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 المقـــدمـــة 
                               

 هلل رب العاؼبٌن ، والصالة والسالم على سيدنا ؿبمد سيد األولٌن واآلخرين . اغبمد
 وبعــــــد :
 الفروق تقليصإىل  هتدفمن شعائره اليت  وشعًنة ، مسالاإل أركان ركنا من الزكاة فريضةتعترب    
 وكان . ؼبرضاتو وابتغاء اهلل مرأل أوقاهتا استجابة يف دائهاأل اؼبسلمون يتسابق ،س النا بٌن

 الزكاة فيها وسلم عليو اهلل صلى حدد النيب  اليت موالاأل كل يفىذه الفريضة  يؤدون اؼبسلمون
  . أدائها ووقت أنصبتها وبٌن
تأيت أمهية الزكاة يف كوهنا أسلوبا من أساليب تنظيم التوزيع العادل ، وصيغة من صيغ ؿباربة   

ونفسية فتاكة ، والقضاء على الفقر الذي يعصف البخل والشح اللذان يعتربان أمراضا اجتماعية 
 اؼبسلمٌن صفوف يف احملبةباستقرار األمة وتوادىا وتراضبها ، كما أهنا تعترب عامال من عوامل نشر 

إىل مستوى اعبسد  طفهموتعا وتراضبهم توادىم وترفع تربطهم اليت خويةاأل الروابط وتقوي 
، دبا يعود على اجملتمع  اغبمى و بالسهر اعبسد سائر لو تداعى عضو منو اشتكى إذاالواحد 

 بالتماسك والتكافل والتضامن .
حبثوا تفاصيلها من حيث األموال و  الزكاة دبوضوع فقهاء األمة منذ القدم اىتموبناء على ذلك    

 . إليها تصرف اليت واعبهاتاليت ذبب فيها الزكاة وبيان أنصبتها ، واؼبقادير اليت جيب إخراجها 
مع مرور الزمن وتطور اغبياة االقتصادية مت الكشف عن أوضاع مالية واقتصادية جديدة مل و    

 ،مستجدة بطرق  اكتساهباتكن معروفة يف الرتاث الفقهي القدمي ، وبرزت أموال جديدة يتم 
 فقهيافكان ال بد من زبريج ىذه األموال اؼبستجدة  .أداء زكاهتا  جيب مشروعة أموال وىي

وآلية زكاهتا من حيث النصاب واغبول ،  شروط عن والبحث ، قبل من اؼبعروفة موالباأل وإغباقها
  .أصحاهبا اجتهادات تنوعل فاختلفت اآلراء وتعددت وجهات النظر تبعا
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ومن تلك األوضاع اعبديدة واؼبعاصرة كانت األموال اؼبستفادة ، وزكاة اؼبستغالت االستثمارية   
اليت تتطلب دراستها والتعرف على واقعها وطبيعتها ، وكيفية إخراج  وزكاة الديونوالصناعية ، 

 الزكاة منها . وقد اقتضى ذلك توزيع ىذه الورقة إىل ما يأيت :
 المقــدمة : أىمية الموضوع وأسباب دراستو .

 المبحث األول : زكاة األموال المستفادة .
 المبحث الثاني : زكاة المستغالت االستثمارية .

 الديون وتطبيقاتها .لثالث : زكاة المبحث ا
 الخاتـــمة : النتائج والتوصيات .

  
 شرعي وبرؤية مقاصديةأملي كبًن أن أكون موفقا يف دراسة ىذا اؼبوضوع دراسة علمية دبنهج   

وفقا للمنهج اإلسالمي الذي جاء بو القرآن الكرمي والسنة النبوية ، واعتمده فقهاء األمة يف 
 دبا يتناسب مع أمهيتو يف اغبياة اؼبعاصرة ،،،                                و اجتهاداهتم وتوجيهاهتم العلمية ، 

 ...حسبنا أننا اجتهدنا ، ومن اهلل التوفيق                     
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 المبحث األول
 زكــاة األمــوال المســــتفادة

 
 األموال النامية التي أوجب فيها اإلسالم الزكاة نوعان: 

 
أموال تؤخذ الزكاة من أصلها ومنائها معا ، أي من رأس اؼبال وغلتو عند كل حول  النوع األول:

، كما يف زكاة اؼباشية وعروض التجارة ، وىذا لتمام الصلة بٌن األصل وفوائده وغلتو ، ومقدار 
 % .٘.ٕالزكاة ىنا ىو ربع العشر ، أي 

 
تها وإيرادىا دبجرد اغبصول على أموال تؤخذ الزكاة من منائها فقط ، أي من غل النوع الثاني:

الغلة دون انتظار حول ، سواء كان رأس اؼبال ثابًتا كاألرض الزراعية أم غًن ثابت كنحل العسل 
% حسب تكاليف اإلنتاج ، وحسب  ٘% أوٓٔ، ومقدار الزكاة ىنا ىو الُعشر أو نصفو أي 

 كلفة السقي .
تسارعها يف اغبصول على بعض األموال واألرباح و  نظراً لتطور اغبياة االقتصادية أما اليوم فإنو   

، من حيث طبيعتها ومن حيث زمن امتالكها ، برزت لدينا مشكلة تتعلق بكيفية احتساب 
النصاب واغبول ، فيما خيص تلك األموال داخل النشاط االقتصادي اؼبعاصر ، ولعل أبرز ىذه 

  األموال ىي: األموال اؼبستفادة واؼبستغالت االستثمارية.
فعلى أي أساس تُعاَمل ىذه األموال النامية اعبديدة ؟ وكيف نأخذ منها الزكاة ؟ أنأخذ الزكاة    

فقط كما يف  ومنائوغلتو كما يف األموال التجارية ؟ أم نأخذ من غلتو و  ومن منائومن رأس اؼبال 
لإلجابة على ذلك سنقوم بتعريف اؼبال اؼبستفاد وبيان أنواعو ، وبيان اغببوب والثمار والعسل ؟ 
 اغبكم الشرعي يف زكاتو . 

 



 

5 

 

 تعريف المال المستفاد : 
الــذي يــدخل يف ملكيــة الشــخص بعــد أن مل يكــن ، وىــو يشــمل الــدخل  اؼبــال اؼبســتفاد : ىــو   

  ٔارضـــة واؽببـــات وكبوىـــااؼبنـــتظم لإلنســـان مـــن راتـــب أو أجـــر ، كمـــا يشـــمل الكاف ـــات األربـــاح الع
مــا يســتفيده اؼبسـلم وملكــو ملكــا جديــد بـأي وســيلة مــن وســائل ويشـمل ىــذا النــوع مــن اؼبـال كــل 

  التملك اؼبشروع كاإلرث واؽببة وأجرة العمل . 
اليت تأيت تباعا يف فرتات متساوية أو غًن متساوية مثـل: شمل األموال اؼبستفادة صبيع األموال وي  

واألجــر اليــومي أو األســبوعي واإلرث واؽبديــة أو أيــة أربــاح أخــرى يف مضــاربة أو الراتــب الشــهري 
 ذبارة معينة .

 :2وعلى ىذا فإن األموال المستفادة ثالثة أنواع
أموال تنمو متولدة من جنسها أو مـن أصـلها : فاؼبتولـدة مـن جنسـها مثـل عـروض  ــــالنوع األول 

التجارة ، فهذه األموال توالدت من اؼبضاربة بأصل البضـاعة ونتجـت عنهـا ، واؼبتولـدة مـن أصـلها 
. فإن ىذه األموال تكون زكاهتا بزكاة أصلها ، يف احتساب اغبول والنصـاب -أنعام –: كاألغنام 
 اجب للزكاة.واؼبقدار الو 
أمــوال ليســت مــن جنســها ، وال متولــدة عنهــا،: فهــذه األمــوال  ســب لكــل منهــا  ــــــ انيالنــوع الثــ

علـى حــده حــول جديـد ، ونصــاب جديــد. فــإذا كـان ملــك أمــوااًل ـ نقــودا ـ   اســتفاد أغنامــاً أو 
مــن جنســو، ورث مزرعــة أو جــزءاً مــن دار ، فهــذا اؼبــال اؼبســتفاد ال يضــم إىل أصــلو   ألنــو لــي  

 وإمنا  سب لو حول جديد إذا بلغ النصاب ، أو يزكى مباشرة إذا كـان نتاجـا عـن الـزروع والثمـار
 ال ذلك :مث ،

دينــار ، وورث قطعــة أرض ، أو حصــل علــى نتــاج مزرعــة فــال  ٕٓٓٓإذا كــان لــدى اؼبكلــف  
 يضم نصاب بعض ىذه األموال إىل بعض.

