 )ج الكبرى
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 إذ زكاهتا، إلسقاط هبا يأمر ومل زكاهتا، من خرج عما خلفا رحبها من يعود ما ليكون بالتجارة

 .واجبا   سبحانه له يبطل أو حقا تعاىل هلل يسقط مبا يأمر أن شأنه من ليس

 

 مل وما والثمار كاملواشي  قيمتها دون عينها يف فالزكاة ،زكاهتا جتب اليت األموال أنّ  سادساا:

 جتب ال التجارة مال كان  فلما والعقار كاألثاث  قيمتها، يف جتب مل عينها يف الزكاة جتب

 غلط عندنا وهذا) :1األموال كتابه  يف عبيد أبو قال قيمته. يف الزكاة جتب مل عينه، يف الزكاة

 جيب قد أنه وأصحابه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن السنة وجدنا قد ألنا ،التأويل يف

  ذلك ومن األصل. من معطيه على أيسر إعطاؤه يكون مما غريه إىل حيول مث املال، يف احلق

 عدله أو دينارا، حامل كل  على أن اجلزية يف باليمن معاذ إىل وسلم عليه اهلل صلى النيب كتاب

 إن جنران: أهل إىل كتب  مث العني. مكان العرض وسلم عليه اهلل صلى النيب فأخذ املعافر. من

 يأخذ عمر وكان العرض. مكان العني فأخذ أواقي من عدهلا أو عام كل  يف حلة ألفي عليهم

 واملسال واحلبال اإلبر طالب أيب بن علي وأخذ والورق. الذهب أصلها وإمنا اجلزية، من اإلبل

 قوله: وذلك العروض، مكاهنا أخذ أنه نفسها الصدقة يف معاذ عن روي وقد اجلزية. من

 للمهاجرين وأنفع عليكم، أهون فإنه الصدقة، مكان منكم آخذه لبيس أو خبميس ايتوين

                                                   
 .333-334 ص سابق مرجع عبيد، أبو األموال كتاب 6
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 فقال: .مثقاال   عشرون فيه طوقا يل إن له: قالت امرأته أن مسعود ابن عن وروي باملدينة.

 غري من حقوق فيها أخذت قد األشياء ههذ فكل عبيد: أبو قال دراهم. مخسة عنه أدي

 ال الزم حق ألنه الزكاة؛ إسقاط إىل ذلك يدعهم فلم احلقوق، تلك فيه وجبت الذي املال

 أموال فكذلك منه، يؤخذ من على أيسر كان  إذ بغريه؛ املال ذلك فدوا ولكنهم شيء، يزيله

 من ضرر عليهم ذلك يف نفكا أنفسها، منها الزكاة تؤخذ أن فيها األصل كان  إمنا التجارة،

 فقوم جتارة، يف زكاة عليه وجبت رجال أن ولو القيمة. يف ترخصوا فلذلك والتبعيض، القطع

 كان  ماله، زكاة فجعله بعينه، فأخرجه مملوك، أو دابة أو تام، ثور قيمة زكاته فبلغت متاعه،

 كان  والورق، هبالذ من قيمة ذلك جيعل أن عليه أخف كان  وإن للزكاة، مؤديا حمسنا عندنا

 فيها. واجب فرض الزكاة أن املسلمون أمجع وعليه عندنا، التجار أموال هذا فعلى له. ذلك

 (.عندنا العلم أهل مذاهب من فليس اآلخر القول وأما

 فلما روالثما كاملواشي  حبال، زكاهتا سقوط يف إليه تأثري ال األموال من الزكاة فيه ما نّ أ سابعاا:

 ليست املوجبون: وأجاب واجبة. غري زكاهتا أن علم القنية، هبا ىنو  إذا ةالتجار  زكاة سقطت

 الفضة إرصاد أن كما  لزكاته، موجب بالتجارة للنماء إرصاده وإمنا موجبة، وال مسقطة النية

  لزكاته مسقطة احللي يف النية إنّ  يقال: أن جيز مل فلما لزكاته، مسقط به للتحلي والذهب

 لزكاته. موجبة التجارة يف النية إن :يقال ال كذلك
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 رجّ أ إذا كالعقار  للنماء عرض وإن فيه زكاة فال النماء، إرصاد قبل فيه زكاة ال ما أنّ  ثامناا:

 فال للتجارة إرصادها قبل فيها زكاة ال التجارة عروض كانت  فلما ،استعملت إذا واملعلوفة

 احللي ألنّ  فيه حجة ال القول هذا بأن األول الفريق وأجاب للتجارة. أرصدت وإن فيها زكاة

 للنماء أرصدت ولو ،فيها زكاة ال املعلوفة واملاشية ،الزكاة ففيه للنماء أرصد وإذا فيه، زكاة ال

 .الزكاة فيها وجبت بالسوم

 المختار والرأي الخالصة الرابع: المبحث

 خاصة األول الفريق إليه استند ما قوة يتبني ومناقشتها وأدلتهم الفريقني أقوال استعراض وبعد

 حفظ وسائل من والزكاة والعدم، الوجود جانب يف حفظها يف مقاصد األموال يف للشرع وأن

 حتقيق على القائم للشرع ميكن وال وبركتها. املعنوي منائها بتحقيق الوجود، جانب يف املال

 قد األموال هذه كانت  وإن الزكاة من طائلة ثروات حازوا من يعفي أن احملتاج وكفاية العدالة

 بعده. وما التشريع عصر يف املسلمون عهدها اليت غري املال صور من أخرى صورا   استحالت

 أفرادا   املسلمني ختلف عن جنمت اليت السلبية اآلثار يدرك اليوم املسلمني واقع يف الناظر ولعل

 ألصحاب قدر ولو اإلسالم. انأرك من ركنا اهلل جعلها اليت الفريضة هذه أداء عن ودوال  

 لتغريت تعاىل اهلل أراده الذي الوجه على الفرض هبذا هنضوا أن خاصة التجار من الثروات

   اليوم. املسلمني بالد مشهد على الطاغية الفقر صورة
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 .6(عندنا العلم أهل مذاهب من فليس اآلخر القول وأما) :األموال كتابه  يف عبيد أبو قال
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 الخامس الفصل

 التجارة عروض زكاة شروط

 التجارة عروض زكاة شروط في المذاهب أقوال تفصيل األول: المبحث

 األمرين اجتماع من والبد ،فعال   التجارة ميارس مث ء ،ابتدا التجارة العروض هبذه ينوي أن: أوالا 

 عليه جتب مل ذلك ميارس أن دون التجارة هبا ونوى عروضا   اقتىن فمن ،الزكاة لوجوب معا

  من وكذلك .6السفر أحكام عليه جتري فال يسافر وال السفر ينوي الذي كاملقيم  وكان الزكاة

 يأتيه بعرض الربح له حتصل أن نوى ولكنه ابتداء   التجارة هبا ينو مل عروض عنده كانت

 .االبتداء بنية العربة ألن أيضا   الزكاة عليه جتب مل باعها

 واإلجارة كالبيع  العوض فيه جيب بعقد العرض متلك هو آخر شرطا 3الشافعية واشرتط

 أسباب من فليست واالصطياد واالحتشاش واالحتطاب ثواب بال اهلبة وأما ،واخللع والنكاح

                                                   

 يف قدامة ابن ذكرها أمحد عن رواية ويف للتجارة، العرض ليصري وحدها كافية  النية فاعترب كالكرابيسي  باملذه الشافعية بعض خالف 6 

 فعلى (للبيع نعد مما الصدقة خنرج أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول )أمرنا :مسرة لقول النية مبجرد للتجارة يصري فالعرض: ذلك مثل املغين

 املذهب يف الثاين القول إىل وأشار .للتجارة صار التجارة به نوى مىت بل عوض، مقابلة يف يكون أن وال بفعله، ميلكه أن يعترب ال هذا

 بغري لكهام ولو فعله، بغري ملكها ولو بالنية، للتجارة تكون أهنا املسألة: يف الثاين والقول :بقوله املستقنع زاد على املمتع الشرح يف احلنبلي

 هلا. فتكون التجارة نوى الرجل وهذا ،نوى( ما امرئ لكل وإمنا بالنيات األعمال إمنا) :وسل م عليه اهلل صل ى النيب قول لعموم التجارة، نية

  التوقيفية. املكتبة ط 91 ص 1 ج .المستقنع زاد على الممتع الشرح م(،4116 )ت: صاحل بن حممد العثيمني، انظر:
 .113ص 1ج التجارة زكاة باب نوويلل اجملموع 4
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 وهو الشرط لفوات 1خالف بال للتجارة العرض يصري وال ،هبا النية القرتان أثر وال التجارة

 أو هبة أو مبرياث العروض هذه من شيئا ملك ومن :3األم يف الشافعي نصو  .املعاوضة

 عليه فحالت البيع به يريد مرتبصا كان  أو الشراء إال به ملكها امللك وجوه أي أو وصية

 .للتجارة مبشرتي ليس ألنه ،فيه عليه زكاة فال أحوال

 ،العرض ملك يف املعاوضة يشرتطوا فلم 3احلنابلة وخالف ،4ذلك اشرتاط يف املالكية ووافقهم

 ،والوصية ،اهلبة وقبول ،واخللع ،والنكاح ،كالبيع ،بفعله ملكه ما هو للتجارة عرض فكل

 .3عوض بغري أو بعوض ميلكه أن بني فرق وال ،املباحات واكتساب ،والغنيمة

 شيء فال ،والفضَّة الذَّهب نصاب هو التِّجارة عروض زكاة فنصاب :نصابا   تبلغ أن :ثانياا 

 قول وهذا الزكاة، فيها فتجب ذهب من مثقاال   عشرين أو درهم مائيت قيمتها تبلغ مل ما فيها

  .6العلماء عامة
                                                   

 سيأيت كما  خالف املسألة يف بل النووي ذكر كما  األمر ليس 6
 31 ص 3ج سابق مرجع الشافعي، األم 4

 ه(،1341:ت) الدردير أمحد سيدي لربكات أليب الكبير الشرح على الدسوقي حاشية عرفه، حممد الشيخ الدين مشس الدسوقي، 4 

 311 ص 1ج الصغري الشرح .(العربية الكتب اءاحي دار) ط .374-374 ص 1ج
 أو املعاوضات وسائر والشراء البيع مثل بفعله، الشخص ملك دخل قد العرض يكون أن املستقنع زاد كصاحب  احلنابلة بعض اشرتط 3

 ال فيه التجارة نية فإن اوحنوه عقارات كان  لو حىت والذي اإلرث خبالف باختياره ملكه يف داخلة فتكون قبلها ولكنه كاهلبة  معاوضة دون

 .96 ص سابق مرجع ،المستقنع زاد على الممتع الشرح انظر .منه فعل وال اختيار دون ملكه يف دخل ألنه التجارة عروض من جتعله

 .441 ص 3ج سابق مرجع ،المغني 3 
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  الحول إلى بالنسبة النصاب اكتمال اعتبار الثاني: المبحث

 المسألة: في األقوال األول: المطلب

 الطرفني يف النصاب مت فإذا ،بينهما ما دون وآخره احلول أول يف النصاب اعتبار: األول

 التقومي أن وحجتهم ،وأصحابه 4حنيفة أيب قول وهذا بينهما، نقصه يضر وال ،الزكاة وجبت

 أتبلغ ليعلم وقت كل  يف عنده اليت السلع قيمة يعرف أن إىل حيتاج ألنه ،يشق احلول مجيع يف

 فصار وآخره احلول لأو  يف إال عنه فعفى ،فيه ما واملشقة احلرج من ذلك ويف ال أم نصاب ا

 .به االعتبار

 ،بالقيمة يتعلق ألنه ،فقط احلول آخر يف يُعترب أنه األم يف 4والشافعي مالك قول وهو :الثاني

 آخر وهو ،الوجوب حال فاعترب ،يشق وقت كل  يف العرض تقومي أن األول كالقول  وحجتهم

 .اعتباره يشق فال َعْينها من نصاهبا ألن ،الزكوات سائر خبالف ،احلول

                                                                                                                                                  
 4ط ،41 ص 4ج ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ه (،327 )ت: احلنفي: أْحد بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء الكاساين، 6

 م(.6921-ه 6311 العلمية، الكتب )دار

 م(.1414-ه1314) املعرفة دار ط .141 ص 3ج المبسوط، ه(،314)ت: سهل أيب بن أمحد بن حممد السرخسي، 4 

 شرائه بنية بنفسه فيه وجبت الزكاة أن ملكه يوم من العرض صدقنا وإمنا:  .33-31 ص 3ج سابق مرجع األم، يف الشافعي نص4 

 أول يف قيمته إىل فيه أنظر وال نفسه فيه صارت الزكاة أن من وصفت كما  ألين الزكاة فيه جتب مما هو ملكه يوم من احلول حال إذا للتجارة
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 وال ،احلول انقطع ،منه حلظة يف النصاب نقص فمىت ،احلول مجيع يف النصاب اعتبار: الثالث

 النصاب كمال  اعتبار فوجب واحلول النصاب له يُعترب مال ألنه نصابا يبلغ حىت احلول ينعقد

 اقوإسح وأمحد الثوري قول وهذا ،ذلك فيها يُعترب اليت األمور كسائر  احلول أيام مجيع يف

 .6املنذر وابن ثور وأيب عبيد وأيب

  السابقة: األقوال على تنبني لمسائل أمثلة الثاني: المطلب

 ينب مل إن ألنه األول احلول على بىن جتارة بعرض أو نقد بنصاب التجارة عرض باع من 

 إىل عرض من انتقلت واحدة فيهما والقيمة ،بالقيمة تتعلق وألهنا ،التجارة زكاة بطلت

 وهذا ،العرض يف استقر النقد هي والقيمة بيت إىل بيت من نقل كنقد  فهو ،عرض

 نصابا ، قيمته كمل  منذ فحوله نصابا   النقد يكن مل وإن ،4السابقة األقوال بني باالتفاق

                                                                                                                                                  

 أال ، والفضة بالذه خيالف هذا يف هو ، الزكاة فيه جتب مما الزكاة حتل يوم قيمته كانت  إذا الزكاة فيه جتب إمنا ألنه ، وسطها يف وال السنة

 فيه حتولت الزكاة أن بني هذا ألن ، الزكاة فيه سقطت عشرين من أقل احلول حيول يوم قيمته وكانت دينارا بعشرين عرضا اشرتى لو أنه ترى

 .  به اشرتى فيما ال بيع إذا مثنه ويف

 .433ص 3ج سابق مرجع قدامة، البن المغني6 
 عندما العرض قيمة تكون أن مبعىن األول، احلول على البناء ليتم البيع عند والثمن العرض قيمة يف مساواة هناك تكون أن الشافعية اشرتط 4