                                                 

  ٕٙٔص    ٔم ،  ج ٕٙٓٓفقو الزكاة ، د. يوسف عبد اهلل ، الطبعة اػبامسة والعشرين  ٔ
  ٛٙٗص   ٕاؼبغين البن قدامة ، ج  ٕ
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لثمـار ، فـال يضـم بعضـها إىل الـبعض اآلخـر يف كغـم مـن ا  ٖٓٓدينـار و ٓٓ٘وإذا كان لديو  
وجـــوب الزكـــاة ، الخـــتالف اعبـــن  ، وألن كـــل جـــن  منهـــا مل يبلـــغ النصـــاب ، فنصـــاب النقـــود 

كغــم ، وعلــى ىــذا مل يبلــغ النصــاب ، فــال ذبـــب   ٓٓٚدينــار ، ونصــاب الــزروع والثمــار  ٓٓٓٔ
 عليو الزكاة.
ليسـت متولـدة عنهـا: مثـل الراتـب الشـهري أو مبـالغ لكنهـا أمـوال مـن جنسـها ،  ــــــ لـثالنوع الثا

 اإلجيار ، أو اإلرث . والزكاة يف ذلك على رأيٌن: 
وال ذبـب   سـب ؽبـذا اؼبـال نصـاب جديـد ، ويسـتقبل بـو مالكـو  حـوال جديـدا ، ـــــ الرأي األول

اؼبــال وىــو رأي صبهــور الفقهــاء ، قــال مالــك: ال يزكــى  ، ٖفيــو الزكــاة حــع مضــي عليــو حــول أيضــا
اؼبستفاد حع يتم حوال ، سواء كان من جنسو أو من غًن جنسو إال اؼباشية ، وقال الشـافعي: ال 

ألن اؼبعتمــد ، ٗيزكــى مــال مســتفاد مــع نصــاب كــان عنــده مــن جنســو إال أوالد اؼباشــية مــع أمهاهتــا
 غبول النصاب يف صبيع اغبول ، فمع نقص النصاب يف غبظة منو  انقطع اعندىم اعتبار اكتمال 

قـــال الشـــافعي : وال يكـــون علـــى رجـــل زكـــاة يف ذىـــب حـــع يكـــون عشـــرين دينـــارا يف أول اغبـــول 
وآخره ، فإن نقصت من قبل اغبول بيوم   سبت عشرين مل يكن فيها زكاة حع ُيستقَبل هبا حـول 

 .  ٘من يوم تتم
لفـــاً أخـــرى يف ألفـــي دينـــار مـــثال يف بدايـــة العـــام ،   اســـتفاد أ ٕٓٓٓفـــإذا كـــان لـــدي اؼبكلـــف   

و ، وجبـــت عليـــو زكـــاة األلـــف األوىل يف هنايـــة العـــام ، والثانيـــة يف منتصـــف العـــام القـــادم ، فمنتصـــ
 باعتبار أن لكل مال مستفاد نصاب جديد وحول جديد.

 واستدلوا على ذلك دبا يأيت :  

                                                 

  ٛٙٗص   ٕاؼبغين البن قدامة ، ج  ٖ
  ٜٙٔص    ٗاحمللى باآلثار البن حزم ، ج  ٗ
  ٖٗص    ٕاألم لإلمام الشافعي ، ج   ٘
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زكـاة يف  ـــــ عن عائشة رضي اهلل عنهـا قالـت ظبعـت رسـول اهلل صـلى اهلل عليـو وسـلم يقـول   ال ٔ
 . ٙمال حع  ول عليو اغبول (

ـــــ عن علي رضي اهلل عنـو عـن النـيب صـلى اهلل عليـو وسـلم قـال   لـي  يف مـال زكـاة حـع  ـول  ٕ
 . ٚعليو اغبول (

ـــــ عن ابـن عمـر رضـي اهلل عنهمـا قـال قـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـو وسـلم   مـن اسـتفاد مـاال  ٖ
 . ٛاغبول عند ربو ( فال زكاة عليو حع  ول عليو

فهــذه األحاديــث تفيــد اشــرتاط اغبــول يف كــل مــال بلــغ نصــابا حــع ذبــب عليــو الزكــاة ، إال مــا    
خص منو بدليل وىـي الـزروع والثمـار واؼبعـادن . فبـا يعـين أن األمـوال الباقيـة الـيت ذبـب فيهـا الزكـاة 

 يشرتط فيها مضي مدة اغبول عليها .
ة األمـوال ذبـب لنمائهـا ، فيقتضـي ذلـك أن يكـون ىنـاك زمـان للنمـاء اسـتدلوا أيضـا بـأن زكـاـــ  ٗ 

 .  ٜوىو اغبول ، فالبد من اعتباره فيها
، ويكــون تابعــا لــو منــذ مـا عنــده مــن مــال يف اغبــول إىل  ىــذا اؼبــال اؼبســتفاد يضــم ـــــــ الــرأي الثــاني

فيزكيهمـا صبيعـا عنـد  العـام بـوابتداء حولو حبيث يُزكى اؼبال اؼبستفاد مـع اؼبـال األصـلي الـذي ابتـدأ 
، وىــو رأي أح حنيفــة ، حيــث يــرى أنــو إذا كــان عنــده مــال  ٓٔسبــام حــول اؼبــال الــذي كــان عنــده

ذبــب فيــو الزكــاة واكتســب بعــد ذلــك حــع لــو قبــل سبــام اغبــول بســاعة شــي ا قــل أو كثــر مــن جــن  
لنصــاب يف أول ااؼبعتمــد يف ذلــك ىــو اكتمــال ، ألن  ٔٔماعنــده فإنــو يزكــي اؼبكتســب مــع األصــل

 .ما بينهما النظر إىل اغبول وآخره دون 

                                                 

 . صححو األلباين يف إرواء الغليل   ٕٜٚٔ، رقم   ٔٚٙص   ٔسنن ابن ماجة ، ج  ٙ
 . صححو األلباين يف صحيح أح داود ٖٚ٘ٔ، رقم  ٓٓٔص   ٕسنن أح داود ، ج  ٚ
 . صححو األلباين يف إرواء الغليل   ٖٔٙ، رقم   ٙٔص   ٖسنن الرتمذي ، ج  ٛ
  ٜٛص   ٖاغباوي الكبًن للماوردي ، ج   ٜ
  ٛٙٗص   ٕاؼبغين البن قدامة ، ج   ٓٔ
  ٜ٘ٔص   ٗاحمللى باآلثار  البن حزم  ، ج  ٔٔ
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ونقـص  إذا وجد النصاب كامال يف طريف اغبـولفقد ذكر القدوري يف التجريد : قال أصحابنا     
، فنقصـانو يف خاللـو ال منـع  ن النصـاب كمـل يف طـريف اغبـول، أل يف خاللو مل منع وجوب الزكاة

 .ٕٔنقصت قيمتهاوجوب الزكاة كعروض التجارة إذا 
 واستدلوا على ذلك دبا يأيت :

  لي  فيما دون طبـ  مـن  قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال  اػبدري سعيد أح عنـــــ  ٔ
فإذا بلغت طبسـا ففيهـا شـاة إىل أن تبلـغ تسـعا ، فـإذا بلغـت  اإلبل صدقة ، وال يف األربع شيء .

عشرا ففيها شاتان حع تبلغ أربع عشرة ، فإذا بلغت طبـ  عشـرة ففيهـا ثـالث شـياه إىل أن تبلـغ 
رين ، فــإذا بلغــت طبســا تســع عشــرة ، فــإذا بلغــت عشــرين ففيهــا أربــع شــياه حــع تبلــغ أربعــا وعشــ

ففيها بنت ـباص حع تبلغ طبسا وثالثٌن ، فإذا مل تكن بنـت ـبـاض فـابن لبـون ذكـر ، وعشرين 
فإذا زادت بعًنا ففيهـا بنـت لبـون إىل أن تبلـغ طبسـا وأربعـٌن ، فـإن زادت بعـًنا ففيهـا حفـة إىل أن 

صــول الزيــادة وال تتطلــب . فهــذا اغبــديث يشــًن إىل أن الزكــاة تثبــت دبجــرد حٖٔتبلــغ ســتٌن ،،،، (
 احتساب نصاب أو حول جديد . 

ـــ مــا روي أن النــيب صــلى اهلل عليــو وســلم قــال    إعلمــوا أن مــن الســنة شــهرا تــؤدون فيــو زكــاة  ٕ ــــ
. وقــد علــق ٗٔأمــوالكم ، فمــا حــدث بعــد ذلــك مــن مــال فــال زكــاة فيــو حــع جيــيء رأس الســنة (

ألنـــو عنـــد ؾبـــيء رأس الســـنة ذبـــب الزكـــاة يف  السرخســـي علـــى ىـــذه الروايـــة فقـــال : فهـــذا يقتضـــي
 . ٘ٔاغبادث كما ذبب يف األصل ، وأن وقت الوجوب فيهما واحد

واستدلوا على ذلك بأن اؼبسـتفاد مـن جـن  األصـل تـابع لـو ، ألنـو زيـادة عليـو ، فاألصـل يـزداد   
 .ٙٔبو ويتكاثر بسببو ، والزيادة تبع للمزيد عليو

                                                 

  ٖٛٔٔص     ٖالتجريد ، أبو اغبسٌن أضبد بن ؿبمد بن أضبد القدوري ، ج   ٕٔ
، صححو األلبان  ، سلسلة األحاديث الصحيحة ، مكتبة اؼبعارف  ٜٜٚٔ، رقم  ٗٚ٘ص   ٔسنن ابن ماجة ، ج  ٖٔ

 ٕٕ٘صص  ٘للنشر والتوزيع الرياض  ج 
  يتم العثور عليو يف كتب اغبديث  . مل  ٗٙٔ ص  ٕرخسي ، جاؼببسوط للس ٗٔ
  ٘ٙٔـــ   ٗٙٔص   ٕاؼببسوط للسرخسي ، ج  ٘ٔ
  ٗٔص   ٕبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين ، ج  ٙٔ

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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مشـقة عظيمـة وتكلفـة ، ألن األمـوال اشـرتاط اغبـول لكـل مسـتفاد يف واستدلوا علـى ذلـك بـأن    
اؼبستفادة قد تكثر فيعسر عل اؼبكلف مراقبة ابتداء اغبول وانتهائو لكـل مـال مسـتفاد عـل حـدة ، 

 . ٚٔفكان القول بوجوب الزكاة يف اؼبستفاد إذا كان من جنسو أدفع للحرج وأبعد عن اؼبشقة
ألفـــي دينـــار مـــثال يف بدايـــة اغبـــول ،    ٕٓٓٓاؼبكلـــف ملـــك لـــو كـــان وبنـــاء علـــى ذلـــك فإنـــو    

يف هنايـة اغبـول  –الثالثة آالف  –استفاد ألفاً أخرى يف منتصف العام ، وجبت عليو زكاة اؼبالٌن 
، ألهنم يقولون إذا ابتدأ اغبول وىو ملك النصاب وانتهى اغبول وىو ملك النصاب أيضاً وجبـت 

ه من أموال ، بغض النظر عن زيادة النصاب أو نقصانو أثنـاء اغبـول ، عليو الزكاة يف صبيع ما عند
  وبغض النظر عن طبيعة مصدره .