 فعندهم بثالمثائة باعه مث درهم مبئيت العرض اشرتى أنه مبعىن زيادة هناك كانت  إن أما بيعه، عند عليه حصل الذي للثمن مساوية اشرتاه

 األصل مناء ألهنا األصل حلول يزكيها أنه :األول القول ،17ص 1ج سابق مرجع ،المجموع يف عنه ونقله الشريازي ذلك ذكر كما  قوالن

 ألهنا حوال   بالزيادة يستأنف أنه مبعىن واحدا ، قوال   الربح يفرد أنه هريرة أيب عن ومروي األصح النووي واعتربه الثاين والقول. السخال مثل

 .الزيادة دون حلوهلا املائتني ويزكي له، ُوهب أو ورثه كمال  عنده مما متولدة غري فائدة
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 من فاحلول 4والشافعي مالك عند أما ،واحلنابلة احلنفية رأي على وهذا .6شرائه من ال

 .زكاته وجبت نصابا صار وقد احلول مت فإن شرائه

 قيمة زادت مث كذلك  وهي احلول نصف فمضى النصاب دون قيمتها سلعة ملك من 

 وقت من احلول بدء يعترب بنصاب باعها أو نصابا فبلغت األسعار تغريت أو هبا النماء

 .املِلك وقت من احلول يبدأ والشافعي ومالك ،واحلنابلة احلنفية عند وهذا النصاب متام

 فيها، فاجتر بالنصا ربع وهي دنانري مخسة له كانت  إذا) :قوله مالك عن رووا هنا ومن

 ا(.يزكيه :الزكاة فيه جتب ما بلغت وقد ،احلول عليها فحال

 بدء يعترب عنده النصاب فتم أمثان أو آخر جتارة عرض فملك النصاب عنده يكن مل من 

 مالك وعند ،واحلنابلة احلنفية عند مضى ملا احتساب وال النصاب متام وقت من احلول

 .نصابا   عندها يكن مل وإن األول للعرض ملكه وقت من احلول يبدأ 4والشافعي

                                                   

 م(.1413-ه1313) الكتب عامل 3ط .317 ص 3ج الفروع ه(،714)ت: املقدسي حممد املفلح، ابن 6 

 سابق مرجع المغني، .كالسائمة به، بالبيع احلول فانقطع قيمته، دون عينه يف الزكاة جتب مال ألنه واحدا، قوال ينقطع :الشافعي قال4 

 .447ص 3ج
 بال احلال يف زكاة فال نصابا قيمته يبلغ فلم فقوم العرض على احلول حال إذا :11ص 1ج سابق مرجع المجموع، يف النووي قال 4

 الطيب أبو القاضي وحكاه )أحدمها( واألصحاب املصنف حكامها مشهوران وجهان ففيه نصابا ذلك بعد فبلغت قيمته زادت فإن خالف

 احلول زاد وقد الوقت هذا من الثاين احلول ابتداء ويكون املاضي عن فخرج النصاب متام عند الزكاة تلزمه واملاسرجسي هريرة أيب ابن عن

 اسحق أبو قال وبه واالصحاب الطيب أيب القاضي عند األصح وهو )والثاين( أوىل أكثر ففي شهرا عشر اثين يف وجبت إذا ألهنا األول
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 احلول يعترب النصاب فتم   جمددا   عاد مث احلول أثناء نقص هأن   إال نصابا عنده كان  من 

 أما ،احلنابلة رأي على وهذا جديدا   حوال   اجلديد بالنصاب ويستأنف انقطع قد األول

 .للحول قطعا   ذلك يعترب وال احلول أثناء النصاب لنقص عربة فال اجلمهور عند

 ،للمحتاجني عامة مصلحة من فيه ملا والشافعي مالك رأي 1القرضاوي الشيخ رجح وقد

 ،الراشدين اخللفاء من بعده من سلكمو  عليه اهلل صلى الرسول أيام به العمل ىجر  ما وألنه

 دون النصاب بالغة دامت ما التجارية ثروهتم زكاة التجار من حص ل الزكاة جايب حضر فمىت

 .كثر  أو قل النصاب فيه بلغت الذي الوقت عن السؤال

 السادس الفصل

 التجارة عروض زكاة اخراج كيفية

 نصاب عنده كان  لمن الحول أثناء المستفاد المال حكم األول: المبحث

 الحول: أثناء المستفاد المال أقسام األول: المطلب

 :أقسام ثالثة إىل املال هذا أحوال الفقهاء قسم

                                                                                                                                                  

 حىت شيء جيب ال ان فوجب فيه زكاة وال انقضى األول احلول ألن األول احلول حال حني من ثان حول حيول حىت الزكاة جتب ال روزيامل

 الثاين. احلول يتم
 .441 ص1ج سابق مرجع القرضاوي، الزكاة فقه 6
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 جيب فهذا ،معه الذي املال من متولدا   و ناجتا   أي ،منائه من املستفاد املال يكون أن .6

 األصل معه ما كل  عن احلول آخر يف الزكاة وخيرج املال أصل من عنده ما إىل ضمه

 مالك قال وهبذا :6قدامة ابن قال .حبوله حوال احلول أثناء املستفادة الزيادة إليه مضافا  

  مناء جنسه حول على مستفاد كل  حول بىن فإنه ،حنيفة أبو اوأم   ،يوسف وأبو وإسحاق

 امللك يف له تابع ألنه ل،األص حول على مبين النماء حول أن وحجتهم ،غريه أو كان

 احلنابلة إليه ذهب ما معلال   4الفروع صاحب وزاد .والنتاج كالسخال ،احلول يف فتبعه

 زكاة بطلت ينب مل فلو ،وعرض بثمن واالستبدال التقلب على التجارة وضع أن وغريهم

  فهو ،عرض إىل عرض من انتقلت واحدة فيهما والقيمة ،بالقيمة تتعلق وألهنا ،التجارة

 النقد يكن مل وإن ،العرض يف استقر النقد هي والقيمة ،بيت إىل بيت من نقل كنقد

 يف سابقا   أشرنا فقد الشافعي أما .شرائه من ال با ،نصا قيمته كمل  منذ فحوله نصابا

 ينب مل احلول قبل الفائدة نضت إن إنه قوله إىل للحول بالنسبة النصاب اكتمال مسألة

 حىت مال يف زكاة ال) السالم عليه قولهل ،حوال هلا واستأنف ،النصاب حول على حوهلا

 لو كما ،حوله على ينب فلم ،عنده مما تتولد مل تامة فائدة وألهنا 4(احلول عليه حيول
                                                   

 .431-444 ص 3 ج سابق مرجع المغني، 6 

 .317 ص 3 ج سابق مرجع الفروع، 4 
 اهلل رضي عائشة عن 94 ص 3 ج والبيهقي (6274) احلديث رقم حديث والدارقطين (6794) احلديث رقم حديث ماجة، ابن سنن 4

 بن إمساعيل سنده ويف عمر بن اهلل عبد عن (6271) احلديث رقم الدارقطين، ورواه الرجال؛ أيب بن حارثة فيه ضعيف، وإسناده عنها

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
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 وأجاب .املذهب يف األصح هو القول هذا النووي اعترب وقد .الربح غري من استفاد

 املال بأن احلول حوالن قبل املستفاد املال ينض أال الشافعية اشرتاط على اجلمهور

 كان  إن إىل ينظر فال ،احلول يف فيتبعه امللك يف لألصل وتابع احلول يف جار مناء املستفاد

 ،البيع قبل البعض ذلك إىل ويضم الزكاة فيه جتب عرض مثن املستفاد وألن ،ال أم ناضا  

 كان  نض فإذا ،القيمة مجيع زكى عرضا بقي لو وألنه ،النصاب كبعض  بعده إليه فيضم

 ،ينض مل لو كما  ،احلول يف لألصل تابعا كان  الربح هذا وألن ،متحققا يصري ألنه أوىل،

 مقال فيه احلديث بأن اجلمهور فأجاب باحلديث استدالهلم أما .حوله يتغري ال فبنضه

 .1هعلي فنقيس ،ينض مل ومبا ،بالنتاج خمصوص وهو

 يف عنده ما إىل يضم فال ،نفسه حكم له فهذا عنده ما جنس غري من تفاداملس يكون أن .4

 وهذا عليه شيء فال إالو  ،زكاه احلول عليه وحال نصابا   كان  إن بل ،نصاب الو  حول

 على يبين فال سائمة بنصاب اشرتاه أو العرض باع كمن  وذلك .العلماء مجهور قول

                                                                                                                                                  

 احلديث؛ منكر وهو سياه بن حسان سنده ويف مالك بن أنس عن 6273 الدارقطين ورواه يف؛ضع الشام أهل غري عن وحديثه عياش

 :93 ص 3 الكربى السنن يف البيهقي وقال .413 ص 4ج احلبري والتلخيص 421 ص 4ج الراية نصب وانظر وقفه، األئمة وصحح

 وغريهم عمر بن اهلل وعبد عنه اهلل رضي عفان بن مانوعث عنه اهلل رضي الصديق بكر أيب عن الصحيحة اآلثار على ذلك يف واالعتماد

 .31 ص 4ج الزكاة فيه جتب مىت يستفاد املال باب يف فانظره الصحابة عن اآلثار املصنف يف شيبة أيب ابن أورد وقد عنهم. اهلل رضي

  العلمية(. )املكتبة ط .ماجه ابن سنن ه(،474)ت: القزويين يزيد بن حممد ماجه، ابن وانظر: سابقة، مراجع احلديثية املراجع
 .317 ص 3ج سابق مرجع الفروع، 6
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 نصاب ألن :التجارة لنصاب خمالف املاشية نصاب أن ذلك يف وحجتهم األول احلول

 إما التجارة ونصاب ،الغنم من أربعون أو البقر من ثالثون أو اإلبل من مخس إما املاشية

 اختالف مع اآلخر على أحدمها حول يبين أن جيز فلم ،درهم مائتا أو دينارا عشرون

 وزكاة عشرها ربع التجارة زكاة ألن :التجارة لزكاة خمالفة املاشية زكاة :والثاين .نصاهبما

 اآلخر على أحدمها حول يبىن أن جيز فلم ،خماض بنت وتارة ،بقرة وتارة ،شاة تارة املاشية

 ألن للقنية مبثله للتجارة سائمة نصاب يشرتي أن ذلك من ويستثىن .زكاهتما اختالف مع

 السوم حكم يثبت املعارض فبزوال لقوهتا التجارة زكاة عليه قدم للزكاة سبب السوم

 مل فإن ،التجارة زكاة فيها وجبت هبا التجارة يريد السائمة من نصابا   ملك ومن .ظهورهل

 .6السوم زكاة فعليه جتارة نصاب قيمتها تبلغ

 من وإمنا جتارته مناء من متولدا ليس ولكن عنده الذي املال جنس من ماال   يستفيد أن .4

 األصل إىل يضم املستفاد لاملا هذا أن إىل احلنفية فذهب هبة أو كإرث  آخر مايل مورد

 إذ عنه والعسر للمشقة ودفعا   املزكي على تيسريا   وذلك األول احلول متام عند معه ويزكي

                                                   
 -317 ص 3 ج السابق مرجع ،والفروع ،341-341 ص 4 ج سابق مرجع الكبير، والحاوي ،33 ص 3 ج سابق مرجع ،األم 6

 )دار ط .173 ص المقنع اختصار في المستقنع زاد شرح المربع الروض ه(،1131) يوسف بن منصور البهويت، وانظر: .311

 الثريا(.



 

57 

 لكل حيسب إن فقالوا واحلنابلة 6والشافعية املالكية من اجلمهور أما ،التيسري جتلب املشقة

 عليه حيول حىت مال يف زكاة ال) للحديث و العدل مقتضى ألنه جديد حول مستفاد

 .4(احلول

  

                                                   
 ال شاكله وما فهذا والغنيمة، واهلبة والوصية كاملرياث  عوض بغري ملك ما :344 ص 4 ج البصري احلسن أليب الكبير الحاوي يف جاء 6

 فلم التجارات من التمليكات هذه وليست النية، مع التجارة بفعل للتجارة يصري إمنا العرض ألن التجارة: بتملكه نوى وإن للتجارة يكون

 .إجارة أو بصداق ملك ما وكذلك التجارة، بنية عرضا هبا يشرتي أن إال الزكاة فيها جتزي ال للقنية وكانت التجارة، حكم هلا يثبت
 خترجيه سبق 4
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 التجارة عروض زكاة اخراج كيفية الثاني: المبحث

 عند مازالت وبضائع سلع شكل على تكون فقد ،صورها تتعدد قد التاجر ميلكها اليت الثروة

 ديون للتاجر يكون وقد ،البنوك يف يدخرها وأموال نقدية سيولة صورة يف تكون وقد ،التاجر

 نفسه التاجر يكون أن التجار أحوال وغالب سداده، يرجى ال مما وبعضها سداده يرجى مما

 .الزكاة اخراج عند االعتبار يف يأخذ وهذا مديونا

 

 :التجارة عروض زكاة في الغير على للتاجر التي الديون أثر األول: المطلب

 من سواء   ديون وله الزكاة عليه وجبت الذي التاجر يف أقوال مخسة القاسم عبيد أبو ذكر

  :1ييل كما  وذلك غريها من أو التجارة

 كان  إن وذلك زكاته أداء موعد حل مال من عنده ما مع الدين زكاة يؤدي أن :األول القول

 الصحابة وأفعال أقوال من مجلة القول هذا وأدلة .سداده يرجو أنه مبعىن ،أملياء على الدين

 :ذلك ومن عليهم اهلل رضوان والتابعني

 إذا كان  أنه عمر عن القاري عبد بن الرمحن عبد عن عوف بن الرمحن عبد بن محيد عن •

 .والشاهد الغائب عن املال شاهد من الزكاة أخذ العطاء خرج
                                                   

 .334-333 ص 1 ج سابق مرجع عبيد، أبو األموال 6
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 مث كله  ذلك وامجع عندك وما دينك فاحسب الصدقة حلت إذا: اخلطاب بن عمر قول •

 .زكه

 صاحبه من تقاضيته شئت لو الذي الدين يف جتب الصدقة أن :عنه اهلل رضي عثمان قول •

 .الصدقة ففيه مصانعة   أو ء  حيا تدعه مليء على هو والذي

 .احلول حال كلما  زكاته عليك فإن أخذه ترجو دين كل :قال عمر ابن عن •

 بن وميمون واحلسن ،وجماهد ،زيد بن وجابر ،اهلل عبد بن جابر عن ذلك مثل وروي •

 .وغريهم مهران

 مضى ملا زكى قبض فإن يقبض، حىت سداده املرجو غري الدين زكاة تؤخر أن: الثاني القول

 بينة دون اجلاحد أو املعسر على الدين يف أمحد عن ورواية6 الشافعية قول وهو. السنني من

 :القول هذا وأدلة املماطل املدين أو

 مضى ملا قبضه إذا فليزكه صادقا   كان  إن: الظنون الدين عن عنه اهلل رضي علي عن ماروي •

 .السنني من

 عنه فزك أخذته فإن تأخذه، حىت تزكه فال ترجه مل إذا: الدين عن عباس ابن عن ماروي •

 .ماعليه

                                                   

 .317-311 ص 3 ج سابق مرجع النووي، اجملموع6 
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 وهذا. واحدة سنة زكاة إال سنون عليه أتت وإن قبض وإن زكاته يؤدي أال :الثالث القول

 :القول هذا ودليل 6مالك قول

 رجل علي   رده الم يف العزيز عبد بن عمر إيل كتب  قال أنه مهران بن ميمون عن ماروي •

 فخذ ضمارا   ماال   كان  إنه: كتابا    أردفين مث السنني، من مضى ما زكاة منه آخذ أن فأمرين

 .عامة زكاة منه

 إبراهيم عن محاد روي ما ودليلهم. الدائن ال املدين على جتب الزكاة أن: الرابع القول

 عن وروي. مهنأه يأكل الذي على زكاته: وحيبسه صاحبه ميطله الذي الدين يف النخعي

 .ذلك مثل عطاء

 ليس: عكرمة عن روي ملا الدائن على وال املدين على ال الدين على زكاة ال: الخامس القول

 .زكاة الدين يف

 .ضعيف ودين وسط ودين قوي دين: مراتب ثالث على عنده فالديون حنيفة أبو أما

 التجارة، ثياب من رةالتجا عرض كثمن  التجارة مال عن بدال وجب الذي فهو القوي أما

 أربعني قبض إذا إال زكاته أداء عليه جيب ال أنه الدين من النوع هذا وحكم .التجارة وعبيد

                                                   

 .311 ص 1ج سابق مرجع ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية انظر6 
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 الصاحبان وخالف .مضى ما بأداء خياطب وال وهكذا درمها   أدى أربعني قبض فإن درمها  

 .قبضه ما مقدار عن النظر بغض قبض كلما  الزكاة أداء عليه فأوجبا

 ومثن اخلدمة، عبد كثمن  للتجارة ليس مال عن بدال له وجب فما فهو الوسط الدين أما

 قبل الزكاة فيه جتب ال أنه األوىل حنيفة أيب عن روايتان حكمه ويف .واملهنة البذلة ثياب

 املال هذا يف زكاة ال أنه الثانية والرواية .مضى ما زكى درهم مئيت قبض إن ولكن القبض،

 .الروايتني أصح وهي .ويزكي القبض وقت من احلول حوالن تظرفين درهم مئيت يقبض حىت

 كاملرياث،  صنعه بغري له وجب سواء شيء عن بدال له وجب الذي فهو الضعيف الدين أما

 عن والصلح اخللع، وبدل كاملهر،  مبال ليس عما بدال وجب أو كالوصية،  بصنعه أو

 .احلول عليه وحيول كله  يقبضه حىت الزكاة فيه جتب ال وحكمه .القصاص

 .6القبض قبل زكاته جتب قوي دين كل  فاعتربا وحممد يوسف أبو وخالف

  

                                                   

 11 ص 3 ج سابق مرجع الصنائع، بدائع 6 
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 العروض: زكاة في للغير التاجر على التي الديون أثر الثاني: المطلب

 النصاب ينقص ال الذي الدين أن على الفقهاء اتفق فقد التاجر على يكون الذي الدين أما

 أو النصاب عن املال ينقص الذي الدين يف اختلفوا ولكنهم الزكاة، وجوب من مينع ال

 يف مرتب حق أو دةعبا الزكاة هل اختالفهم :رشد ابن قال كما  خالفهم وسبب .يستغرقه

 حق ألن الدين، عليه من مال يف زكاة ال :قال هلم حق أهنا رأى فمن ؟للمساكني املال

 ال الدين صاحب مال ةاحلقيق يف وهو املساكني، حق على بالزمان متقدم الدين صاحب

 شرط هو ذلك ألن مال بيده من على جتب :قال عبادة هي قال ومن .بيده املال الذي

 وأيضا يكن، مل أو دين عليه كان  سواء املكلف، على الوجوب املقتضية وعالمته التكليف،

 تفصيل أما .يقضى أن أحق اهلل وحق .لآلدمي وحق هلل، حق :حقان هنالك تعارض فإنه

 :يلي كما  فهي الفقهاء أقوال

 الزرع إال األموال، سائر يف مينع املطالبة فيه تتوجه الذي الدين أن إىل حنيفة أبو ذهب

 شهر هذا) :يقول عنه اهلل رضي عثمان وكان ، وعثمان عمر ابن قول ودليله .6والثمار

 هذا وكان ،(الزكاة منها فيؤدي ،أمواله ختلص حىت دينه فليؤد دين عليه كان  فمن ،زكاتكم

  معدوما فاعترب األصلية حباجته مشغول املدين أن كما  نكري، غري من الصحابة من مبحضر

                                                   
 .434 ص 3 ج سابق مرجع ،المغني 6

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=7
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 الفاضل زكى دينه عن يزيد مال له كان  إن أما واملهنة، البذلة بوثيا بالعطش املستحق كاملاء

 . 6نصابا بلغ إن ماله من

 دينه من وفاء فيها عروض له يكون أن إال فقط الناض زكاة مينع الدين أن إىل مالك وذهب

 .4برحبه حييط الدين كان  إذا رحبه يف عليه زكاة فال عروض له تكن مل فإن ،4مينع ال فإنه

 التفريق :والثاين الزكاة، مينع الدين أن :األول قول من أكثر املذهب ففي الشافعية عند أما

 ال بينما فيها، الزكاة مينع فالدين التجارة وعروض والفضة الذهب وهي اطنةالب األموال بني

 الزكاة مينع ال الدين أن :والثالث واملعادن، واملواشي الزروع وهي الظاهرة األموال يف مينعها

 قوله عموم القول هذا ودليل .الفتوى تقع وعليه اجلديد يف الشافعي عليه نص ما وهو مطلقا

يِهمْ  ُتَطهِّرُُهمْ  َصَدَقة   أَْمَواهلِِمْ  نْ مِ  ُخذْ ) :تعاىل  فوجب تصرفه فيه جيوز ماله بيده وما ،3(هِبَا َوتُ زَكِّ

 َكاَنتْ   فَِإَذا) :املوقوف( )والصواب وموقوفا   مرفوعا   علي عن يرو  ماو  ،منه األخذ يستحق أن

                                                   
 111 ص 3 ج اهلمام ابن القدير فتح انظر 6
 .313 ص 3 ج سابق مرجع ،المقتصد ونهاية المجتهد يةبدا  4
 .431 ص 1 ج سابق مرجع لمدونة،ا 4
 .114 اآلية: التوبة سورة 3
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 أن فوجب بيده ملا مالك وهو ،6(َذِلكَ  ِحَسابِ  فَ َعَلى زَادَ  َفَما َدرَاِهمَ  مَخَْسةُ  َفِفيَها ِدْرَهم   ِمائَ يَتْ 

 .حوال نصابا ملك حر مسلم أنه كما  ،4زكاته إخراج يلزمه

 األمثان وهي واحدة، رواية الباطنة، األموال يف الزكاة وجوب مينع الدين فإن 4الحنابلة أما

 السابق، عثمان قول من احلنفية به استدل مبا القول هذا أصحاب واستدل .التجارة وعروض

 ِمنْ  تُ ْؤَخذُ  أَْمَواهلِِمْ  يف  َصَدَقة   َعَلْيِهمْ  اف ْتَ َرضَ  اللَّهَ  َأنَّ  َفَأْعِلْمُهمْ ) الصحيح: باحلديث واستدلوا

 الفقراء، إىل إال تدفع وال غنياءاأل على جتب إمنا أهنا على فدل ،3(فُ َقرَاِئِهمْ  َعَلى َوتُ َرد   أَْغِنَياِئِهمْ 

 اهلل صلى الرسول قرر وقد .الزكاة عليه جتب فال ،ا  فقري  فيكون ،لزكاةا أخذ له حيل ممن وهذا

                                                   
 بن عاصم عن إسحق أبو حدثنا زهري حدثنا النفيلي حممد بن اهلل عبد طريق من (،6374) رقم حديث سابق، مرجع ،داود أبو سنن 6

 اهلل عبد بن احلارث سنده يف واحلديث وسلم، عليه اهلل صلى النيب عن أحسبه زهري قال عنه اهلل رضي علي عن األعور احلارث وعن ضمرة

 املقدسي الضياء ورواه (،4663) صحيحيه يف خزيمة ابن وأخرجه مرفوعا   علي عن ضمرة بن عاصم ابعهت ولكن بالكذب؛ متهم األعور

 داود أنّ  أيضا   املقدسي وذكر وقفه؛ والصواب قال الدارقطين أنّ  املقدسي وذكر (322 و 327) احلديث رقم ،المختارة األحاديث يف

 ابن انظر: .423 ص 4ج الراية نصب وانظر يرفعوه. ومل علي عن عاصم عن إسحاق أبس عن وغريمها وسفيان، شعبة، رواه ولكن قال:

 عبد أبو الدين ضياء واملقدسي، .(بريوت ،اإلسالمي )املكتب ط ،خزيمة ابن صحيح ه(،466)ت: إسحاق بن حممد بكر أبو خزمية،

 ومسلم البخاري يخرجه لم مما ختارةالم األحاديث من المستخرج أو المختارة األحاديث ه(،134)ت: الواحد عبد بن حممد اهلل

 م(.4111-ه6341) لبنان بريوت/ والتوزيع والنشر للطباعة خضر دار ،4 ط .صحيحيهما في

 411ص 4 ج سابق مرجع الكبير، الحاوي4 
 .411-414 ص 4 ج السابق املرجع الكبير الحاوي وكذلك ،433 ص 3 ج سابق مرجع المغني، 4
 يف الناس أموال كرائم  تؤخذ ال باب يف وكذلك ،313 ص 4ج (6446) رقم حديث الزكاة، ابكت  سابق، مرجع ،البخاري صحيح 3

 .349 ص 4ج (6429) رقم حديث الصدقة،



 

65 

 َظْهرِ  َعنْ  َكانَ   َما الصََّدَقةِ  َخي ْرُ ) :احلديث ففي األغنياء على إال جتب ال الزكاة أن وسلم عليه

 نصابا وملك عليه دين ال من بني فرق وجود بني الفرق الواضح ومن .6(تَ ُعولُ  مبَنْ  َواْبَدأْ  ِغىن  

 احلكمة من وليس الفقري، كحاجة  للمواساة حيتاجون ممن أصبح ألنه دين عليه من وبني

 بِنَ ْفِسكَ  اْبَدأْ ) :وسلم عليه اهلل صلى قال وقد غريه حاجة ليقضي املدين حاجة تعطيل

َها، فَ َتَصدَّقْ   فَِإنْ  قَ رَابَِتَك، فَِلِذي َشْيء   أَْهِلكَ  َعنْ  َفَضلَ  فَِإنْ  َفأِلَْهِلَك، َشْيء   َفَضلَ  فَِإنْ  َعَلي ْ

 .4(مِشَاِلكَ  َوَعنْ  مَيِيِنكَ  َوَعنْ  َيَدْيكَ  فَ بَ نْيَ  يَ ُقوُل، َوَهَكَذا فَ َهَكَذا َشْيء ، قَ رَابَِتكَ  ِذي َعنْ  َفَضلَ 

 الزكاة إسقاط الشرع بغرض واألشبه :بقوله 4رشد ابن اختاره وما اجلمهور رأي هو والراجح 

 يف  َصَدَقة   َعَلْيِهمْ  اف ْتَ َرضَ  اللَّهَ  َأنَّ  َفَأْعِلْمُهمْ ) :فيها والسالم الصالة عليه لقوله ،املديان عن

 .بغين ليس واملدين 3(فُ َقرَاِئِهمْ  َعَلى َوتُ َرد   أَْغِنَيائِِهمْ  ِمنْ  تُ ْؤَخذُ  أَْمَواهلِِمْ 

 أن الزكاة موعد حل   إذا التاجر على أن اجلمهور عليه فالذي التجارة عروض زكاة حساب أما

 جبرد فيقوم املرجوة، والديون واملدخرات، واألرباح املال رأس بعض، إىل بعضه ماله يضم

 إىل يستغلها مل أم التجارة يف استغل ها سواء نقود من لديه ما إىل البضائع قيمة ويقوِّم جتارته،

 وخُيرج ديون من عليه ما ذلك من يطرح مث منها، ميؤوس غري القضاء، مرجوة ديون من له ما
                                                   

 (.6411) رقم حديث غىن، ظهر عن إال صدقة ال باب السابق، املرجع ،البخاري صحيح 6
 .194 ص 4ج (،997) رقم حديث قرابة،ال مث أهله مث بالنفس النفقة يف االبتداء باب سابق، مرجع ،مسلم صحيح 4
 .311 ص 1 ج سابق مرجع ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية 4
 خترجيه. سبق سابق، مرجع ،البخاري صحيح 3



 

66 

 6(اْلُعْشرِ  رُْبعُ  الرِّقَّةِ  َويف ) :وسلم عليه اهلل صلى النيب لقول %(،4.3) الُعشر ربع كله  ذلك من

 .4املعاصرة الزكاة قضايا ندوة فتاوى به أخذت ما وهذا ،قتفري وال فصل غري من

 

  

                                                   
 اخلالصة الفضة القاف: وختفيف الراء بكسر والرقة (.6421) رقم حديث الغنم، زكاة باب الزكاة، كتاب  سابق، مرجع ،البخاري صحيح 6

 فتح أنظر .والفضة الذهب على يطلق وقيل: اهلاء، وعوضت الواو فحذفت الورق، أصلها قيل: مضروبة، غري أو مضروبة كانت  سواء

 .471 ص 4 ج سابق مرجع الباري،
 .6 رقم امللحق انظر 4
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 العروض تقويم طريقة الثالث: المبحث

  العروض: تقويم في األقوال األول: المطلب

 أو عني من للمساكني باألحظ احلول حال إذا السلع تقومي أن إىل واحلنابلة 6حنيفة أبو ذهب