 الرأي الراجح :
الراجح يف ذلك ىو الرأي الثاين وىو رأي األحناف الذي يقضي  أنواهلل أعلم والذي يظهر لنا   

، حبيــث يــتم تزكيــة ام اغبــول بضــم اؼبــال اؼبســتفاد إىل مــا عنــده يف اغبــول ، فيزكيهمــا صبيعــا عنــد سبــ
النظر النصاب يف أول اغبول وآخره دون اؼبعتمد يف ذلك ىو اكتمال اؼبكتسب مع األصل ، ألن 

إذا وجـد النصـاب كـامال يف طـريف . وىـو مـا ذكـره فقهـاء األحنـاف : قـال أصـحابنا ما بينهمـا إىل 
، فنقصـانو يف  طـريف اغبـولن النصـاب كمـل يف ، أل ونقص يف خاللـو مل منـع وجـوب الزكـاة اغبول

 .ٛٔخاللو ال منع وجوب الزكاة كعروض التجارة إذا نقصت قيمتها
إن األخذ هبذا الرأي يتفق مع مقاصـد الشـريعة يف التخفيـف عـن اؼبكلـف يف عمليـة االحتسـاب   

والتقدير التفصيلي ، ويف رعاية مصلحة الفقراء واؼبساكٌن وبقية األصناف اؼبستحقة للزكـاة ، وىـو 
ـــ  ٗٓٗٔرجــب  ٜٕا اعتمــده مــؤسبر الزكــاة األول الــذي انعقــد يف الكويــت مــ م ، الــذي ٜٗٛٔىـ

اعتمد الزكاة يف الرواتب واألجور على أساس مذىب اغبنفية ، فقد جاء يف توصيات ذلـك اؼبـؤسبر 

                                                 

،،،  ربفة األحوذي   ٕٓٔص   ٔج ،  عبد اهلل بن ؿبمود بن مودود اؼبوصلياالختيار لتعليل اؼبختار للموصلي ،  ٚٔ
  ٕٕٓص   ٖج  ، اؼبباركفورى ؿبمد عبد الرضبن بن عبد الرحيمللمباركفوري ، 

  ٖٛٔٔص     ٖالتجريد ، أبو اغبسٌن أضبد بن ؿبمد بن أضبد القدوري ، ج   ٛٔ
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تعتــرب ريعــا للقــوى البشــرية لإلنســان يــتم ضــمها إىل ســائر مــا : أن األجــور والرواتــب وأربــاح اؼبهــن 
 .ٜٔمن األموال الزكوية يف النصاب واغبول ، فيزكيو كلو عند سبام اغبول منذ سبام النصاب عنده
وىذا ىو األوىل باالعتماد ألن الزكاة فريضة عام ، فمع ما ابتدأ اغبول وىو ملك نصابا وانتهى   

النصــاب اغبــول وىــو ملــك نصــابا انطبــق عليــو اســم الغــين ووجبــت عليــو الزكــاة ، وال عــربة لنقصــان 
   وزيادتو أثناء اغبول .

والواقــع أن األخــذ هبــذا الــرأي والتوجيــو يتطلــب مــن اؼبســلم أن يضــع لــو حــوال خاصــا بــو   وقتــا   
ؿبــددا يف كــل عــام ( يــتم فيــو إخــراج الزكــاة عبميــع األمــوال الــيت  صــل عليهــا خــالل العــام ، بغــض 

عض اآلخـر ، باعتبـار أن اغبـول النظر عن حوالن اغبول عن بعضـها وعـدم حـوالن اغبـول علـى الـب
أختزل فيها منذ بداية العـام ، وىـو يتناسـب مـع اغبسـابات النهائيـة السـنوية الـيت يـتم اعتمادىـا يف 

 اؼبشاريع والشركات االستثمارية يف الوقت اغبايل ، واهلل أعلم .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

زكاة اؼبال اؼبستفاد ، بسام حسن العف وأضبد نصار أبو ثريا ، حبث مقدم إىل مؤسبر كبو زكاة فاعلة ربقق مقاصدىا   ٜٔ
  ٕ٘ص     م ٖٕٔٓىــ ـــ  ٕٖٗٔالشرعية ، وزارة األوقاف والشؤون الدينية ــ غزة  
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 المبحث الثاني
 زكاة المستغالت االستثمارية

 
 المستغالت االستثمارية:

 والعقـــارات والســيارات واؼبعــدات اإلنتاجيــة واؼبكـــائن يقصــد باؼبســتغالت االســـتثمارية: اؼبصــانع   
وعرفها آخرون بأهنـا : اؼبصـانع اإلنتاجيـة والعقـارات  . ٕٓاألخرىواؼبشاريع االستثمارية  والعمارات

 .ٕٔوالسيارات واآلالت وكبوىا من كل ما ىو معد لإلجيار ولي  معدا للتجارة يف أعيانو
وعرفها بيت التمويل الكوييت بأهنا : األموال اليت مل تعد للبيـع ومل تتخـذ للتجـارة بأعياهنـا ، وإمنـا   

اعــدت للنمــاء وأخــذ منافعهــا وشبرهتــا ببيــع مــا  صــل منهــامن نتــاج أو كــراء ، فيــدخل فيهــا الــدور 
 .  ٕٕونتاجو والعمارات واؼبصانع والطائرات والسفن والسيارات وغًن ذلك فبا أعد ألخذ ريعو

 األصـول اؼبسـتثمرة واؼبسـتغلة سـواء يف مشـروعاتتشـمل صبيـع وبناء على ىـذه التعريفـات فإهنـا    
خـدمات التـأجًن و  الـربي والبحـري واعبـوي ، خدمات النقلك،   أو يف مشروعات خدمية صناعية 

وغًنىــا مــن اؼبشــاريع  خــدمات االتصــاالت، و  مشــروعات اؼبقــاوالتو ، والفنــادق  للمبــاين الســكنية
 االستثمارية األخرى .

 ،وىذه األموال إمنا تتخذ لالستثمار عن طريق بيع ما  صل من إنتاجهـا أو تـأجًن بعـض أعياهنـا 
فبــا يعــين أهنــا تشــمل صبيــع  فــرؤوس األمــوال ثابتــة ولكنهــا تــدّر أرباحــا وغــالت علــى مــدار العــام .

وإمنــا أعــدت للنمــاء وأخــذ منافعهــا  ، ذ للتجــارة بأعياهنــاالــيت مل تـَُعــدب للبيــع ومل تتخــرؤوس األمــوال 

                                                 

 ٔ٘ٙص    ٕأضبد السالوس ، ج علي االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية اؼبعاصرة ،  ٕٓ
  ٘ٗ٘ص   ٓٔالفقو اإلسالمي وأدلتو ، د. وىبة الزحيلي ، دار الفكر دمشق ، ج  ٕٔ
  57 أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات ، بيت التمويل الكوييت ، ص ٕٕ
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، فيـدخل يف اؼبسـتغالت الــدور والعمـارات واؼبصــانع  وشبرهتـا ببيـع مــا  صـل منهـا مــن نتـاج أو كــراء
 .ٖٕوالطائرات والسفن والسيارات وغًن ذلك فبا أعد ألخذ ريعو ونتاجو

 :  كم زكاتهاح
 االستثمارية عدة آراء ىي :للفقهاء يف حكم زكاة اؼبستغالت 

 ٕٗذىب صبهور الفقهاء أن ىذه اؼبستغالت ال زكاة يف أصوؽبا ، وإمنا يزكى ناذبها ــــــالرأي األول 
 :  بشروط –شبرهتا أو رحبها  –
 . ، حع يصبح ملكا تاما بعد استالموأ ـــــ 
 .  سب لو حول جديد من تاريخ االستالمب ـــــ 
 . جديد من تاريخ االستالم  سب لو نصابج ـــــ 
. ذلك أن آالت الصناع  اغبداد والنجار واػبياط ال ذبب الزكاة فيهاآلة  أنالفقهاء  حيث ذكر  

أن آالت وقد نّص الفقهاء على .  ٕ٘ليست من أموال التجارة النامية فال ذبب فيها الزكاة
أمتعة التجارة و ال شيء يف آالت الصناع ا   و الصنباع كالنجار والبنّاء واغبداد وكبوىم ال زكاة فيه

فيزكي مع ما فيها أي القوارير إال أن يريد بيعها  كالزيات والعسال ،وقوارير عطار وظبان وكبوىم  
وإن   فال زكاة فيها ألهنا للقنية ، وكذلك آالت الدواب إن كانت غبفظهاالكل ألنو مال ذبارة ، 

وأما آالت الصناع  وذكر الكاساين يف البدائع: ،ٕٙيزكيها (كان يبيعها معها فهي مال ذبارة 
 . ٕٚوظروف أمتعة التجارة ال تكون مال التجارة   ألهنا ال تباع مع األمتعة عادة

                                                 

 ٚ٘والصدقات والنذور والكفارات ، بيت الزكاة الكوييت  ، ص أحكام وفتاوى الزكاة  ٖٕ
 ٘ٙٔص   ٕ،،، شرح فتح القدير للكمال ابن اؽبمام ، ج  ٙص   ٕبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين ، ج  ٕٗ