 وال نصاب بالفضة وقيمتها العروض على احلول حال فإذا ،به اشرتيت ما يعترب وال ق،ورِ 

  إذا أما .حظ منها هلم وليكون الفقراء ملصلحة مراعاة ،بالفضة قومت بالذهب نصابا تبلغ

 فيها لتجب بالذهب قومت هببالذ نصابا   تبلغ ولكنها النصاب دون بالفضة قيمتها كانت

 أبو قال كما  وحجتهم .4عروض أو فضة أو بذهب اشرتاها يكون أن بني فرق وال ،الزكاة

 أحدمها رجحنا لكنا ،سواء هبما والتقومي الثمنية يف اكان  وإن والدنانري الدراهم أن :حنيفة

 يتم بأحدمها بالتقومي كان  لو أنه ترى أال ،أوىل باالحتياط واألخذ ،للفقراء النظر وهو مبرجح

 .4هذا كذا  ؟واحتياطا   للفقراء نظرا   النصاب به يتم مبا ميقو   فإنه ،ال وباآلخر النصاب

                                                   

 اشرتاها وإن دراهمبال قومها بالدراهم اشرتاها فإن به اشرتاها مبا يكون العروض تقومي أن يوسف أبو فرأي حنيفة أيب صاحبا خالف6 

 أما.البلد يف الغالب بالنقد قومها للتجارة وجعلها اهلبة مثل شراء بغري ملكها أو العروض من بغريمها اشرتاها وإن بالدنانري، قومها بالدنانري

 .الدنانري أو بالدراهم وميالتق بني باخليار أنه الزكاة كتاب  يف آخر موضع يف وذكر البلد، يف الغالب بالنقد يقومها أنه أن إىل فذهب حممد

  .31 ص 3 ج سابق مرجع الصنائع، بدائع انظر

 447 ص 3 ج سابق مرجع المغني،4 

 .31 ص 3 ج سابق مرجع الصنائع، بدائع4 
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 به اشرتى ملا فرع ألنه هبا، اشرتاها اليت باألمثان أوال يكون السلع فتقومي الشافعية عند أما

 أي معاملة بأكثرمها قوم نقدان البلد يف كان  فإن البلد، بنقد يقوم وإال به، التقومي فوجب

 السلع فيه تبلغ الذي النق اختار بالنقدين يتعاملون الناس كان  فإن الناس، بني تداوال   أكثرمها

 وهو أحدمها، خيتار أن :أوجه أربعة الشافعية فعند بكليهما نصابا لغيب كان  إن أما نصابا ،

 أنفع هو مبا يقوم أن :والثاين .اآلخر على ألحدمها المزية ألنه والنووي اسحق أيب اختيار

 إليه البالد أقرب بنقد يقوم :والرابع استعماال ، أكثر ألهنا بالدراهم يقوم :والثالث .للمساكني

 .1كاملعدومني  فجعال اتساوي النقدين ألن

 ال ،للفقراء احتياطا   فضة أو ذهب من للمساكني باألحظ السلع تقومي أن   نرى سبق ومما

 ومراعاته لسهولته الشافعية إليه ذهب مما أوىل اجلمهور رأي وهو ،به اشرتيت مبا التقومي

 .الفقراء ملصاحل

 

  

                                                   
 .34-33 ص 1 ج سابق مرجع المجموع، 6
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  العين: أو القيمة من الزكاة اخراج في الخالف الثاني: طلبمال

 نقدا   الزكاة إخراج جيب أنه واحلنابلة 6والشافعية املالكية من الفقهاء مجهور قول :األول القول

 .التجارة عروض أعيان من الزكاة إخراج جيزئه وال العروض قيمة من

 الراجحة املصلحة أو للحاجة التجارة عروض أعيان من الزكاة إخراج جيوز :الثاني القول

 أن جيوز هل تاجر، عن سئل وقد تيمية ابن واختاره للحنابلة وقول 4حنيفة أبو قول وهذا

 أجزأ دراهم أعطاه إذا هلل، حلمدا) :فأجاب إليه؟ حيتاج صنفا عليه، الواجبة زكاته من خيرج

 يف جيوز أو مطلقا؟ جيوز ال أو مطلقا؟ جيوز هل نزاع: ففيه القيمة أعطاه إذا وأما ريب. بال

 وهذا وغريه أْحد مذهب يف أقوال ثالثة على الراجحة؟ املصلحة وأ للحاجة الصور بعض

  هبا له املال رب فاشرتى كسوة  هبا يشرتي أن يريد الزكاة آخذ كان  فإن األقوال. أعدل القول

 بأكثر يقومها فقد وأعطاها عنده اليت الثياب هو قوم إذا وأما إليه. أحسن فقد وأعطاه كسوة

                                                   

 الفتوى وبه اجلديد وهو واملختصر األم يف مانصه وهو األقوال أصح: قال أنه إال المجموع يف النووي ذكرها أقوال ثالثة الشافعية عند 6 

 أخذ - عنه اهلل رضي- اخلطاب بن عمر أن هذا ووجه. العرض نفس من خيرج أن والجيوز به قوم مما القيمة عشر ربع جيب العمل وعليه

: أيضا   انظر. عينه من ال مةالقي وهو فيه وجبت ما الزكاة خترج أن فوجب ، عينه يف ال قيمته يف وجبت الزكاة وألن متاعه قيمة محاس من

 سابقة. مراجع الشافعي، فقه يف الكبير الحاوي

 باخليار فاملالك القيمة أو العني أما: شيئني أحد فيها فالواجب حنيفة أيب قول على وأما :31 ص 3ج للكاساين الصنائع بدائع يف جاء 4 

 ربع عندمها التجارة مال يف فالواجب الصاحبان وخالف. القيمة رعش ربع أخرج شاء وإن العني عشر ربع أخرج شاء إن احلول حوالن عند

 .314 ص 3 ج للسرخسي المبسوط كذلك  وانظر. النصاب وهو العني عشر
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 خسرت ورمبا املنادي أجرة فيغرم يبيعها بل إليها حيتاج ال من الثياب يأخذ وقد السعر من

 دراهم مجيعا عنها خيرج أن جيوز فيها يتجر اليت واألصناف الفقراء. على ضرر ذلك يف فيكون

 الفقراء واسى ألنه جيوز؛ أنه فاألظهر بالقيمة مثنها فأعطى دراهم عنده يكن مل فإن بالقيمة

 .6(ماله جنس من فأعطاهم

 قرار صدر وهبذا ،املال صاحب مصلحة مث الفقري مصلحة األوىل بالدرجة ذلك يف يراعى إذن

 .4املعاصرة الزكاة قضايا ندوة

  

                                                   
 .74 ص 33 ج سابق، مرجع ،الفتاوى مجموع تيمية، ابن 6
ا التجارة عروض زكاة ٕاخراج األصل: 1411 القاهرة/ المعاصرة الزكاة لقضايا الشرعية للهيئة األولى الفقهية الندوة يف جاء 4  بعد نقد 

 التجارة عروض زكاة ٕاخراج جيوز ذلك ومع تنوعت، مهما حاجاته هبا يسد حيث للفقري ٔاصلح ألهنا فيها، الواجب املقدار وحساب تقوميها

 أعيانا   الزكاة فيأخذ الفقري مصلحة وحيقق التاجر، لدى السيولة وضعف الكساد حالة يف املزكي عن احلرج يدفع ذلك كان  ٕاذا ٔاعياهنا من

 .األحوال وظروف الفقهية االجتهادات ضوء يف الندوة اختارته ما وهذا. هبا االنتفاع ميكن
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 السابع الفصل

 الحيوان نتاج وزكاة للتجارة المعدة السائمة زكاة

 :للتجارة المعدة السائمة زكاة األول: المبحث

 ولكن .بالنص الزكاة فيها وجبت اليت األموال من ألهنا عينها يف السائمة زكاة األصل يف جتب

 اليت الزكاة فماهي فعال، فيها واجتر للتجارة جعلها نوى أنه مبعىن للتجارة سائمة اشرتى إن

 يف السائمة زكاة :زكاتان فيها اجتمعت للتجارة املعدة هنا السائمة أن اعتبار على عليه جتب

 :لأقوا املسألة يف التجارة؟ عروض وزكاة عينها،

 تزداد ألهنا للمساكني، أنفع ألهنا التجارة زكاة فيها الواجب أنّ  إىل القدمي يف الشافعي ذهب

 أي العني زكاة فيها جتب أنه اجلديد يف للشافعي الثاين والقول 6مالك وذهب .القيمة بزيادة

 حبديث لثبوهتا عليها جممع السائمة فزكاة التجارة، عروض زكاة من أقوى ألهنا السائمة زكاة

                                                   

 احلول، عليها فحال للتجارة غنما فاشرتى التجارة يف ماله يدير كان  من أرأيت :قلت ماله يدير الذي ماشية زكاة يف) :لمدونةا يف جاء6 

 الغنم يقوم ال :فقال ال؟ أم عنده اليت سلعه مع اشرتاها اليت الغنم هذه أيقوم السلع، من عنده ما فيه ويقوم ماله فيه يزكي الذي شهره وجاء

 العروض مثل زكاة، رقاهبا يف ليس اليت السلع من يديه يف ما يقوم وإمنا السلع هذه مع تقوم فال املاشية، زكاة الزكاة رقاهبا يف ألن السلع مع

 السائمة زكاة عنها أسقط أن ينبغي فال الزكاة، عنها أسقط أن أردت حوهلا فجاء الغنم قومت إذا ألين والثياب، والطعام والدواب قوالرقي

 مالكا سألت ولقد :قال آخر سؤال يف وقال .قائمة وسنة الزكاة يف فريضة وللغنم هكذا سنني فتقيم التجارة زكاة إىل فأصرفها غنم، وهي

 يوم من حوال هبا يستقبل :فقال الغنم؟ يزكي مىت أشهر بأربعة أو أشهر بثالثة الذهب زكى بعدما للتجارة بالذهب الغنم يبتاع الرجل عن

 سيتقبل أن أمره فلذا التجارة، زكاة ال حال كل  على الغنم زكاة مالغن يف يوجب مالك أن على يدل وهذا (.للتجارة اشرتاها كان  وإن ابتاعها

 . الثاين الزكاة كتاب  1 ج سابق مرجع المدونة، انظر .يديه بني فيها الذهب وكان مضت اليت الشهور إىل يلتفت ومل حوال هبا

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
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 السائمة نصاب أن كما .فيها خمتلف العروض زكاة بينما وسلم، عليه اهلل صلى الرسول

   .6ظين العروض نصاب بينما قطعي معروف

 أهنا القدمي يف الشافعي عند كما  وحجتهم .التجارة زكاة يزكيها والثوري وأْحد حنيفة أبو وقال

 هناك بينما التجارة زكاة حال يف حبسابه النصاب عن زاد فيما جتب ألهنا للفقراء، أحظ

 وبعد السائمة نصاب سبق لو وكذلك السائمة، زكاة حال يف النصاب فوق معفو مقدار

 ألهنا بالعروض احلول متام ينتظر العلماء بعض قال بالعروض نصابا   بلغت ولاحل نصف مضي

 نصاب عن زاد وما احلول متام عند السائمة زكاة يزكي أن إىل قدامة ابن ومال للفقراء، أنفع

 عليه اهلل صلي لقوله زكاتني واحد مال يف جتتمع ال كي  احلول عليه حيول عندما يزكيه السائمة

 احلول حال وقد العروض دون بالسائمة نصابا   بلغت إن ولكن .(الصدقة يف الثين) :وسلم

    .4للتجارة تكن مل لو كما  فكانت منازع دون وجبت ألهنا خالف دون العني زكاة جتب

  

                                                   
 .1 ص 1 ج سابق، مرجع ،المجموع 6
 .441 ص 3 ج سابق، مرجع ،المغني 4
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 الحيوانات نتاج كاةز الثاني: المبحث

 السائمة: الحيوانات نتاج زكاة األول: المطلب

 :قسمني من احليوانات ختلو ال

 العلماء فاختلف وغنم، وبقر إبل من السائمة األنعام كبهيمة  أعياهنا يف الزكاة جتب أن :األول

 :6أقوال ثالثة على وذلك منتجاهتا زكاة يف

 هذه تنتجه ما فكل التجارة، عروض كزكاة  منتجاهتا ويف فيها الزكاة جتب :األول القول

 مالكه على هذا كل  منها ذبوحامل من حلوم من يؤخذ وما وصوف، وزبدة ألبان من احليوانات

 ربع منه أخرج األمثان نصاب بلغ فإن نفسها احليوانات مثن مع احلول هناية يف يقومه أن

 عند جاء ما الفريق هذا ليهإ استند ومما .الكردي أمحد الدكتور القول هبذا قال وممن .العشر

 والكرم السائمة كنصاب  عينه يف الزكاة جتب ما للتجارة اشرتى ما إذا مسألة يف مثال   الشافعية

 والنخيل الثمرة الثمار يف يقوم وغريه البغوي قال) :اجملموع يف النووي قال فقد والنخيل،

 وصوفها ونسلها درها مع تقوم السائمة ويف ،واألرض والتنب احلب يقوم الزرع ويف واألرض،

 .4(جتارة مال النتاج أن على تفريع وهذا ،لبنها من اختذ وما
                                                   

 البالد بنك -امليمان دار .117-111 ص ،الزكاة لمستجدات تأصيلية فقهية دراسة الزكاة نوازل منصور، بن عبداهلل الغفيلي، 6 

  م(.3111-ه1334)

 .1 ص 1 ج سابق، مرجع ، المجموع 4 
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 وتزكى السائمة زكاة احليوانات فتزكى بطريقتني السائمة احليوانات منتجات تزكى :الثاين القول

 عبد والدكتور الشريف الغفار عبد الدكتور القول هبذا قال وممن .التجارة عروض زكاة غلتها

 فيها جتب األصل وهي فاألنعام خمتلف، هنا الزكاة موجب أن هؤالء ومستند .الغفيلي اهلل

 .العروض فيلحق والشراء للبيع اختذ مما والنتاج ئمة،السا زكاة

 الغلة قبض عند النقود زكاة فيها فتجب باملستغالت احليوان منتجات تلحق :الثالث القول

 والدكتور املنيع، اهلل عبد الشيخ القول هبذا قال وممن .عليه احلول حوالن وبعد النصاب بالغا  

 هو كما  فيه الزكاة جتب فال للتجارة معروضا   يسل األصل أن ومستندهم .شبري عثمان حممد

 .املستغالت يف احلال

 الحيوانات: سائر نتاج زكاة الثاني: المطلب

  نتاجه، من لالستفادة يتخذ ولكنه األنعام سائمة من يكن مامل :احليوانات من الثاين القسم

 :أقوال ثالثة على فيها العلماء اختلف فهذه وغريها والوحوش الغزالن أو كالطيور

 كان ما احليوانات على قوهلم عمموا فقد األول القسم يف الفريق نفس وهو :األول القول

 .التجارة عروض زكاة والنتاج األصل يف الزكاة وجوب إىل وذهبوا .يكن ومامل سائمة منها

 زكاهتا فتكون املستغالت حكم نفس هو احلالة هذه يف احليوانات نتاج حكم :الثاين القول

 املآل إىل نظروا وقد شبري، عثمان حممد والدكتور املنيع اهلل عبد الشيخ قول وهو النقود، زكاة

 .النقود زكاة فيها فتجب أمثانا سيستحيل احليوانات هذه من فالناتج
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 اعتبار على القرضاوي، يوسف الشيخ قول وهو العسل زكاة مثل غلتها تزكى :الثالث القول

 إليه استند ما الشيخ وبني .عينه يف الزكاة األصل يف جتب ال نحيوا من ناتج منهما كل  أن

  وإنتاجه، منائه يف جتب أصله، يف الزكاة جتب مل ما أن :هنا هبا خنرج اليت القاعدة :بقوله

 بالنسبة والبيض لألنعام، بالنسبة واأللبان للنحل، بالنسبة والعسل لألرض، بالنسبة كالزرع

 .يرادهاإ صايف من العشر فهو الزكاة مقدار أما .1ودللد بالنسبة واحلرير للدجاج،

  

                                                   
 .311 ص 1 ج ،الزكاة فقه ،القرضاوي 6



 

76 

 الثامن الفصل

 التجارة عروض لزكاة المعاصرة التطبيقات بعض

 األسهم زكاة األول: المبحث

 اإلختالف على ترتب ألنه لألسهم، الفقهي التكييف عرض يستلزم األسهم زكاة يف البحث

 وللعلماء .أدائها وطريقة فيها الزكاة لوجوب النظرة يف اختالف لألسهم الفقهي التكييف يف

 :1أقوال ثالثة لألسهم الفقهي التكييف يف

 عروض كلها  هي إما فاألسهم وبالتايل االعتبار بعني للشركة االعتبارية الصفة أخذ :األول

 الشركة، موجودات عن النظر بغض (سيأيت كما) تالشركا من كثرية  أنواع يف أو رة،جتا

 موجودات من يقابلها وما األسهم متلك فهي عتباريةالا بصفتها الشركة هو احلقيقي فاملالك

 الشيخ قول وهو .الربح على احلصول يف احلق له واملساهم .وغريها واآلالت كاملباين  الشركة

 .املصرية الديار مفيت احلق جاد والشيخ مأمون حسن

 الصديق الدكتور قول وهو الشركة، موجودات يف املساهم نصيب ميثل السهم أن   :الثاين

 .6داغي القره الدكتور وترجيح الضرير

                                                   
 لالقتصاد العاملية اإلسالمية اهليئة أقامته الذي االستثمارية ديقوالصنا األسهم زكاة لندوة مقدم حبث األسهم زكاة حممد، بن صاحل املسلم، 6

 ه.1334 .4 ص اإلسالمي، العامل لرابطة التابعة والتمويل
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 قيمته الوقت نفس ويف الشركة موجودات من املساهم نصيب عن عبارة السهم :الثالث

 الرأي هبذا وقال .مستقلة مالية ورقة فهو والطلب العرض وكثرة الشركة مسعة على بناء السوقية

 .اخلليل أمحد الدكتور

 .أدائها وكيفية فيها الزكاة وجوب إىل النظرة اختلفت لألسهم السابق التكييف على وبناء

 أي الشركة مال رأس يف شائعة حصة هو املساهم نصيب إن قال من :األوىل احلالة

 :املسامهني من نوعني بني فرق موجوداهتا

 أي. أرباحها من واالستفادة باألسهم االحتفاظ أو متلك يريد الذي املساهم :األول النوع •

 .لالستثمار له بالنسبة األسهم أن

 تعامل فهذه والشراء والبيع هبا املتاجرة أجل من األسهم يريد الذي املساهم :الثاين النوع •

 بني اتفاق حمل اجلزء وهذا .البحث هذا يف يهمنا الذي النوع وهذا التجارة عروض معاملة

 عند األسهم تقومي طريقة يف اختلفوا ولكنهم .للزكاة العشر ربع خيرج املساهم وبأن الفقهاء

 :قوالن املسألة يف  هلا؟ احلقيقية القيمة أو لألسهم السوقية القيمة تعترب وهل الزكاة، اخراج

 ويقصد الشركة، من احلقيقية القيمة معرفة استطاع إن احلقيقية القيمة حبسب يزكيها :األول

 الديون منه مطروحا   الشركة موجودات صايف من يستحقه ما مقدار للسهم احلقيقية بالقيمة

                                                                                                                                                  
 .13 ص ،والشركات األسهم زكاة في التحقيق داغي، القرة علي 6
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 رأي وهذا .للسهم السوقية القيمة حبساب زكى ذلك تعذر فإن .للشركة الثابتة واألصول

 وجوب وقت السوقية قيمتها باعتبار يزكيها املساهم أن   :الثاين .1الضرير الصديق الشيخ

 .4اخلليل أمحد والدكتور الكردي أمحد والدكتور 3املنيع اهلل بدع الشيخ رأي وهذا .األداء

 املالك اعتربها حبيث االعتبار بعني للشركة االعتبارية الشخصية أخذ من أما :الثانية احلالة 

 النحو على أدائها كيفية  يف املعاصرون العلماء اختلف التكييف هذا وفق فالزكاة احلقيقي

 :التايل

 ال اليت الصناعية الشركات يف الزكاة يوجب فلم الشركات أنواع بني التفريق إىل ذهب فريق •

 النقل وشركات الفنادق، وشركات التربيد وشركات الصباغة كشركات  جتاريا ، عمال   متارس

 يف موضوعة األسهم هذه قيمة ألن ،أسهمها يف الزكاة جتب فال .وغريها والربي البحري

                                                   
 .11 ص سابق، مرجع ،االستثمارية والصناديق األسهم زكاة 6
 قيمته باعتبار أو احلقيقية قيمته باعتبار السهم زكاة أداء حول للشيخ تفصيل املنيع للدكتور اإلسالمي اداالقتص يف حبوث كتاب  يف رأيت 4

  إن أما الزكاة، أداء عند السوقية قيمته تعترب وبالتايل التجارة عروض من هو والشراء للبيع املتخذ السهم أن الدكتور رأي وخالصة السوقية،

 على الشيخ ورد الزكاة. أراء عند احلقيقية قيمته فتعترب االستثمار بقصد أي الشركة ممتلكات ضمن بقائه بقصد متخذا السهم كان

 للبيع وثالث لالجيار وآخر للسكىن أرض كمشرتي  التفريق هذا ألزمت اليت وهي بالنية العربة أن متماثلني بني التفريق هذا على االعرتاض

 اإلسالمي املكتب 6 ط .اإلسالمي االقتصاد في بحوث سليمان، بن اهلل عبد املنيع، ظران هذه. فكذا حالة كل  يف الزكاة حكم فيختلف

  م(.6991-ه6361)
 القرار نص انظر م(،1411 –ه1311) السعودية، ،الرابع مؤمتره دورة يف الدولي اإلسالمي الفقه مجمع مجلس به أخذ ما وهذا 4

 .1 رقم امللحق يف للمجمع األول
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 هماألس هلذه رحبا   ينتج ما ولكن متارسها، اليت األعمال يلزم اوم واملباين، واألدوات اآلالت

 جتارية شركة املسامهة الشركة كانت  وإن .املال زكاة معها يويزك املسامهني أموال إىل يضم

 إجراء بدون وتبيعها البضائع تشرتي (البحث هذا يف الشاهد حمل هو النوع وهذا) حمضة

 اليت الشركات وهي جتارية، صناعية شركة كانت  أو البضائع، هذه على حتويلية عمليات

 مثل فيها، تتجر مث حتويلية، عمليات عليها جتري مث تشرتيها أو اخلام املواد تستخرج

 أسهم يف الزكاة فتجب شاهبها وما واحلرير للقطن والنسيج الغزل وشركات البرتول شركات

 السوقية القيمة وحبساب التجارة عروض زكاة الشركات هذه أسهم وتزكى .1الشركات هذه

 وهبه والدكتور العيسى، الرمحن عبد الشيخ الرأي هبذا قال وممن .الزكاة أداء عند للسهم

 .الزحيلي

 واعتبار الشركة، نوع أساس على األسهم بني التفريق عدم إىل اآلخر الفريق وذهب •

 أبو لشيوخا إليه ذهب ما وهذا .شركاهتا نوع عن النظر بغض مطلقا جتارة عروض األسهم

 اختذت األسهم هذه أن وحجتهم .3خالف الوهاب وعبد حسن، الرمحن وعبد زهرة،

 االمسي سعرها بني الفرق من ويستفيدون والشراء، البيع أصحاهبا منها وقصد لالجتار

                                                   
  .73-74 ص ،وأحكامها الحديثة المعامالت عيسى، الرمحن عبد 6
 تولت إن للدولة بالنسبة األول الفريق رأي رجح بينما عليهم، تسهيال وذلك باألفراد يتعلق فيما الفريق هذا رأي القرضاوي الدكتور رجح 4

 .311 ص الزكاة، فقه انظر. الفرد دون حتمله للدولة ميكن مما التفصيل ألن الزكاة جباية
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 أي السوقية قيمتها من %(3.3) العشر ربع مبقدار فيها الزكاة وتكون .السوقي وسعرها

 أن   الفريق هذا ويرى .1نصابا بلغت قد كانت  إن احلول هناية يف وذلك املالية األسواق يف

 أرباح زكاة السوقية األسهم قيمة زكاة إىل باإلضافة يدفع أن الزكاة أداء عند املساهم

 عنه منهي الصدقة يف ثين أو ازدواجا   القرضاوي الدكتور اعتربه ما وهو .السنوية أسهمه

 يف ثنيا   يتضمن ال الثالثة املشايخ رأي فاعترب ،داغي القره علي الدكتور وخالفه شرعا،

 حبساب التجارة عروض بزكاة القائلني الفقهاء عليه اتفق ملا موافق هو بل الصدقة،

 إذا الشركة أن للزكاة األول املؤمتر قرر آخر ازدواج وملنع .3نقود من عنده ملا إضافة العروض

 .4أسهمه عن أخرى زكاة إخراج املساهم على جيب فال أمواهلا بتزكية قامت

 واعترب شركاهتا، نوع حبسب األسهم بني تفريقه يف األول الفريق القرضاوي الشيخ يوافق ومل

 ومبا .الصحيح القياس أو اإلمجاع أو السنة أو الكتاب من عليه دليل وال له وجه ال تفريق أنه

 صناعية شركة يف كوهنا  بني للتفريق وجه فال سنويا   رحبا   يدر نام مال كرأس  متخذة األسهم أن  

 قال كما  التفريق أردنا ما وإذا .الثانية يف وجتب األوىل يف الزكاة جتب ال حبيث جتارية، وشركة

 متلكه ما ملكوا ما إذا األفراد معاملة الشركات معاملة أساس على فليكن القرضاوي الشيخ

                                                   
 .14 – 11 ص سابق مرجع ،والشركات األسهم زكاة في التحقيق 6
 .31 ص السابق، املرجع 4
 م.1413 الكويت / للزكاة األول المؤتمر قرارات من 4
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 يف من إمنا أسهمها من الزكاة تؤخذ فال كاملستغالت  تعامل الصناعية فالشركات. الشركات

 ربع مبقدار فيها الزكاة التجارة كعروض  التجارية والشركات. العشر مبقدار أرباحها صايف

 .1األسهم من الثابتة األصول قيمة طرح بعد العشر

 معاملة منها يعامل ما ايراد على قتصرتا ولكنين األسهم بزكاة تتعلق أخرى تفصيالت وهناك

 .األساس هذا على زكاهتا حتسب وبالتايل التجارة عروض

  

                                                   
 .337-331 ص سابق، مرجع ،الزكاة فقه القرضاوي، 6
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 :المستغالت زكاة الثاني: المبحث

 للمستغالت معاصر معىن تتناول التعريفات هذه يف وهي كثرية،  تعريفات للمستغالت ورد

 هبا عرفه الذي من أضيق مفهوم فلها وردت وإن القدماء، كتب  يف كثريا  ترد مل ألهنا

 يف وردت اليت املستغالت كلمة  على تعليقه معرض يف الشوكاين دفع ما هذا ولعل املعاصرون،

 القرن أهل هبا مسع وال الزمن أذن على تطن مل مسألة هذه) :القول إىل األزهار خمتصر منت

 واملسائل اليمنية احلوادث من هي وإمنا يليه، الذي القرن وال القرون خري هم الذين األول،

 توجد وال أقطارهم وتباعد أقواهلم اختالف على اإلسالمية املذاهب أهل هبا يسمع مل اليت

 املسلمني أموال أن مرة غري عرفناك وقد قياس، وال سنة وال كتاب  من ال علم من أثارة عليها

 لناسا أموال أكل من ذلك كان  وإال حبقها إال أخذها حيل ال اإلسالم، بعصمة معصومة

 .6(بالباطل

 اليت الثابتة األموال بأهنا الزحيلي وهبه الدكتور به عرفها ما :للمستغالت التعريفات أبرز أما

 التعريف هذا من وبقريب .3بيعها إعادة بغرض وليس استغالهلا بغرض الشركة أو الفرد يقتنيها

                                                   
 .347 ص سابق، مرجع ،الجرار السيل 6
 سوريا. دمشق/ الفكر( )دار 3 ط .333 ص 11 ج ،وأدلته اإلسالمي الفقه ،مصطفى بن وهبه ،لزحيليا 4
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 مل اليت األموال بأهنا :الكوييت الزكاة بيت عند تعريفها وجاء .1السالوس يعل الدكتور عرفها

 حيصل ما ببيع ومثرهتا منافعها وأخذ للنماء أعدت وإمنا بأعياهنا للتجارة تتخذ ومل للبيع تعد

 والسفن والطائرات واملصانع والعمارات الدور املستغالت يف فيدخل كراء،  أو نتاج من منها

 واجلاموس البقر أيضا   ذلك يف ويدخل ونتاجه، ريعه ألخذ أعد مما ذلك وغري والسيارات

 4.وصوفها لبنها من ليستفاد تتخذ السائمة غري والغنم

 يف القدماء كتب  يف جاء مما بكثري أوسع أهنا املستغالت تعريف من سبق مما الواضح من

 على يقيسوهنا للمذاهب املستغالت بزكاة القول ينسبون من جند ولذا الفقهية املذاهب خمتلف

 .للتجارة تشرت مل اليت العروض أو 4احللي كراء  يف أو عموما الكراء يف أقواهلم

 :المستغالت زكاة في األقوال أما

 :املغين يف جاء .أدائها وقت يف اختلفوا ولكنهم املستغالت غلة يف الزكاة جتب: األول القول

 حال إذا مجيعها زكاة وعليه العقد، حني من األجرة ملك دينارا، بأربعني سنتني داره أجر ولو