و   ٖٖٓص   ٘،،، اجملموع للنووي ، ج  ٚ٘ٔص   ٙ،،، مواىب اعبليل يف شرح ـبتصر الشيخ خليل للحطاب ، ج 
  ٕٕٙص   ٕ،،، اؼبغين البن قدامة ، ج  ٖٗٔ
  ٖٔـ ـــــــ ٕٔص    ٕب الشرائع للكاساين ، ج ترتييف بدائع الصنائع   ٕ٘
  ٕٗٗص  ٕـ كشاف القناع للبهويت ، ج  ٖٚٛص   ٕالفروع البن مفلح اؼبقدسي ، ج   ٕٙ
  ٖٔص   ٕبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين ،  ج   ٕٚ
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للتجارة حيوانا كان اؼبال أو  زكاة يف سائر األموال إذا مل تكنب الوال ذب  وجاء يف كشاف القناع:
والنبات واألواين والعقار من الدور  واألشجاروأثاث البيوت ال ، وال ذبب يف آالت الصناع 

  لي  على اؼبسلم يف عبده وفرسو صدقة  واألرضٌن للسكىن وللكراء لقولو صلى اهلل عليو وسلم
  . ٜٕوقي  على ذلك باقي اؼبذكورات وألن األصل عدم الوجوب إال لدليل وال دليل فيها ٕٛ (

 واستدلوا على ذلك دبا يأيت :
يف التكاليف ، وقد حدد النيب صلى اهلل عليو وسلم األموال اليت ذبب ـــ األصل براءة الذمة  ٔ

فيها الزكاة ، ومل جيعل منها ما يستغل ويكرى من العقارات والدواب واآلالت وكبوىا ، وال جيوز 
 .ٖٓإثبات الزكاة فيها إال بنص صريح ، وال يوجد يف ذلك نص صريح

وقد ذكر الشوكاين أن ىذه مسألة مل يسمع هبا أىل القرون أألوىل ، وإمنا ىي من اغبوادث    
واؼبسائل اؼبستجدة ، وال توجد عليها أثارة من علم ، ال من كتاب وال سنة وال قياس ، وأموال 

 .ٖٔاؼبسلمٌن معصومة ال  ل أخذىا إال حبقها
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل  ـ أحاديث الكراء لألرض ، منها ما رويــــ ٕ

 . ٕٖعليو وسلم عامل أىل خيرب بشطر ما خيرج من شبر أو زرع
ومنها ما روي عن طاووس أن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو أكرى األرض على عهد رسول اهلل  

ينقل ، ومل  ٖٖصلى اهلل عليو وسلم وأح بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم على الثلث والربع
 .ٖٗعنهم يف ذلك زكاة ، وقد نقل عن مالك إصباع أىل اؼبدينة على ذلك

                                                 

  ٕٜٛ، رقم    ٘ٚٙص   ٕصحيح مسلم ، ج   ٕٛ
  ٛٙٔــ   ٚٙٔص   ٕكشاف القناع عن منت اإلقناع للبهويت ، ج    ٜٕ
  ٖٛٗزكاة األصول االستثمارية الثابتة ، د. ؿبمد عثمان شبًن ، أحباث الندوة اػبامسة لقضايا الزكاة اؼبعاصرة ، ص   ٖٓ
  ٕٚص    ٕالسيل اعبرار للشوكاين ، ؿبمد بن علي الشوكاين ، دار ابن حزم ، ج  ٖٔ
  ٕٖٕٛ، رقم  ٓٔص   ٘صحيح البخاري ، أبو عبد اهلل ؿبمد بن إظباعيل البخاري ، ج  ٕٖ
 ، صححو البوصًني واأللباين ولو شاىد من حديث ابن عباس  ٕٗ٘ٗ، رقم  ٖٕٛص  ٕسنن ابن ماجة ، ج  ٖٖ
  ٖٛٔص   ٔتهد وهناية اؼبقتصد البن رشد ، ج بداية اجمل  ٖٗ
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قال حدثين عماي أهنم كانوا يكرون األرض على عهد النيب ومنها ما روي عن رافع بن خديج 
صلى اهلل عليو وسلم دبا ينبت منها أو شيء يستثنيو صاحب األرض ، فنهى رسول اهلل عن 

 . ٖ٘دينار والدرىم ؟ فقال رافع لي  هبا بأس بالدينار والدرىمذلك ، فقلت لرافع فكيف ىي بال
فهذه النصوص والروايات تدل على انتشار كراء األرض يف عصر النبوة ، ومل يرد عنو أنو أوجب 
الزكاة فيها وال بعث السعاة لقبضها ، ولو وجب النتشر . وقد نوقشت ىذه األدلة بأن ىذه 

 ألحد حع ذبب فيها الزكاة .األراضي كانت وقفا وليست فبلوكة 
واعتمد ىذا الرأي من اؼبعاصرين الشيخ ؿبمد بن إبراىيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمٌن   

 .ٖٙوالشيخ بكر أبو زيد والشيخ ؿبمود شلتوت والدكتور عبد اهلل الطيار
، قط فيف األرباح والناتج تكون ؼبستغالت االستثمارية ازكاة أن   وىناك رأي لإلمام أضبد يفيد   

ومن أجر داره فقبض كراىا فال زكـاة عليـو فيـو حـع  ـول أنو فقد ذكر ابن قدامة عن اإلمام أضبد 
 . ٖٚوعن أضبد أنو يزكيو إذا استفاده ، عليو اغبول

ذىــب بعــض الفقهــاء إىل وجــوب الزكــاة يف اؼبســتغالت أصــالً ونتاجــاً قياســاً علــى  ـــــــ الــرأي الثــاني
التجارة ، اليت يتم زكاهتا بتقدير قيمتها كـل عـام، وقـد نقـل ىـذا القـول عـن فقهـاء اؽبادويـة عروض 

 . ٖٛوالشيعة الزيدية وىو رأي البن عقيل اغبنبلي
، وإضـــافتها إىل  ات كـــل عـــاموجـــوب تقـــدير قيمـــة اؼبصـــانع واؼبعـــدات والعمـــار ذلـــك ويقتضـــي     

، وبنــاء علــى ذلــك ذبــب الزكــاة يف األصــول مــن عقــار وســيارة وطــائرة وكبوىــا مــع غلتهــا ،  األربــاح
 حبيث يتم تقومي قيمتها مع الغلة وخيرج منها ربع العشر بعد مضي اغبول .

                                                 

  ٖٕٙٗ، رقم  ٕ٘ص   ٘صحيح البخاري ، أبو عبد اهلل ؿبمد بن إظباعيل البخاري ، ج  ٖ٘
 ٔص  ٗٔ،،، ؾبموع فتاوى ابن باز ، ج  ٙٛص   ٗينظر يف ذلك : فتاوى ورسائل ؿبمد بن إبراىيم آل الشيخ ، ج  ٖٙ
،،، فتاوى جامعة يف زكاة العقار ، د. أبو  ٕٛٓعثيمٌن ، صبع فهد السليمان ،  ص ،،، فتاوى يف أحكام الزكاة ، ابن  ٙٚ

  ٙٓٔ،،، الزكاة وتطبيقاهتا اؼبعاصرة ، د. عبد اهلل الطيار ، ص  ٕٓبكر زيد ، ص 
  ٚ٘ص    ٖاؼبغين البن قدامة ، ج   ٖٚ
 ٓٚٗــ ــــــ ٚٙٗص   ٔ، ج  اهللعبد ف سيو د.  ، ،،، فقو الزكاة  ٖٗٔص   ٖ،ج  بدائع الفوائد البن القيم  ٖٛ
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وقد ذىب إىل ذلك مـن اؼبعاصـرين الـدكتور رفيـق اؼبصـري والـدكتور منـذر قحـف والشـيخ حسـن   
 ى ذلك دبا يأيت :واستدلوا عل . ٜٖعبد اهلل األمٌن

ـــ عمــوم أدلــة وجــوب الزكــاة ، كقولــو تعــاىل   وأقيمــوا الصــالة وآتــوا الزكــاة واركعــوا مــع الــراكعٌن ـ ٔ ــ
، مـن غـًن فصـل بـٌن مـال ومـال ، فهـي ٔٗ، وقولو صلى اهلل عليـو وسـلم   أدوا زكـاة أمـوالكم (ٓٗ(

 بدليل .عامة تشمل اؼبستغالت وغًنىا ، وال مكن اػبروج عن ىذا األصل إال 
ـــــ ٕ ـ إن عــدم وجــوب الزكــاة يف الــدور والثيــاب وكبوىــا ، ألهنــا مشــغولة باغباجــة وغــًن ناميــة ، أمــا ـ

 .ٕٗىذه اؼبستغالت فهي متخذة للنماء واالستثمار ، فتجب الزكاة فيها
كـن أن ــــ أن ىذه األموال ضخمة جدا سبثل نسبة عاليـة مـن أمـوال النشـاط االقتصـادي ، وال م ٖ

ال فـــرق بينهـــا وبـــٌن أمـــوال عـــروض مـــن ؿبـــيط الزكـــاة ، فتقـــاس علـــى عـــروض التجـــارة ، إذ تســـتبعد 
 .ٖٗ، ويكون ذلك أنفع للفقراء ، وإمنا شرعت الزكاة ؼبواساة الفقراء التجارة

ـــــــ الــرأي الثالــث ذىــب بعــض الفقهــاء اؼبعاصــرين إىل وجــوب الزكــاة للمســتغالت االســتثمارية يف  ـ
على أن تتم زكاهتا عند االستالم مباشـرة قياسـاً علـى زكـاة الـزروع والثمـار ، األرباح والناتج فقط ، 

حيـث جيـب فيهـا العشـر أو نصـف العشـر مـع ، ٗٗ ( وآتوا حقـو يـوم حصـاده قولو تعاىل   عمال ب

                                                 

،،، زكاة األصول االستثمارية ، د. منذر قحف ، أحباث  ٘ٔٔينظر يف ذلك : حبوث الزكاة ، د. رفيق اؼبصري  ، ص  ٜٖ
  ٓٗٔ،،، دراسات يف احملاسبة الزكوية ، د. صاحل الزىراين ،  ص  ٖٙٛوأعمال بيت الزكاة  يف الندوة اػبامسة ، ص 

  ٕٗسورة البقرة  آية   ٓٗ
 ، وصححو اغباكم والرتمذي على شرط مسلم  ٖٗٗ، رقم   ٙٔ٘ص   ٕسنن الرتمذي ، ج  ٔٗ
  ٕٚص   ٕزكاة اؼبستغالت ، د. يوسف عبد اهلل ، ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي ، العدد الثاين ، ج   ٕٗ
 ص  ٕ، ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي ، العدد الثاين ، ج والشيخ عبد اهلل إبراىيم مناقشات د. حسن عبد اهلل األمٌن  ٖٗ
  ٜٕٔـــ  ٕٛٔ
 ٔٗٔسورة األنعام   آية   ٗٗ
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الشـــيخ أبـــو زىـــرة وعبـــد الوىـــاب خـــالف وعبـــد  مـــا بلغـــت نصـــاباً دون اعتبـــار للحـــول ، وىـــو رأي
 . ٘ٗالرضبن حسن
ى ذلـــك بقيـــاس اؼبســـتغالت علـــى األراضـــي الزراعيـــة ، والعلـــة اعبامعـــة بينهمـــا أن كـــال واســـتدلوا علـــ

منهما يدر غلة ورحبا دوريا ، فيجـب فيهـا مـا جيـب يف اػبـارج مـن األراضـي الزراعيـة ، وىـو العشـر 
 . ٙٗأو نصف العشر

ذلك بأنـو قيـاس مـع الفـارق ، ألن الزكـاة تؤخـذ مـن اػبـارج مـن األرض مـرة واحـدة وإن  ونوقش   
بقي اػبارج عنده عدة سنٌن ، خبالف غلة اؼبستغالت فإهنا تزكـي كـل سـنة ، فـإذا قيـل بالعشـر أو 

 .نصف العشر كان ذلك إجحافا حبق أصحاهبا 

 الرأي المختار في زكاة المستغالت :
الـرأي الـراجح يف زكـاة الفقهـاء يف احتسـاهبم للحـول والنصـاب ، نـرى أن  ومن خـالل تتبـع آراء   

ويكـاد يكـون ىـذا دبثابـة  –األربـاح فقـط دون األصـول  –ذبـب زكاهتـا نتاجـا فقـط اؼبستغالت أنـو 
اإلصباع السكويت من قبل فقهاء السلف الذين ذىبوا إىل عدم وجوب الزكاة يف األصول ، وىو ما 

عند حديثو عن إصباع أىل اؼبدينة ، وذكر منو إصباعهم علـى تـرك الصـدقة يف أشار إليو ابن تيمية 
 ٚٗاػبضروات واألحباس ، وىو كما يرى حجة باتفاق العلماء

يف مـــن أمـــوال اؼبزكـــي يـــتم ضـــم ىـــذه األمـــوال إىل مـــا ملكـــو  وأرى أن مـــن سبـــام ىـــذا الـــرأي أن    
وفقــا ؼبــا مت ذكــره يف نصــاب القــدمي ، و ســب وفــق اغبــول الــذي ابتــدأ بــو نصــابو القــدمي ،  ونصــاب

حيث ذىب فقهاء األحناف إىل أن اؼبال يضـم إىل أصـلو إن كـان مـن جنسـو األموال اؼبستفادة ، 

                                                 

،،، زكاة اؼبستغالت ، د. علي أضبد السالوس ، ؾبلة  ٕٛٗـــ ـــ ٙٚٗ  ص  ٔ، ج  عبد اهلليوسف د. فقو الزكاة ،   ٘ٗ
اؼبستغالت ، د. يوسف عبد اهلل ، ؾبلة ؾبمع الفقو ،،، زكاة  ٜٗص   ٕؾبمع الفقو اإلسالمي ، العدد الثاين ، ج 

 ٘ٚص   ٕاإلسالمي ، العدد الثاين ، ج 
  ٜٜٗص    ٔ،،، فقو الزكاة ، د. يوسف عبد اهلل ، ج   ٚٛٔالتطبيق اؼبعاصر للزكاة  ، د. شوقي شحاتو ، ص  ٙٗ
  ٖٖٓص   ٕٓؾبموع الفتاوى البن تيمية ، ج  ٚٗ
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خالل اغبول ، وال عربة لنقصان النصاب أو زيادتو أثناء اغبـول مـادام كـان اؼبالـك ملـك نصـابا يف 
 . ٛٗة اغبول ويف منتهاهبداي
لو كان لو نصاب يف أول اغبول فهلك بعضـو يف أثنـاء اغبـول فاسـتفاد سبـام  فقد ذكر ابن قبيم :  

ألن نقصـان النصـاب يف أثنـاء اغبـول ال يقطـع حكـم اغبـول  ، النصاب أو أكثر يضم أيضـا عنـدنا
قـال أبـو حنيفـة يضـمو ، وذكـر ابـن قدامـة : و  ٜٗفصار اؼبسـتفاد مـع النقصـان كاؼبسـتفاد مـع كمالـو

، وعلـى ىـذا ذبــب ٓ٘سبـام حـول اؼبـال الـذي كـان عنـده عنـدإىل مـا عنـده يف اغبـول فيزكيهمـا صبيعـا 
الزكاة على اؼبال الناتج عن اؼبسـتغالت االسـتثمارية مـع هنايـة حولـو الـذي احتسـبو لنفسـو سـابقا ، 

لك نصابا يف بداية اغبـول ويف وال عربة لنقصان النصاب أو زيادتو أثناء اغبول مادام كان اؼبالك م
   منتهاه ، واهلل أعلم . 

تشـجع صـاحب اؼبـال علـى ومن اغبكم التشريعية اليت تبٌن رجحـان األخـذ هبـذا الـرأي أن الزكـاة   
العمل والتنمية وتعمل على القضاء على البطالة ، وىذا متحقق يف اختيارنا ؽبذا الـرأي ، ذلـك أن 

مليــون دوالر مــثال فـإن ىــذا اؼببلــغ اشــرتك يف اففــادة منــو أكثــر مــن  العمـارة الــيت تكــون كلفتهــا مــثال
طرف   العمال واؼبستأجرون والفنيون ( وكل عمل استفاد منو اآلخرون فإه تقل فيو نسبة الزكاة ، 

 لتكون الزكاة فقط على ريعو وشبرتو ولي  على أصلو .
هبـــذا الـــرأي والتوجيـــو يتطلـــب مـــن  األخـــذ كمـــا قلنـــا يف زكـــاة األمـــوال اؼبســـتفادة نقـــول ىنـــا : إنو   

اؼبسلم أن يضع لو حوال خاصا بو   وقتا ؿبددا يف كل عام ( يتم فيو إخراج الزكـاة عبميـع األمـوال 
اليت  صل عليهـا خـالل العـام ، بغـض النظـر عـن حـوالن اغبـول عـن بعضـها وعـدم حـوالن اغبـول 

العام ، وىو يتناسب مـع اغبسـابات على البعض اآلخر ، باعتبار أن اغبول أختزل فيها منذ بداية 
النهائيـــة الســـنوية الـــيت يـــتم اعتمادىـــا يف اؼبشـــاريع والشـــركات االســـتثمارية يف الوقـــت اغبـــايل ، واهلل 

 أعلم .

                                                 

  ٖٛٔٔص     ٖالتجريد ، أبو اغبسٌن أضبد بن ؿبمد بن أضبد القدوري ، ج   ٛٗ
  ٜٖٕص   ٕالبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن قبيم اغبنفي ، ج  ٜٗ
 ٕٛ٘ص   ٕاؼبغين البن قدامة ، ج   ٓ٘
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 لمبحث الثالث ا
 زكــاة الديــون وتطبيقاتها

 

أقرضــو ، وقــد َدانَــُو يطلــق علــى كــل شــيء غــًن حاضــر  يف اللغــة: الــديون صبــع مفــرده ديــن ، والــدين
 . ٔ٘فهو َمِديٌن و َمْديُونٌ 

 . ٕ٘عبارة عن مال حكمي يف الذمةوالدين يف اصطالح الفقهاء : 
وىـو قربـة يتقـرب هبـا عمل مندوب إليـو يف اإلسـالم ،  دبعىن واحد ، وىو الدبين والقرض والسلفو 

 هبم .إىل اهلل سبحانو ، ؼبا فيو من الرفق بالناس ، والرضبة هبم وتيسًن أمورىم وتفريج كر 
 الكتاب والسنة واإلجماع .في مشروعيتو  وقد وردت

أما الكتاب فقد اعتربه نوعا من أنواع التعاون وفعل اػبًن الذي نـدب إليـو القـرآن الكـرمي يف صبلـة  
مــن اآليــات ، منهــا قولــو تعــاىل   يــا أيهــا الــذين آمنــوا اركعــوا واســجدوا واعبــدوا ربكــم وافعلــوا اػبــًن 