 كان  إن مث .التصرفات بأنواع فيها التصرف جواز بدليل تام عليه املكري ملك ألن احلول عليه
                                                   

-ه1311) لبنان. بريوت/ الريان مؤسسة قطر، الدوحة/ الثقافة دار ط .131 ص 3 ج ،اإلسالمي االقتصاد السالوس، علي 6

 م(.1414
 الكوييت. الزكاة لبيت الرمسي املوقع على كتاب  .74 ص ،الكويتي الزكاة بيت الزكاة وفتاوى أحكام 4
 اللباس، من املتخذ باحللي شبهه فمرة :للكراء املتخذ احللي يف مالك قول واختلف) :مالك اإلمام عن رشد ابن نقله ما مثال   ذلك من  4

 .311 ص 1 ج سابق، مرجع ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية انظر .للمعاملة( املتخذ بالترب شبهه ومرة
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 .مؤجال   أو كان  معجال كالدين،  فهي دينا كانت  وإن منها، الزكاة أخرج األجرة قبض قد

 ال األجرة أن على بناء احلول عليه وحيول يقبضها، حىت يزكيها ال :حنيفة وأبو مالك، وقال

 من يف أخرى، رواية اهلل رمحه أمحد وعن اإلجارة مدة بانقضاء تستحق وإمنا بالعقد، تستحق

 .1قبضه قبل احلول عليه حال أنه على ومحلناه احلال، يف يزكيه ،نصابا   عقار أجر من قبض

 يف اإلسالمية البحوث جممع به أخذ ما كذلك .3املعاصرة الزكاة قضايا عن صدر ما وهذا

 الثانية دورته يف اإلسالمي الفقه جممع وكذلك ،م(1413-ه3642) الثاين الفقهي مؤمتره

 م(.1413-ه1311)

 األصل يف الزكاة أن أي وغلتها، املستغالت أعيان قيمة يف التجارة زكاة جتب: الثاين القول

 القول هبذا قال وممن .احلول حوالن بعد منها العشر ربع وإخراج مجيعا بتقوميها وذلك والغلة

 .4قحف منذر والدكتور املصري رفيق الدكتور

 وبني القرضاوي الدكتور رأي وهو والثمار، الزروع زكاة املستغالت غلة يف جتب :الثالث القول

 (الزراعية األرض على واملصانع العمائر قياس يف) الرأي هذا وإىل :بقوله به أخذ من أيضا  
                                                   

 .431 – 433 ص 3 ج ،المغني 6
 آالت مثل للمشروع، غلة تدر اليت املادية املوجودات م:1443 ،بريوت املعاصرة الزكاة لقضايا اخلامسة ندوةال يف املستغالت زكاة يف جاء 4

 النتاج، بداية من حول مرور بعد %(4.3) بنسبة غلته صايف يف جتب إمنا ٔاصله، يف الزكاة جتب ال النوع وهذا ،املؤجرة والبيوت الصناعة

 .املزكي ٔاموال سائر ٕاىل ذلك وضم
 .137 ص سابق، مرجع ،الزكاة نوازل 4
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 حسن الرمحن وعبد ،خالف الوهاب وعبد ،زهرة أبو :األساتذة املعاصرين الفقهاء من ذهب

 االجتماعية الدراسات حلقة الزكاة عن م1952 عام بدمشق حماضرهتم يف (اهلل رمحهم)

 إما الزكاة مقدار يكون ذلك وعلى .6(242-241 ص :الثالثة الدورة) العربية للجامعة

 والشيخ الرأي هبذا القائلني املشايخ بني وخالف تفصيل على العشر نصف وإما العشر

 والثمار بالزروع الثابتة فأحلقوا ،واملنقولة الثابتة املستغالت بني املشايخ فرق فقد .القرضاوي

 ربع وفيها التجارة بعروض املنقولة املستغالت أحلقوا بينما العشر، نصف أو العشر وفيها

 .3ثماروال الزروع زكاة فيهما وأوجب النوعني بني القرضاوي الشيخ يفرق مل بينما .العشر

  

                                                   

 .311 ص 1 ج سابق مرجع ،الزكاة فقه  6 
 .اإلسالمي الفقه في المستغالت زكاة اهلل، عبد وهدان، أبو انظر: ومناقشتها فريق كل  وأدلة السابقة األقوال حول التفصيل من ملزيد  4

 ومابعدها. 41 ص الوطنية. النجاح جامعة
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 للتجارة المعدة الثمار كاةز الثالث: المبحث

 على وذلك للتجارة اختذت ولكنها عينها يف الزكاة جتب اليت الثمار زكاة يف الفقهاء اختلف

 :6قولني

 األصل يف وجيب .والثمار الزروع زكاة أي العشر زكاة واحلب الثمرة يف جتب :األول القول

 ابن قول وهذا .العشر ربع وهي التجارة زكاة نصابا كان إن شجر من عليها وما األرض وهو

 .ثور وأيب حنيفة وأيب احلنابلة من قدامة

 من يعلى أيب القاضي قول وهذا العشر، ربع وهو التجارة زكاة اجلميع يف جيب :الثاين القول

  .أْحد اإلمام إليه مال ما وهو احلنابلة،

 أكثر فالعشر للفقراء، أحظ العشر زكاة بأن ألولا للقول تربيره معرض يف قدامة ابن ذكره ومما

 القرضاوي الدكتور يوافق ومل .فتجب سببها وجد العشر ربع على الزيادة وألن .العشر ربع من

 يؤدي األول القول وألن جهة، من املال أرباب على حمتمل جور فيها ألن احلجة هذه على

 التجارة :اجتمعا سببني هنا إن :يقال الو  .واحد مال يف زكاتني فتجتمع الصدقة يف الثين إىل

 شراء يف يتاجر فالذي فيه، فيندرج له تبع والثاين باألصالة مقصود السببني أحد ألن والزراعة؛

                                                   

 .441 ص 3 ج سابق، مرجع ،المغني 6 
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 قصد يغلب أن وينبغي ،تبعا   جاءت وإمنا له مقصودة الزراعة ليست وبيعها الزراعية األراضي

  .6غريه على التجارة

 التجارية والعالمة التجاري االسم في الزكاة الرابع: المبحث

 عن التجاري ملشروعه مميزة كعالمة  التاجر يستخدمها اليت التسمية وهي :التجارية العالمة

 واالسم .4واملنفعة املعاملة وحسن السلع من خاصا   نوعا   معه املتعاملون ليعرف نظائره

 الفقه جممع قرره ما وهذا للتاجر منفعة فيه أن إال معنويا   أمر يبدو كان  وإن التجاري

 :قوالن املسألة ففي فيه الزكاة وجوب عن أما .4اإلسالمي

 ليس ولكنه ماال   اعترب وإن التجاري االسم ألن وذلك فيه، الزكاة وجوب عدم :األول القول

 .حكمي أو حقيقي مناء سواء   فيه النماء شرط بتحقق إال لاملا يف جتب ال والزكاة ناميا ، ماال  

                                                   

 .1 ج سابق، مرجع ،الزكاة فقه القرضاوي، 6 

 م(.3117-ه1337) عمان النفائس دار 1ط .34 ص ،المعاصرة المالية المعامالت عثمان، حممد شبري، 4 

 :1411 – 1314 الكويت اخلامسة الدورة اإلسالمي الفقه مجمع قرار يف جاء 4 

 يف هلا أصبح ألصحاهبا، خاصة حقوق هي االبتكار أو واالخرتاع، والتأليف التجارية، والعالمة التجاري، والعنوان التجاري، االسم :أوال  

 .عليه االعتداء جيوز فال شرعا   هبا يعتد احلقوق وهذه هلا، الناس لتمول معتربة مالية قيم املعاصر العرف

 والتدليس، الغرر انتفى إذا مايل بعوض منها أي ونقل التجارية، العالمة أو التجاري العنوان أو التجاري، االسم يف التصرف جيوز :ثانيا  

 .ماليا   حقا   أصبح ذلك أن باعتبار والغش

 ثبت سبق ما ضوء فعلى .عليها االعتداء جيوز وال فيها التصرف حق وألصحاهبا شرعا ، مصونة االبتكار أو واالخرتاع، التأليف حقوق :ثالثا  

 .وحنوه بالبيع فيه التصرف جيوز متمول ومال متحققة، ةومنفع مصون، حق التجاري االسم أن
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 فعندها ،نصابا   بالغا   الثمن وكان بيعه مت إذا إال التجاري االسم يف الزكاة جتب ال وعليه

 وأوجب احلول، انتظار دون مستفادا   ماال   باعتباره فورا   فيه الزكاة الفقهاء بعض أوجب

 .احلول حوالن عند مجيعا   يزكيهاف أموال من التاجر عند ما إىل بضمه الثمن يف الزكاة بعضهم

 جتب ال التجاري االسم أن   صة،اخلال :يقول حيث 6داغي القره علي رالدكتو  ترجيح وهذا

 :حالتني يف إال   الزكاة فيه

 .قيمته يف الزكاة جتب حيث التجاري االسم بيع عند :األوىل احلالة

 التاجر لدى يكون بأن التجارة عروض من نفسه التجاري االسم يكون أن :الثانية احلالة

 .السوق سعر حسب قيمته يف الزكاة عليه جتب وحينئذ بيعه، املختص

 لعموم ستنادا  إ آخر اعتبار يأ دون مطلقا   التجاري االسم يف الزكاة وجوب :الثاين القول

 .تفصيل دون األموال يف للزكاة املوجية النصوص

 .4األول الرأي املعاصرة الزكاة ندوة رجحت وقد

  

  

                                                   
 .3114 االنرتنت على الرمسية صفحته على للدكتور منشور حبث ،المعنوية الحقوق زكاة الدين، حمي علي داغي، قرة 6
 .1477 الكويت، / الزكاة لقضايا السابعة الندوة قرار تفصيل وفيه البحث آخر يف 3 رقم امللحق انظر 4
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 التاسع الفصل

 الخاتمة

 وتوصياته البحث خاتمة األول: المبحث

 إضاءات سوى سبق ما يكن ومل واسع موضوع وتطبيقاته التجاري عروض زكاة موضوع إن

 تويل عدم أن شك وال فيها. واملعاصرين القدامى العلماء وآراء أحكامه بعض على سريعة

 وتوزيع جباية يف متخصصة مؤسسات عرب الفريضة هذه وتنظيم تطبيق اإلسالمية الدول

 ألن شجون ذو حديث وهو املسلمني، بني الفقر مشكلة تفاقم أسباب أحد الزكاة أموال

 اهلل. لدين ممنهج تضييع من جزء هو اإلسالم أركان من الثالث والركن الفريضة هذه تضييع

 التنفيذ موضع الزكاة وندوات الفقهية اجملامع مقررات وضع ضرورة عن احلديث يبدو هنا ومن

 األفراد بعض لدى صداها جتد واد يف صرخاتب يكون ما أشبه طبيقهالت ملزمة آليات وإجياد

 يف مستفحلة مشكلة جماهبة على تقوى وال الثمرة ضعيفة استجابتها خترج اليت املؤسسات أو

 على املفروضة القيود تلك لذلك أضفنا ما وإذا الفقر. مشكلة وهي اليوم املسلمني واقع

 أدركنا حبيث تعقيدا، األمر ازداد اإلرهاب منابع كتجفيف  خمتلفة بذرائع الزكاة مصارف

      ومثاره. بربكته املسلمون ينعم واقعا وجعلها الفريضة هذه إحياء أمام الصعوبات

 أن دعوانا وآخر أجمعين وصحبه آله وعلى أجمعين الخلق سيد على اللهم وصل

 العالمين. رب هلل الحمد
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 :فوائد

 الفقهاء من عدد عليه نص وقد الشمسي ال القمري احلول هو الزكاة يف باحلول املراد .6

 ميزانية ربط بسبب ذلك تعذر عند أنه إىل الكويت يف الزكاة بيت ذهب وقد األصل وهو

 بنسبة الزكاة من املخرجة النسبة وتزداد الشمسي احلول مراعاة فيجوز الشمسية بالسنة الشركة

 (.٪3،373) عندئذ السنة فتكون القمرية عن الشمسية السنة هبا تزيد اليت األيام عدد

 .احملرم املال يف الزكاة وجوب عدم على العلماء مجهور .4
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 البحث بموضوع المتعلقة المالحق الثاني: المبحث

 :1 رقم لملحقا

 2٠٠2 القاهرة المعاصرة/ الزكاة لقضايا عشر الثانية الندوة فتاوى

 يلي: ما ٕاىل وانتهوا الديون زكاة يف املقدمة البحوث الندوة يف املشاركون ناقش

 على فيها الزكاة فتجب جتارية عروضا ٔاو نقودا الدين كان  ٕاذا للدائن: بالنسبة أوال :

 عليه تعذر فٕاذا استيفأوه، الدأين اليتعذرعلى مادام مٔوجال ٔام الدين كان  حاال الدائن

 سنة عن ٕاال يزكيه فال ٕاعساره ٔاو املدين كمماطلة  جهته، من ليس ببسب استيفأوه

 عليه وجبت الذي املٔوجل الدين عن الزكاة ٕاخراج ئوخر ٔان وللدائن قبضه. بعد واحدة

 املاضية املدة عن زكاته ٔاخرج استوفاه فٕاذا جزئيا ، أو كلي ا  استيفائه حني إىل زكاته

 وجدت. ٕان استيفأوه فيها عليه تعذر اليت املدة منها حمسوم ا

 خاصة قرارات من سابقا صدر مافي الصياغة جلان تداولت للمدين ةبالنسب ثانيا:

 الرٔايني: هذين ٕاىل التداول وانتهى الديون زكاة مبوضوع

 قبل ٔاجلها حل اليت )هي املستحقة الديون الزكوية املوجودات من حيسم األول: الرٔاي

 القسط الزكوية املوجودات من حيسم كما  بعده(، ما ٕاىل ادهاسد وتٔاخر احلول هناية

 الديون ٔاما عنه، املزكى للحول الالحقة املالية الفرتة خالل السداد الواجب السنوي
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 املوجودات من حتسم فال عنه ياملزك للحول الالحقة املالية رتةالف بعد السداد الواجبة

 الزكوية.

 :2٠٠٢ البحرين مملكة المعاصرة/ الزكاة لقضايا عشرة الرابعة الندوة في وجاء

 خاصة قرارات من سابقا صدر مافي الصياغة جلان تداولت للمدين: بالنسبة ثانيا :

 الرٔايني. هذين ٕاىل التداول وانتهى الديون زكاة مبوضوع

 قبل ٔاجلها حل اليت )هي املستحقة الديون الزكوية املوجودات من حيسم األول: الرٔاي

 القسط الزكوية املوجودات من حيسم كما  بعده(، ما ٕاىل سدادها وتٔاخر احلول هناية

 الديون ٔاما عنه، املزكى للحول الالحقة املالية الفرتة خالل السداد الواجب السنوي

 املوجودات من حتسم فال عنه املزكى للحول الالحقة املالية الفرتة بعد السداد الواجبة

  الزكوية.