 .ٗ٘وقولو تعاىل   وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإل  والعدوان ( ٖ٘لعلكم تفلحون (
وأمـــا الســـنة فقـــد وردت ؾبموعـــة مـــن األحاديـــث الـــيت تـــدعو اؼبســـلم إىل التعـــاون والقيـــام حباجـــة  

اآلخرين ، منها قولو صـلى اهلل عليـو وسـلم   اؼبسـلم أخـو اؼبسـلم ال يظلمـو وال يسـلمو ، مـن كـان 
يو كان اهلل يف حاجتو ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهلل عنو هبا كربة من كـرب يـوم يف حاجة أخ

رأيت ليلة أسري وقولو صلى اهلل عليو وسلم    ٘٘( القيامة ، ومن سرت مسلما سرته اهلل يوم القيامة
ح على باب اعبنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثاؽبـا والقـرض بثمانيـة عشـر ، فقلـت يـا جربيـل مـا بـال 

                                                 

  ٗٙٔص  ٖٔج  لسان العرب البن منظور ، أبو الفضل ؿبمد بن مكرم بن منظور األفريقي ، ٔ٘
 ٖٕٗص    ٘ج  الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين ، عالء الدين الكاساين ، دار الكتاب العرح بًنوت ،بدائع  ٕ٘
  ٚٚسورة اغبج   آية   ٖ٘
  ٕسورة اؼبائدة  آية   ٗ٘
  ٕٓٛ٘، رقم  ٜٜٙٔص    ٗصحيح مسلم ، ج  ٘٘
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 قرض أفضل من الصدقة قال ألن السائل يسأل وعنده ، واؼبستقرض ال يسـتقرض إالمـن حاجـةال
)٘ٙ. 
فقـــد أصبعـــت األمـــة منـــذ الصـــدر األول إىل يومنـــا ىـــذا علـــى جـــواز ومشـــروعية ىـــذا وأمـــا اإلصبـــاع  

مــا نــراه مــن تعامــل اؼبســلمٌن بــو مــن الصــدر ، ألنــو مــن بــاب التــربع والرفــق بالنــاس ، وىــو  ٚ٘العقــد
 إىل اآلن .األول 
وللــدين طرفــان مهــا: مــدين ودائــن ، أمــا اؼبــدين فهــو الــذي يأخــذ اؼبــال مــن الــدائن ، وأمــا الــدائن   

فهــو الــذي يــدفع اؼبــال قرضــا للمــدين ، ولكــل منهمــا أحكــام خاصــة يف أداء واجــب الزكــاة ، وفقــا 
 للتفصيل التايل :

 زكاة المدين . ـــــأوال 
أن اؼبدين الذي مل يستغرق الدين صبيع مالو ، وكان عنده زيادة ال خالف بٌن أىل العلم يف   

ألن الدين ة ، تبلغ نصابا فإن الزكاة ذبب يف تلك الزيادو  الذي بذمتو مقدار الدين غًنيف أموالو 
ال منع الزكاة إذا كان لديو أموال أخرى بلغت النصاب ، ألن ىذه األموال اليت بيده أموال فبلوكة 

 .  ٛ٘وحال عليو اغبول النصاب تبلغ د، وق ملكا تاما
أربعة آالف دينار فإن الزكاة  ٓٓٓٗألفي دينار وعنده  ٕٓٓٓفإذا كان يف ذمتو دين دبقدار 

 .ألفي دينار اليت مل يستغرقها الدين باالتفاق  ٕٓٓٓذبب يف ال 
 أما اؼبدين الذي يستغرق الدين صبيع مالو ، فللفقهاء رأيان يف وجوب الزكاة عليو ، ىي :  

                                                 

 ، واغبديث ضعيف لكنو جاء من طرق متعددة    ٖٕٔٗ، رقم   ٕٔٛص    ٕسنن ابن ماجة ، ج   ٙ٘
 ٕٖ٘ص    ٗاؼبغين البن قدامة ، أبو ؿبمد عبد اهلل بن أضبد بن ؿبمد بن قدامة ، دار الكتب العلمية بًنوت ، ج  ٚ٘
 ٕ٘ٔص   ٕاج للخطيب الشربيين ، ج ،،، معين احملت ٕٕٔص   ٕبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين ، ج   ٛ٘

،،، كشاف القناع للبهويت ، ج    ٛٙص    ٖ،،، اؼبغين البن قدامة ، ج   ٜٖٓص   ٖ،،، بداية اجملتهد البن رشد ، ج 
    ٘ٚٔص    ٕ
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وجوب الزكاة عليو يف صبيع مالو ولو كان مدينا ، ألن ىذا الدين ال منع وجوب  الرأي األول :
اة ألفي دينار ولديو ثالثة آالف دينار فإنو ذبب الزك ٕٓٓٓ، فإذا كان يف ذمتو  ٜ٘الزكاة عليو

 آالف دينار . ٖٓٓٓعليو يف صبيع مالو وىو 
منها قولو تعاىل   خذ  وقد استدل أصحاب ىذا الرأي بعموم األدلة الواردة يف وجوب الزكاة ، 

حيث أهنا مل تفرق بٌن دائن ومدين ، وإمنا توجب  ،ٓٙمن أمواؽبم صدقة تطهرىم وتزكيهم هبا (
 الزكاة يف األموال من غًن تفريق .

عدم وجوب الزكاة عليو فيما استغرقو الدين من أموال ، وإمنا ذبب فقط يف الزيادة  ني :الرأي الثا
ألفي  ٕٓٓٓأربعة آالف دينار ، ويف ذمتو دين ب  ٓٓٓٗ، فإذا كان لديو  ٔٙإذا بلغت نصابا

 دينار الزائدة عن الدين وال ذبب يف صبيع أموالو . ٕٓٓٓدينار فإن الزكاة ذبب يف 
رضي اهلل الرأي بأن األدلة اؼبوجبة للزكاة تشرتط الغىن عمال حبديث معاذ واستدل أصحاب ىذا 

 ٕٙفقرائهم ( على  فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد عنو عندما بعثو إىل اليمن 
 فهذا اغبديث يشرتط الغىن لوجوب الزكاة ، واؼبدين الذي يستغرق الدين صبيع مالو ال يعد غنيا .

ا وقد أسهب الفقهاء يف موضوع زكاة اؼبدين وذكروا ؾبموعة من األدلة ال زبرج عما أشرنا إليه   
 األمر الذي يتطلب التفريق بٌن كل حالة من الدين على حدة .

 الرأي المختار :
ومن خالل عرض ىذه اآلراء والنظر يف دليل كل فريق واعتمادا على اؼبقاصد الشرعية اليت تفيد   

الزكاة على األموال ولي  على األشخاص ، فإنو مكن ربديد حكم زكاة اؼبدين وفقا أن وجوب 
 للتفصيل التايل : 

ألنو ال يعد يف ىذه اغبالة غنيا ،  إذا كان الدين مستغرقا عبميع مال اؼبدين فال زكاة عليو ، ــــ ٔ
بعض فقهاء اؼبالكية  يؤيد ىذا ما نقلوو  واؼبال الذي بيده لي  ملكا لو وإمنا ىو ملك للدائن ،

                                                 

  ٜٚٔص   ٕروضة الطالبٌن وعمدة اؼبفتٌن للنووي ، ج   ٜ٘
  ٖٓٔسورة التوبة    آية    ٓٙ
  ٘ٚٔص   ٕ،،، كشاف القناع للبهويت  ، ج   ٛٙص   ٖاؼبغين البن قدامة ، ج   ٔٙ
 ٜٖ٘ٔ، رقم   ٗٓٔص    ٕصحيح البخاري ، ج   ٕٙ
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عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال   إذا كان لرجل ألف درىم ، 
 . ٖٙوعليو ألف درىم فال زكاة عليو (

ـ إذا مل يكن الدين مستغرقا عبميع مالو ، فال خيلو إما أن يكون ىذا الدين الذي يف ذمتو ـــ ٕ
 حاال أو مؤجال .

لتعلق حق الدائنٌن يف ىذا اؼبال ، إذ  ،فإذا كان الدين حاال فال زكاة عليو يف مقدار الدين    
يقدم حق الدائنٌن على الزكاة . ويؤيد ىذا ما روي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قال   ىذا 

 ٗٙكاة (شهر زكاتكم ، من كان منكم عليو دين فليقض دينو حع زبلص أموالكم فتؤدوا منها الز 
. 
أما إذا كان الدين مؤجال ، فال منع وجوب الزكاة على اؼبدين ، ألن الزكاة تعلقت باؼبال قبل   

 تعلق حق الدائنٌن بو ، فتقدم الزكاة لذلك .
وتوجيو ذلك أن ىذا اؼبدين لديو وفرة من اؼبال ، ومل يستدن لسد حاجتو ، وإمنا استدان 

نا دين استثماري للمتاجرة والتنمية  ولي  دينا استهالكا لسد فالدين ىلالستثمار واؼبتاجرة فيو ، 
والقاعدة تقول   الغنم بالغرم ( فلما استدان لكي يغنم دبا يدر عليو ىذا اؼبال من ربح اغباجة . 

 .وجب عليو أن يدفع الزكاة ، واهلل أعلم 
 ـ زكاة الدائن .ـــثانيا 

  : 65نوعان لدائنالدين بالنسبة ل
على موسر مليء مقر بالدين ويسمى "  وىو الدين اؼبضمون الذي يكوندين يرجى أداؤه  ـــأوال ـ

 "الدين القوي 

                                                 

، ومل يسنده إىل أي من كتب  ٕٗٙص  ٗ، وذكره ابن قدامة يف اؼبغين ، ج ٓٔٗص    ٕالذخًنة للقرايف ، ج  ٖٙ
 اغبديث والتخريج ، وقد ضعفو بعض العلماء إال أن معناه صحيح 

 ، ذكر ابن اؼبلقن يف البدر اؼبنًن أنو حديث صحيح   ٚٓٙٚ، رقم   ٜٕٗص    ٗالسنن الكربى للبيهقي ، ج  ٗٙ
هناية ،،،  ٜ٘ٔص    ٕ، ج اؼببسوط للسرخسي ، أبو بكر ؿبمد بن أح سهل السرخسي ، دار اؼبعرفة بًنوت ،  ٘ٙ

  ٖٓٔص   ٖ، ج دار الفكر بًنوت احملتاج إىل شرح اؼبنهاج للرملي ، ؿبمد بن أح العباس الرملي ، 
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على معسر ال يرجى سداده  وىو الدين غًن اؼبضمون الذي يكون ال يرجى سداده ، دين ـــــثانيا ـ
 ، أو على جاحد وال بينة عليو ، ويسمى " الدين الضعيف " 

  :يت حكم خاص بزكاتو وفقا للتفصيل اآلولكل نوع من ىذين النوعٌن

كان يف   فقد ىو الذي يكون على موسر مقر بالَدْين : فالدين المرجو األداء ) الدين القوي (
 زكاتو عدة آراء ، ىي :

ذلك عن  وروي . ٙٙالفقهاء إىل أنو ذبب زكاتو مع مالو اغباضر يف كل َحْول عدد من ذىبــــــ  ٔ
عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن عبد اهلل من الصحابة ، ووافقهم على ذلك من التابعٌن جابر 

 . ٚٙبن زيد وؾباىد وإبراىيم

  ٛٙذىب أبو عبيد إىل أن الدين اؼبرجو سداده يزكى عند القبض ؼبا مضى من السنواتــــــ  ٕ 

حع ولو دام عند اؼبدين عدة ، ذىب اإلمام مالك إىل أنو يزكى لعام واحد عند قبضو ــــــ  ٖ
 . ٜٙأعوام

الذي يكون على معسر ال يُرَجى  فهو : وأما الدين الذي ال يرجى سداده ) الدين الضعيف (
 يساره، أو على جاحد وال بيِّنة عليو. ففي زكاتو عدة آراء :

 .ٓٚأن يزكيو إذا قبضو ؼبا مضى من السنٌن ، وىو مذىب علي وابن عباس ــــــ ٔ

                                                 

 ٚص    ٕبداية اجملتهد وهناية اؼبقتصد البن رشد ، ج  ٙٙ
  ٕٚ٘األموال ألح عبيد القاسم بن سالم ، ص    ٚٙ
  ٕٛ٘نف  اؼبصدر السابق ،  ص   ٛٙ
  ٘ٚٗص   ٔحاشية الدسوقي على الشرح الكبًن ، ج  ٜٙ
  ٖٓ٘األموال ألح عبيد القاسم بن سالم ، ص   ٓٚ
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وىو مذىب  ٔٚأنو يزكيو إذا قبضو لسنة واحدة وىو مذىب اغبسن وعمر بن عبد العزيز ــــــ ٕ
، وإمنا يُزكى الدين عند مالك لسنة ، ولو أقام عند ٕٚمالك يف الديون كلها مرجوة وغًن مرجوة

 ضو زكباه لعام فقط، بشرط أن يتم اؼبقبوض نصابا بنفسو ، ولو على دفعات اؼبِدين أعواًما فإذا قب
لعام فقط إذا مل يؤخر قبضو فرارا من الزكاة أي قصدا إىل التهرب من وجوهبا عليو ،  وإمنا يزكيو  

 .ٖٚوإال زكباه لكل عام
ىو مذىب أح حنيفة و  ٗٚأنو ال زكاة عليو لشيء فبا مضى من السنٌن ، وال زكاة سنتو أيًضا ــــــ ٖ

 .  ٘ٚواجملحود ألنو مال مال ضمار غًن مقدور االنتفاع كاؼبفقود،  وصاحبيو
 الرأي الراجح :

بوجوب زكاة الدين عند االستالم لعام واحد  القولواهلل أعلم ، ىو يف كل ذلك والرأي الراجح  
فقط ، سواء كان مرجو السداد أو غًن مرجو السداد ، ألن الدين عند استالمو ينطبق عليو 
وصف اؼبلك التام ، وىو شرط عند صبهور الفقهاء يف وجوب الزكاة يف األموال ، وألن الدين 

 واهلل أعلم . قبل استالمو ال يكون ملكا تاما .
 
لديون التجارية اؼبرجوة للتاجر اؼبدير الذي يشرتي ويبيع بالسعر اغباضر فإنو  سبها يف كل أما ا
بالديون التجارية : ما كان أصلها شبن بضاعة يتم اؼبضاربة  ل ويزكيها مع سلعو ونقوده ، ويعىنَحو 

 . ٙٚفيها داخل السوق ، ألهنا عندئذ تأخذ حكم عروض التجارة
 

                                                 

 نف  اؼبصدر والصفحة السابقتٌن  ٔٚ
  ٚص   ٕبداية اجملتهد وهناية اؼبقتصد البن رشد ، ج  ٕٚ
  ٘ٚٗص   ٔحاشية الدسوقي عل الشرح الكبًن  ، ج  ٖٚ
  ٖٓ٘األموال ألح عبيد القاسم بن سالم ،  ص  ٗٚ
   ٜص   ٕبدائع الصنائع وترتيب الشرائع للكاساين ، ج  ٘ٚ
م ،  ٜٓٛٔاؼبالكي البن عبد الرب ، أبو عمر بن عبد الرب القرطيب ، مكتبة الرياض اغبديثة الكايف يف فقو أىل اؼبدينة  ٙٚ
  ٜٚـــــــ  ٜٙص 
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 وجوب زكاة الديون :رأي الظاىرية في عدم 
عدم وجوب الزكاة على الدين أصال ، سواء كان من النوع  ٚٚفقهاء الظاىرية وعطاء بعض يرى  

نقل البيهقي عن ابن عمر وعائشة أنو لي  يف الَدْين زكاة.  ، حيث األول أو من النوع الثاين
 ووجو قوؽبم: أن ِمْلك كل منهما غًن تام .  ٛٚومعناه أنو ال زكاة على الدائن وال اؼبدين

ِدين، فألن اؼبال الذي يف يده لي  لو ، ويده عليو ليست يد ِمْلك ، بل يد تصرف وانتفاع 
َ
أما اؼب

 ، واؼبال على ِمْلك صاحبو الدائن لو أخذه مع شاء. 
وأما الدائن فألن اؼبال لي  يف يده حقيقة ، وغًنه ىو الذي يتصرف فيو وينتفع بو ، فكان   

ِملكو عليو لي  بتام ، وقد روي ذلك عن عكرمة وعطاء ، وقاال: ال يُزكِّى الذي عليو الدين ، 
 وال يُزكِّيو صاحبو حع يقبضو  .

   زكاة الدين على المدين دون الدائن :

زكاتو على ، قال إبراىيم النخعي:  فقط اؼبدين زكاة الدين واجبة على إىل أن ذىب بعض العلماء
: ذبب زكاة  قول إبراىيم النخعي مفسرأبو عبيد القاسم بن سالم ، وقال  ٜٚالذي يأكل مهنأه

دبعىن أن ،  ٓٛأي الدائن ( وتسقط عن ربو اؼبالك لو   أي اؼبدين الدين على الذي عليو الدين  
ولكنها ذبب على اؼبدين، ألنو ىو الذي يأكل  تسقط عن الدائن وال ذبب عليودين زكاة ال

 . مهنأه وينتفع بو ويتصرف فيو وينميو ويستفيد منو
ي بيده اؼبال وال ذبب على الدائن ، فقال : ابن حزم بأن زكاة الدين ذبب على اؼبدين الذ وصرح

أكثر من الدين الذي عليو أم مثلو أم ومن عليو دين وعنده مال ذبب يف مثلو الزكاة سواء أكان 

                                                 

  ٖٕٕــــــ   ٕٕٕص    ٗاحمللى البن حزم ، ج ٚٚ
  ٕٚٙٚ، رقم   ٖٕ٘ص   ٗالسنن الكربى للبيهقي ، ج  ٛٚ
  ٖٚٗم ، ص ٜٙٛٔاألموال ألح عبيد القاسم بن سالم ، دار الكتب العلمية بًنوت   ٜٚ
  ٖ٘ٗنف  اؼبصدر السابق  ، ص   ٓٛ
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وال يسقط من أجل الدين    فإنو يزكي ما عنده ، من جنسو كان أم من غًن جنسو أقل منو
  .  ٔٛالذي عليو شيء من زكاة ما بيده

ومن كان لو على غًنه دين وجوب الزكاة على الدائن فقال : كما ذىب ابن حزم إىل عدم    
 أو منكر ، أو عند عدمي مقر أو منكر ، ند مليء مقر مكنو قبضوفسواء كان حااًل أو مؤجاًل ع

، ولو أقام عنو سنٌن حع يقبضو فإذا قبضو استأنف  ، وال زكاة فيو على صاحبو كل ذلك سواء
   . ٕٛحوالً كسائر الفوائد وال فرق

:  مفيت سلطنة عمان وقد اعتمد بعض الفقهاء اؼبعاصرين ىذا الرأي ، فقال الشيخ أضبد اػبليلي
إذا فرضت الزكاة على الدائن يف السنٌن اؼبتطاولة قبل أن  ضر أجل ذلك الدين فإن الزكاة 