 ٔام األجل طويلة كانت  سواء الشركة ٔاو الفرد على اليت الديون حتسم الثاين: الرٔاي

 الزكاة( فيها جتب ال )ٔاموال قنية ٔاموال توجد مل ٕاذا الزكوي الوعاء من األجل قصرية

 لقيام الضرورية القنية ٔاصول األساسية باحلاجات )املراد األساسية احلاجات عن زائدة

 واألجهزة الشركة مقر ذلك ويشمل اإلنتاج على هتاومساعد الرئيسي بنشاطها الشركة

 وجدت فٕان الديون، هذه تغطي الشركة( نشاط مزاولة يف فعال املستخدمة واآلالت

 األموال من ال منها، الديون فتحسم األساسية احلاجات عن زائدة زكوية غري ٔاموال
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 باقي حسم مجيعها دون فقط الديون هذه بعض القنية ٔاموال غطت فٕان الزكوية،

 يف الشرعية الرقابة هلئيات الرٔايني هذين بني االختيار ويرتك الزكوي. الوعاء من الديون

 الشركات.

 :1٨١١ القاهرة المعاصرة/ الزكاة لقضايا األولى الندوة في وجاء

 منها: واحتسابه الزكاة مستحق على الدين من اإلبراء

 من حيتسب ال الدين هلذا املعسر دينامل على دينه استيفاء عن العاجز الدائن ٕاسقاط

 الفقهاء. أكثر ٕاليه ذهب ما وهذا للزكاة مستحقا   املدين كان  ولو الزكاة

 املوضوع: هبذا املتصلة الصور ومن

 من لدينه وفاء نئالدا ٕاىل املدين ردها مث للمدين الزكاة الدائن املزكي دفع لو .6

 الزكاة. عن وجيزىء يصح فٕانه اشرتاط، وال تواطؤ غري

 االثنان تواطأ  ٔاو دينه، عن ٕاليه يردها ٔان بشرط املدين ٕاىل الزكاة الدائن دفع لو .4

 الفقهاء. أكثر رٔاي وهذا الزكاة تسقط وال الدفع يصح فال الرد، على

 املدفوع ٔاجزاه ففعل، دينك ٔاقضيك حىت ٕايل الزكاة ادفع للمزكي: املدين لوقال .4

 ٕاىل املال ذلك دفع القابض املدين يلزم ال ولكن ض،القاب وملكه الزكاة، عن

 دينه. عن الدائن



 

94 

 ٔارده ٔان على الدين من عليك ما فالن يا اقضي للمدين: املال رب قال لو .3

 املدين ٕاىل املال ذلك ردّ  الدائن يلزم وال القضاء صح فقضاه زكايت عن عليك

 باالتفاق.
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 :2 رقم الملحق

 (3/4)2١) رقم قرار الدولي، االسالمي الفقه مجمع من الصادر األول القرار ـ ثانياا 

 الدولي اإلسالمي الفقه مجمع مجلس )إن ونصه: الشركات، في األسهم زكاة بشأن

 23-1١ من السعودية العربية المملكة في بجدة الرابع مؤتمره دورة في المنعقد

 م،1٨١١ )فبراير( اطشب 11 – 6 الموافق 14٠١ اآلخرة جمادى

 ما قرر الشركات، أسهم زكاة موضوع خبصوص اجملمع إىل الواردة البحوث على اطالعه بعد

 يلي:

 نظامها يف نص إذا عنهم نيابة الشركة إدارة وخترجها أصحاهبا، على األسهم زكاة جتب :أوالا 

 يلزم دولةال قانون كان  أو العمومية، اجلمعية من قرار به صدر أو ذلك، على األساسي

 زكاة الشركة إدارة إلخراج األسهم صاحب من تفويض حصل أو الزكاة، بإخراج الشركات

 أسهمه.

 تعترب أن مبعىن أمواله، زكاة الطبيعي الشخص خيرج كما  األسهم زكاة الشركة إدارة خترج ثانياا:

 حيث من راالعتبا هبذا الزكاة عليها وتفرض واحد شخص أموال مبثابة املسامهني أموال مجيع

 وغري يؤخذ، الذي املقدار حيث ومن النصاب، حيث ومن الزكاة، فيه جتب الذي املال نوع

 من عممه من عند اخللطة مببدأ أخذا   وذلك الطبيعي، الشخص زكاة يف يراعى مما ذلك

 األموال. مجيع يف الفقهاء
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 الوقف وأسهم ة،العام اخلزانة أسهم ومنها الزكاة، فيها جتب ال اليت األسهم نصيب ويطرح

 املسلمني. غري أسهم وكذلك اخلريية، اجلهات وأسهم اخلريي،

 زكاة املسامهني على فالواجب األس باب، من سبب ألي أمواهلا الشركة تزك مل إذا :ثالثاا 

 الزكاة، من أسهمه خيص ما الشركة حسابات من يعرف أن املساهم استطاع فإذا أسهمهم،

 األصل ألنه االعتبار، هذا على أسهمه زكى إليه، املشار لنحوا على أمواهلا الشركة زكت لو

 األسهم. زكاة كيفية  يف

 ذلك: معرفة املساهم يستطع مل وإن

 التجارة بقصد وليس السنوي، األسهم ريع من االستفادة بقصد الشركة يف ساهم كان  فإن

 الثانية دورته يف الدويل اإلسالمي الفقه جممع قرره ما مع ومتشيا   املستغالت، زكاة يزكيها فإنه

 زكاة ال األسهم هذه صاحب فإن الزراعية، غري املأجورة واألراضي العقارات لزكاة بالنسبة

 يوم من احلول دوران بعد العشر ربع وهي الريع، يف الزكاة جتب وإمنا السهم، أصل يف عليه

 املوانع. وانتفاء الزكاة شروط توافر اعتبار مع الريع قبض

 حول جاء فإذا التجارة، عروض زكاة زكاها التجارة، بقصد األسهم اقتىن قد ساهمامل كان  وإن

 أهل بتقومي قيمتها زكى سوق هلا يكن مل وإذا السوقية، قيمتها زكى ملكه، يف وهي زكاته

 ربح. لألسهم كان  إذا الربح، ومن القيمة تلك من %4.3 العشر ربع فيخرج اخلربة،

 حول جييء عندما معه وزكاه ماله إىل مثنها ضم احلول أثناء يف هأسهم املساهم باع إذا رابعاا:

 .أعلم( واهلل السابق. النحو على اشرتاها اليت األسهم فيزكي املشرتي أما زكاته.
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 :3 رقم الملحق

 :يلي ما (م1٨6٢/هـ13١٢)الثاني الفقهي مؤتمره في اإلسالمية البحوث مجمع قرر

 يف جتب بل شاهبها، وما والطائرات والسفن االستغاللية العمائر أعيان يف الزكاة جتب ال (6)

 .احلول وحوالن النصاب توافر عند غلتها صايف

 يف الزكاة وجتب إليها تضم أخرى أموال لصاحبها وكان نصاب، فيها يتحقق مل وإذا (4)

 .احلول وحوالن النصاب شروط توافرت إذا اجملموع

 .احلول هناية يف الغلة عشر ربع هو إخراجها والواجب النسبة مقدار (4)

 اللجنة اتفقت : (م6923/ه 6313) الكويت يف املنعقد األول الزكاة مؤمتر يف جاء -ج 

 كيفية  يف اآلراء تعددت وقد غلتها، تزكى وإمنا   املستغالت أعيان   أعياهنا يف زكاة ال أنه على

 مالكي لدى ما إىل واحلول النصاب يف تضم الغلة أن األكثرية فرأى :الغلة هذه زكاة

 ورأى بذلك، الذمة وتربأ %(4.3)العشر ربع بنسبة وتزكى جتارة وعروض نقود من املستغالت

 التكاليف طرح بعد ملالكيها األصلية احلاجة عن الزائدة غلتها صايف يف جتب الزكاة أن البعض

 زروعال زكاة على قياسا %(61)العشر بنسبة قبضها فور وتزكى استهالكها نسبة ومقابل

  .والثمار
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 األمور م1٨١٢/هـ14٠6 الثانية دورته في اإلسالمي الفقه مجمع قرارات في جاء

 :التالية

 .املأجورة واألراضي العقارات يف الزكاة يوجب واضح نص يُ ْؤثَر مل أنه (6)

 غري املأجورة واألراضي العقارات غلة يف الفورية الزكاة يوجب كذلك  نص يُ ْؤثَر مل أنه (4)

 :قرر ولذلك الزراعية،

 .املأجورة واألراضي العقارات أصول يف واجبة غري الزكاة أن :أوال

 اعتبار مع القبض يوم من احلول دوران بعد العشر ربع وهي الغلة، يف جتب الزكاة أن :ثانيا

 .املوانع وانتفاء الزكاة شروط وفرت



 

99 

   :4 رقم الملحق

 :1٨١١ الكويت المعاصرة/ الزكاة لقضايا السابعة الندوة قرار

 المعنوية: الحقوق زكاة

 ٔاصبح واالخرتاع( والتٔاليف، التجاري، والرتخيص التجاري، )كاالسم املعنوية احلقوق

 الضوابط حسب فيها التصرف فيجوز شرع ا، معتربة مالية قيمة العرف يف هلا

 عليها. االعتداء جيوز ال مصونة وهي لشرعية،ا

 اخلامسة دورته يف اإلسالمي املٔومتر عن املنبثق اإلسالمي الفقه جممع وقرار يتفق وهذا

 م. 6922-ه  6319 عام بالكويت

 فيها، الزكاة ش روط توافر لعدم ذاهتا يف واالبتكار التٔاليف حقوق يف الزكاة جتب ال-4

 املستفاد. املال حكم غلتها على يطبق استغلت ٕاذا ولكنها

 اشرتيت ٕاذا التجارية والعالمة التجاري والرتخيص التجاري االسم يف الزكاة جتب-4

 التجارة. عروض شروط بقية توافر مع – منفصلة ٔاو كانت  متصلة – هبا املتاجرة بنية

 مما حكمها يف وما احلاسوب( برامج )مثل االبتكارية الربامج يف ابتداء الزكاة جتب-3

 للتجارة. متلكها بنية اآلخرين هودجب الشركات ٔاو األفراد ينتجه

  



 

111 

 الفهرس

 الصفحة 

  التمهيد األول: الفصل

 6 البحث يدي بني األول: املبحث

 6 وموضوعه البحث مقدمة األول: املطلب

 4 البحث أهداف الثاين: املطلب

 4 البحث منهجية الثالث: املطلب

 4 البحث فائدة الرابع: املطلب

 3 التجارة عروض زكاة موضع يف سابقة دراسات اخلامس: املطلب

  

  وأنواعها الزكاة الثاني: الفصل

 1 الزكاة تعريفات األول: املبحث

 1 للزكاة اللغوي التعريف األول: املطلب

 9 للزكاة االصطالحي التعريف الثاين: املطلب

 61 الزكاة أنواع الثاين: املبحث
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  التجارة عروض زكاة الثالث: الفصل

 64 التجارة عروض زكاة مشروعية حكمة األول: املبحث

 63 التجارة عروض تعريف الثاين: املبحث

 63  اللغوي التعريف األول: املطلب

 61 االصطالحي التعريف الثاين: املطلب

 67 القنية وعروض التجارة عروض بني الفرق الثالث: املبحث

  

  التجارة عروض زكاة في الخالف الرابع: الفصل

 41 التجارة عروض زكاة وجوب يف األقوال األول: املبحث

 44 التجارة عروض يف الزكاة بوجوب القائلون أدلة الثاين: املبحث

 44 الكرمي القرآن من أدلتهم األول: املطلب

 47 السنة من أدلتهم الثاين: املطلب

 41 السكويت باإلمجاع االستدالل الثالث: املطلب

 47 بالقياس االستدالل الرابع: املطلب

 49 الثاين القول أدلة الثاين: املبحث

 31 املختار والرأي اخلالصة الثالث: املبحث
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  التجارة عروض زكاة شروط الخامس: الفصل

 73 املختلفة املذاهب يف الشروط تفصيل األول: املبحث

 39 احلول إىل بالنسبة النصاب اكتمال اعتبار الثاين: املبحث

 39 احلول إىل بالنسبة النصاب اكتمال اعتبار يف األقوال األول: املطلب

 31 السابقة األقوال على مرتتبة ملسائل أمثلة الثاين: املطلب

  

  التجارة عروض زكاة اخراج كيفية  السادس: الفصل

 34 احلول أثناء املستفاد املال حكم األول: املبحث

 34 قسم كل  وحكم املستفاد املال أقسام األول: املطلب

 37 التجارة عروض زكاة اخراج كيفية  الثاين: املبحث

 37 العروض زكاة يف التاجر على اليت الديون أثر األول: املطلب

 16 الغري على للتاجر اليت الديون أثر الثاين: املطلب

 11 العروض تقومي طريقة الثالث: املبحث

 11 العروض تقومي يف األقوال األول: املطلب

 12 العني أو القيمة اخراج يف اخلالف الثاين: املطلب
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  الحيوان نتاج وزكاة للتجارة المعدة السائمة زكاة السابع: الفصل

 71 للتجارة املعدة السائمة زكاة يف األقوال األول: املبحث

 74 احليوان نتاج زكاة الثاين: املبحث

 74 السائمة احليوانات نتاج زكاة األول: املطلب

 74 األخرى احليوانات سائر نتاج زكاة الثاين: املطلب

  

  التجارة عروض لزكاة المعاصرة التطبيقات بعض الثامن: الفصل

 73 األسهم زكاة األول: املبحث

 26 املستغالت زكاة الثاين: املبحث

 23 للتجارة املعدة الثمار زكاة الثالث: املبحث

 21 التجارية والعالمة االسم زكاة الرابع: املبحث

  

  الخاتمة التاسع: الفصل

 22 وتوصياته البحث خامتة األول: املبحث

 91 بالبحث اخلاصة املالحق الثاين: املبحث

 614 املراجع قائمة
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 المراجع قائمة

 الزخار البحر ه(،494 )ت: العتكي اخلالق عبد بن عمرو بن أْحد بكر أبو البزار، .6

-6922) 6 ط املنورة، املدينة واحلكم، العلوم مكتبة ،البزار بمسند المعروف

4119.) 