 ال بو وينتفع اؼبال بيده الذي اؼبدين على ذبب الزكاة أن أيضا وذكر ، ٖٛتستهلك ذلك اؼبال
األجل ال مكنو فقال : الدائن الذي أعطى الدين ألجل معلوم قبل حلول ذلك  ، الدائن على

أن ينتفع بذلك اؼبال، إمنا الذي ينتفع بو اؼبدين فيجب أن تكون الزكاة على اؼبدين ال على 
 . ٗٛالدائن
إذ يقول .  ال على الدائن الشيخ زكريا الربي أن الزكاة ذبب على اؼبدين الذي ينتفع باؼبالويرى   
و عندي على ىذا اؼبدين زكات، فىناك قرض استدانو مدين ليستثمره غبسابو الشخصي : 

، وال وجو مطلًقا إلجياب  ، أما الدائن فال زكاة عليو إىل أن يقبضو ومر عليو اغبول اؼبستثمر
 . ٘ٛالزكاة عليو عن مدة ماضية

وىذه األحكام اليت ذكرناىا يف زكاة الدين إمنا تشمل الدين الطبيعي اؼبندوب شرعا ، أما الدين   
 كاة ومن وجوهبا فإنو ذبب الزكاة عليو كل عام مع بقية أموالو .الذي يقصد بو التهرب من الز 

                                                 

  ٗم ، ج ٕٕٓٓاحمللى باآلثار البن حزم ، أبو ؿبمد علي بن أضبد بن سعيد ابن حزم ، دار الكتب العلمية  بًنوت   ٔٛ
  ٜٕٔص 
  ٕٕٓص   ٗنف  اؼبصدر السابق  ، ج  ٕٛ
  ٔٓٔص   ٔ، ج  ٕؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  ، زكاة الديون ، العدد  ٖٛ
 نف  اؼبصدر السابق ونف  الصفحة   ٗٛ
  ٜٛص    ٔ، ج  ٕؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  ، زكاة الديون ، العدد   ٘ٛ
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 المصارد والمراجع
 أوال ــــ القرآن الكريم .

 ثانيا ـــ الكتب والدراسات والبحوث ، مرتبة ىجائيا .
 
 ىــــ . 1445بيت الزكاة الكويتي نشر والكفارات ،  ـــــ أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور 1
، مطبعة الحلبي   عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصليــــ االختيار لتعليل المختار للموصلي ،  2

  م .1937القاىرة 
 مؤسسة الريان بيروت .أحمد السالوس ، علي ـــــ االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرة ،  3
  م .1994أبو عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي ، دار المعرفة بيروت  ـــــ األم لإلمام الشافعي ، 4
  .م 1986ــــ األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم ، دار الكتب العلمية بيروت   5
ين الدين بن إبراىيم بن محمد، المعروف ز ـــــ البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم الحنفي ،  6

 م .1997العلمية بيروت   ، دار الكتب بابن نجيم
 م .2449ىـــ 1434دار المكتبي دمشق  ـــــ بحوث الزكاة ، د. رفيق المصري  ،  7
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، دار ، ـــــ بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد  8

 . الفكر بيروت
 ـــــ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ، عالء الدين الكاساني ، دار الكتاب العربي بيروت  9

، دار  الجوزية أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم ـــــ بدائع الفوائد البن القيم ، 14
  تاب العربي بيروت .كال

 م .2446، دار السالم القاىرة أحمد بن محمد بن أحمد القدوري  ـــــ التجريد ، أبو الحسين 11
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دار ،  محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى،  بشرح جامع الترمذيـــــ تحفة األحوذي  21
 الكتب العلمية بيروت .

 ىــــ  1397م  ـــــ 1977دار الشروق شحاتو ، إسماعيل ، د. شوقي  التطبيق المعاصر للزكاةـــــ  13
 محمد عرفة الدسوقي ، دار الفكر بيروت .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ـــــ  14
الشهير  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ، الحاوي الكبير للماورديـــــ  15

 ، دار الكتب العلمية بيروت . بالماوردي
دار الكتاب الجامعي  الزىراني ، عبد الرحمن في المحاسبة الزكوية ، د. صالحدراسات ـــــ  16

   م .1998
بالقرافي ، دار ، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير الذخيرة للقرافي ـــــ  17

 م .1994الغرب اإلسالمي بيروت 
زكريا يحيى بن شرف النووي ، المكتب اإلسالمي أبو روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ، ـــــ  18

 م .1991بيروت 
لخامسة لقضايا زكاة األصول االستثمارية الثابتة ، د. محمد عثمان شبير ، أبحاث الندوة اـــــ  19

 .الزكاة المعاصرة 
 مسة بيت الزكاة  في الندوة الخاكاة األصول االستثمارية ، د. منذر قحف ، أبحاث وأعمال ـــــ  ز  24
زكاة المال المستفاد ، بسام حسن العف وأحمد نصار أبو ثريا ، بحث مقدم إلى مؤتمر نحو ـــــ  21

   م 2413ىــ ـــ  1432زكاة فاعلة تحقق مقاصدىا الشرعية ، وزارة األوقاف والشؤون الدينية ــ غزة  
 زكاة المستغالت ، د. علي أحمد السالوس ، مجلة مجمع الفقو اإلسالمي ، العدد الثاني ، ـــــ  22
 زكاة المستغالت ، د. يوسف عبد اهلل ، مجلة مجمع الفقو اإلسالمي ، العدد الثاني ـــــ  23
 ىـــ . 1415دار الوطن الطبعة الثالثة الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة ، د. عبد اهلل الطيار ، ـــــ  24
 .سلسلة األحاديث الصحيحة ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض  ـــــ  25
 محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر بيروت سنن ابن ماجة ، ـــــ  26
الحميد ، سليمان بن األشعث السجستاني ، تحقيق محمد محي الدين عبد سنن أبي داود ، ــــ  27

 المكتبة العصرية صيدا بيروت .
 أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي بيروت .سنن الترمذي ، ـــــ  28
 ىـــ  1344أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، دار المعارف الهند  السنن الكبرى للبيهقي ، ـــــ  29
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ىـــ 1423دار الكتب العلمية بيروت د بن علي الشوكاني ، السيل الجرار للشوكاني ، محمـــــ  34
 . م 2442

بابن الهمام  كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف ـــــ شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام  31
 ، دار الفكر بيروت .

البغا ، دار تحقيق مصطفى ديب صحيح البخاري ، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ، ـــــ  32
 . م  1987ىـ   1447لطبعة الثالثة ابن كثير بيروت ا

حقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ت ،القشيري  جصحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجا ـــــ  33
 . دار إحياء التراث العربي بيروت

 ىـــ . 1421دار العاصمة الرياض فتاوى جامعة في زكاة العقار ، د. أبو بكر زيد ، ـــــ  34
 ىــ .1423دار الثريا للتوزيع  ثيمين ، جمع فهد السليمان ، فتاوى في أحكام الزكاة ، ابن عـــــ  35
جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، فتاوى ورسائل محمد بن إبراىيم آل الشيخ ، ـــــ  36

 ىـــ . 1399مطبعة الحكومة مكة المكرمة 
محمد بن مفلح المقدسي ، تحقيق أبو الزىراء حازم ،  البن مفلح وتصحيح الفروع الفروعـــــ  37

 ىـــ . 1418القاضي ، دار الكتب العلمية بيروت 
 الفقو اإلسالمي وأدلتو ، د. وىبة الزحيلي ، دار الفكر دمشق ، ـــــ  38
 مكتبة وىبة مصر .فقو الزكاة ، د. يوسف عبد اهلل ، ـــــ  39

الكافي في فقو أىل المدينة المالكي البن عبد البر ، أبو عمر بن عبد البر القرطبي ، مكتبة ـــــ  41  
 .م 1984الرياض الحديثة 

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، تحقيق ىالل كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهوتي ، ـــــ   42
 ىـــ . 1442مصيلحي ، دار الفكر بيروت 

 دار صادر بيروت لسان العرب البن منظور ، أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور األفريقي ، ـــــ  43
 .المبسوط للسرخسي ، أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة بيروت ـــــ  44
ة ( صادرة عن مجمع الفقو اإلسالمي التابع لمنظمزكاة الديون  )مجلة مجمع الفقو اإلسالمي ــــــ  45

 المؤتمر اإلسالمي .
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أحمد بن عبد الحليم الحراني ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن مجموع الفتاوى البن تيمية ، ـــــ  46
 1398قاسم العاصمي ، نشر مجمع الملك فهد للمصحف الشريف المدينة المنورة ، الطبعة األولى 

  ىـــ .
هلل بن باز ، جمع وترتيب د. محمد بن سعد ، عبد العزيز بن عبد امجموع فتاوى ابن باز ، ـــــ  47

 الشويعر ، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء .
 م .1997أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار الفكر بيروت  المجموع للنووي ، ـــــ  48
المحلى باآلثار البن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم ، دار الكتب العلمية  ـــــ  49

 .م 2442بيروت  
دار الفكر ، إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني ، محمد الخطيب الشربينيمعني المحتاج ـــــ  54

 بيروت .
مد بن قدامة ، دار الكتب العلمية المغني البن قدامة ، أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن محـــــ  51

 بيروت ، 
مناقشات د. حسن عبد اهلل األمين والشيخ عبد اهلل إبراىيم ، مجلة مجمع الفقو اإلسالمي ، ـــــ  52

 الدورة الثانية . العدد الثاني ،
، محمد بن عبد الرحمن المغربي المالكي الحطاب ، مواىب الجليل في شرح مختصر خليل ـــــ  53
  م .1998الفكر بيروت دار 
 .،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ، محمد بن أبي العباس الرملي ، دار الفكر بيروت ــــــ  54

 
 

 