 )املتوىف: احلنبلي، إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور البهويت، .4

 حاشية )ومعه: ،693 ص 6 ج ،المستقنع زاد شرح المربع الروض ه (،6136

 حممد لقدوسا عبد أحاديثه: خرج السعدي، الشيخ وتعليقات العثيمني الشيخ

 الرسالة(. مؤسسة املؤيد، )دار الناشر: نذير(،

 دار ط ،الكبرى السنن ه(،332 ت:) بكر أبو علي بن احلسني بن أْحد البيهقي، .4

  ه(.6364املعرفة)

 الكتب دار ،الترمذي سنن ه(،479 )ت: سورة بن عيسى بن حممد الرتمذي، .3

 العلمية.

 من المنتقى ه(،417 )ت: النيسابوري علي بن اهلل عبد حممد أبو جارود، ابن .3

  م(.6922-ه6312) بريوت الثقافية، الكتاب مؤسسة 6ط .المسندة السنن

 جامع ه(،461 ت:) اآلملي غالب بن يزيد بن جرير بن حممد الطربي، جرير ابن .1

  م(.4111-ه6341) الرسالة مؤسسة 6 ط ،القرآن تأويل في البيان
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 تفسير التميمي، املنذر بن ادريس بن حممد بن الرْحن عبد حممد أبو حامت، أيب وابن .7

 الباز، مصطفى نزار مكتبة 4ط ه(.447 )ت: حاتم أبي البن العظيم القرآن

 ه(.6369) السعودية

 على المستدرك النيسابوري، الطهماين اهلل عبد بن حممد اهلل عبد أبو احلاكم، .2

 م(.6922-ه6362) املعرفة دار ط ،الصحيحين

 التلخيص ه(.234 )ت: الكناين حممد علي بن أْحد العسقالين، حجر ابن .9

  م(.6993-ه6361) قرطبة مؤسسة6 ط ،الحبير

 ص البروق أنوار على حاشيته املالكي، املكي علي حممد حسني، ابن .61

-ه6362 لبنان بريوت العلمية، الكتب )دار 6 ط املنصور، خليل حتقيق ،691

 م(.6992

 ،خزيمة ابن صحيح ه(،466)ت: إسحاق بن حممد بكر أبو خزمية، ابن .66

 بريوت(. اإلسالمي، )املكتب ط

 مصر، الكربى، التجارية )املكتبة 1ط ،الفقه أصول بك، حممد اخلضري، .64

 م(.6919 – ه6429

 احلضرمي الدين ويل خلدون، ابن حممد بن حممد بن الرْحن عبد خلدون، ابن .64

 بريوت، صيدا، العصرية، املكتبة ،خلدون ابن تاريخ ه (،212 )املتوىف: اإلشبيلي

 م(.4119- ه6341) لبنان
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 املؤيد دار) ط .الدارقطني سنن ه(،423)ت: عمر بن علي الدارقطين، .63

 م(.4116-ه6344

 سنن ه(.473 )ت: األزدي السجستاين األشعث نب سليمان داود، أبو .63

 .(بريوت ،صيدا العصرية، املكتبة) ط ،داود أبي

 الشرح على الدسوقي حاشية عرفه، حممد الشيخ الدين مشس الدسوقي، .61

 ط .374-374 ص 6ج ه(،6441)ن: الدردير أْحد سيدي لربكات أليب الكبير

 الصغري. الشرح العربية. الكتب احياء دار

 مقاييس معجم ه (،493 )املتوىف: القزويين زكرياء بن فارس بن أْحد الرازي، .67

 م(.6979- ه 6499) الفكر دار هارون، حممد السالم عبد احملقق: ،اللغة

 ه(111 )ت: التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد الرازي، .62

 م(.6997-ه6362) 4 ط الرسالة مؤسسة ،المحصول

 )دار ط ،الكبير التفسير ،ه (111 )ت: حسني بن عمر بن حممد الرازي، .69

 بريوت(. العلمية، الكتب

 بابن الشهري القرطيب رشد بن أْحد بن حممد بن أْحد بن حممد رشد، ابن .41

 حزم ابن دار ،المقتصد ونهاية المجتهد بداية ه (،393 )ت: احلفيد رشد

 م(.6999 – ه6341)
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 الفكر، )دار 3 ط ،وأدلَّت ه   اإلسالمي   الِفْقه   مصطفى، بن وهبة الزحيلي، .46

 سورية(. دمشق،

 ه(،436)ت: اخلرساين قتيبة بن خملد بن ْحيد أْحد أبو زجنويه، ابن .44

-ه6311) السعودية والدراسات، للبحوث فيصل امللك مركز 6ط .األموال

 م(.6921

 الثقافة دار) ط .136 ص 4 ج ،اإلسالمي االقتصاد أْحد علي السالوس، .44

 م(.6929-ه6362 ،لبنان ،بريوت ،الريان مؤسسة ؛قطر ،الدوحة

 4ج المبسوط، ه(،324 )ت: سهل أيب بن أْحد بن حممد ،السرخسي .43

 م(.6929-ه6319 املعرفة دار) ط .696 ص

 )دار ط ،األم ه (،413 )املتوىف: املكي القرشي إدريس بن حممد الشافعي، .43

 م(.6991-ه 6361 لبنان، بريوت، املعرفة،

 ه(،413)ت: املكي القرشي املطليب ادريس بن حممد اهلل عبد أبو الشافعي، .41

  ه(.6311 لبنان ،بريوت العلمية الكتب دار) ط .الشافعي مسند

 دار) 1 ط .34 ص ،المعاصرة المالية المعامالت عثمان، حممد شبري، .47

 م(.4117-ه6347 ،عمان ،النفائس

 نثر ه(،6411 )املتويف اجلكين املختار حممد بن األمني حممد الشنقيطي، .42

 الفوائد(. عامل )دار ط العمران، حنمد بن علي حتقيق ،السعود مراقي شرح الورود
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 ،األزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل علي، بن حممد الشوكاين، .49

 م(.4113-ه6343) 6 ط حزم ابن دار ،441 ص

 مسند ه(،436)ت: هالل بن اهلل عبد أبو حنبل، بن أْحد ،الشيباين .41

 م(.4116-ه6346) 6 ط الرسالة مؤسسة .أحمد

 ط ،شيبة أبي ابن مصنف ه(،443 )ت: حممد بن اهلل عبد شيبة، أيب ابن .46

 م(.6993-ه6363) الفكر دار

 ،الرزاق عبد مصنف ه(.466)ت: مهام بن الرزاق عبد بكر أبو الصنعاين، .44

 ه(.6314) بريوت ،اإلسالمي املكتب 4 ط

 حممد الدين مشس ،التعليق أحاديث في التحقيق تنقيح اهلادي، عبد ابن .44

 أضواء 6ط اخلباين. العزيز وعبد حممد بن سامي حتقيق ه(،733)ت: أْحد بن

 م(.4114-ه6342) الرياض ،السلف

 ه(،443)ت: البغدادي اهلروي اهلل عبد بن سالم بن القاسم عبيد، أبو .43

 بريوت الفكر، دار ط ،6672 ص هراس، حممد خليل حتقيق األموال كتاب

 م(.6973)

 الشرح ه (،6346 )ت: العثيمني حممد بن صاحل بن حممد عثيمني، ابن .43

 ه (.6342-6344 اجلوزي، ابن )دار 6 ط ،المستقنع زاد على الممتع
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 منح ه (،6499 )ت: حممد بن أْحد بن حممد املالكي، اهلل عبد أبو عليش، .41

 لبنان، بريوت، الفكر، دار) ط ،4 ص 4 ج ،خليل مختصر شرح ليلالج

 م(6929-ه6319

 شرح البناية ه(،233 )ت: احلنفي الغيتايب أْحد بن حممود حممد العيين، .47

-ه 6341 لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار) 6ط ،427 ص 4 ج ،الهداية

 م(. 4111

 تأصيلية فقهية دراسة الزكاة نوازل منصور، بن اهلل عبد الغفيلي، .42

-ه6349 البالد بنك-امليمان دار .667-661 ص ،الزكاة لمستجدات

  م(.4112

 في العدة ه(،332 )ت: خلف بن حممد بن احلسني بن حممد الفراء، ابن .49

 علي بن أْحد د. نصه: وخرج عليه وعلق حققه ،443ص 4 ط .الفقه أصول

 م(.6991-ه6361) املباركي

 املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أْحد بن اهلل عبد املقدسي، قدامة ابن .31

 ،الفقه أصول في المناظر وجنة الناظر روضة ه (،141 )املتوىف: احلنبلي الدمشقي

 م(.4114-ه6344) 4ط والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة ،64 ص 4 ج
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 ملقدسيا اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أْحد بن اهلل عبد املقدسي، قدامة ابن .36

 إحياء دار ،المغني مختصر شرح المغني ه (،141 )املتوىف: احلنبلي الدمشقي

 م(.6923 – ه6313) 6 ط العريب، الرتاث

 أنوار ه (،123 )املتوىف: املالكي الرْحن عبد بن إدريس بن أْحد القرايف، .34

 بريوت العلمية، الكتب )دار 6 ط املنصور، خليل حتقيق ،الفروق أنواء في البروق

 م(.6992- ه6362 بنانل

 وفلسفتها ألحكامها مقارنة دراسة الزكاة فقه اهلل، عبد يوسف القرضاوي، .34

 بريوت، الرسالة، )مؤسسة 4 ط .467 ص 6 ج والسنة، القرآن ضوء يف

  م(.6974-ه6494

 )املتوىف: اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أْحد بن حممد القرطيب، .33

 ط ،444 ص 6 ج ،34 اآلية البقرة، سورة ،القرآن ألحكام الجامع ه (،176

 الفكر(. )دار

 للدكتور منشور حبث ،المعنوية الحقوق زكاة الدين، حمي علي داغي، قره .33

 .4119 االنرتنت على الرمسية صفحته على

 مسلم: صحيح ه (،416 )املتوىف: النيسابوري احلجاج بن مسلم القشريي، .31

 عليه اهلل صلى اهلل رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند
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 إحياء )دار ط ،4322 رقم: حديث والتواضع، العفو استحباب باب ،وسلم

 العربية(. الكتب

 الدرر شرح الندية الروضة خان، حسن صديق حممد البخاري، القنوجي .37

 .3 ط والتوزيع للنشر الكوثر مكتبة .البهية

 زاد ه (،736 )املتوىف: يوب،أ بن بكر أيب بن حممد اجلوزية، القيم ابن .32

 اإلسالمية، املنار مكتبة بريوت، الرسالة، مؤسسة ،العباد خير هدي في المعاد

 م(.6993/ ه 6363) 47 ط الكويت،

 ،الحكيم القرآن تفسير (.6433 )ت: احلسيين رضا رشيد حممد القلموين، .39

  م(.6991) للكتاب العامة املصرية اهليئة الناشر: ،المنار( )تفسير

 الروضة ه (،6417 )املتوىف: البخاري احلسيين خان صديق حممد القنوجي، .31

 الكوثر، )مكتبة 3 ط حالق، حسن صبحي حممد حتقيق ،البهية الدرر شرح الندية

 م(.6997 – ه6362 الرياض،

 ه (،327 )ت: احلنفي: أْحد بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء الكاساين، .36

- ه 6311 العلمية، الكتب )دار 4ط ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع

 م(.6921

 املكتبة ط .ماجه ابن سنن ه(،474)ت: القزويين يزيد بن حممد ماجه، ابن .34

 العلمية.
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 )املتوىف: البغدادي، البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي املاوردي، .34

 املزين، خمتصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوي ه (،331

 )دار 6 ط املوجود، عبد أْحد عادل الشيخ معوض، حممد علي الشيخ حملقق:ا

 م(.6999- ه 6369 لبنان، بريوت، العلمية، الكتب

 أسماء في الكمال تهذيب احلجاج، أبو الرْحن عبد بن يوسف املزي، .33

 بريوت ،الرسالة مؤسسة) 6ط معروف. عواد بشار حتقيق ه(،734 )ت: الرجال

  (.6921-ه6311

 األسهم زكاة لندوة مقدم حبث األسهم زكاة حممد، بن صاحل املسلم، .33

 التابعة والتمويل لالقتصاد العاملية اإلسالمية اهليئة أقامته الذي االستثمارية والصناديق

 ه.6349 ،4 ص اإلسالمي، العامل لرابطة

 3ط .317 ص 4ج الفروع ه(،714)ت: املقدسي حممد املفلح، ابن .31

 م(.6923-ه6313 ،الكتب عامل)

 ه(،134)ت: الواحد عبد بن حممد اهلل عبد أبو الدين ضياء املقدسي، .37

 يخرجه لم مما المختارة األحاديث من المستخرج أو المختارة األحاديث

 ،والتوزيع والنشر للطباعة خضر ار) 4 ط .صحيحيهما في ومسلم البخاري

 م(.4111-ه6341 لبنان ،بريوت
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 في المنير البدر (،213عمر)ت: حفص أبو الدين سراج امللقن، ابن .32

 الغيط أبو مصطفى حتقيق .الكبير الشرح في الواردة واآلثار األحاديث تخريج

  م(.4113-ه6343) والتوزيع للنشر اهلجرة دار السعودية. الرياض/ وآخرون،

 ه(،946 )املتويف: إبراهيم بن حممد بكر أبو النيسابوري، املنذر ابن .39

-ه6343)6 ط والتوزيع للنشر املسلم دار أْحد. املنعم عبد فؤاد حتقيق ،االجماع

 م(.4113

 منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن ْحد منظور، ابن .11

 صادر، )دار 4 ط ،العرب لسان ه (،766 )املتوىف: اإلفريقي الرويفعي األنصاري

 ه (.6363 لبنان، بريوت،

 املكتب 6 ط .اإلسالمي االقتصاد في بحوث سليمان، بن اهلل عبد املنيع، .16

  م(.6991-ه6361) اإلسالمي

 اإلسالمية، والشئون األوقاف وزارة عن صادرة ،الكويتية الفقهية الموسوعة .14

 الكويت.

 ه (،974 :ت) الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أْحد بن حممد النجار، ابن .14

 4 ط ْحاد، ونزيه الزحيلي حممد احملقق: ،343 ص 3ج ،المنير الكوكب شرح

 م(.6997- ه 6362 العبيكان، )مكتبة
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 .النسائي سنن ه(،414)ت: سنان بن علي بن شعيب بن أْحد النسائي، .13

 م(.6993-ه6363) اإلسالمية املطبوعات مكتب ط

 ص 61ج مسلم صحيح شرح يف ه (171 )املتوىف: شرف بن حيىي النووي، .13

 (.6494) 4 ط لبنان، بريوت، عريب،ال الرتاث إحياء دار ،636

 النجاح جامعة .اإلسالمي الفقه في المستغالت زكاة اهلل، عبد وهدان، .11

  الوطنية.


