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 مقصد العدل وأثره في الترجيح في أحكام الزكاة
 

 ملخص
. كقد استخدمت مقصد العدؿ كأثره يف الًتجيح يف أحكاـ الزكاةتناقش ىذه الدراسة قضية ىامة من قضايا الزكاة، أال كىي 

العدؿ من ادلقاصد اليت قامت عليو الشريعة يف تشريع الدراسة ادلنهج االستقرائي كالوصفي كالتحليلي، كتوصلت إىل أف 
إىل أف األجرة ادلعجلة شللوكة ملكا غَت  -من خالؿ الًتجيح ٔتقصد العدؿ -كما توصلتكمنها أحكاـ الزكاة،  ، األحكاـ

 .كال زكاة على ادلستأجر فيها، أكال بأكؿ ستقر عليو ملكويمستقر للمؤجر، كعليو زكاة ما 
 

 ، الزكاة، األجرة.العدؿ، مقصدالكلمات الدالة: 
 

 المقدمة
 احلمد هلل، كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل، كبعد،،،

يعد العدؿ أساس تشريع األحكاـ كعمود مقاصدىا، فالشريعة رٛتة كلها كعدؿ كلها، كقد راعت الشريعة ٖتقيق العدؿ ليس 
يف اجلانب االجتماعي كاألخالقي فحسب، كإمنا يف اجلانب التشريعي أيضا، كمن اجلوانب اليت نرل ٖتقق ىذا ادلقصد فيها 

من جانب، كمن جانب آخر نلحظ كجود مقصد العدؿ يف تشريع  العدالة االجتماعيةفريضة الزكاة، فالزكاة جاءت لتحقيق 
أحكامها، ذلك أهنا اشًتطت شركطا معينة يف أمواؿ معينة إلجياب الزكاة إىل أصناؼ معينة، كبالتأمل يف ىذه الشركط صلد 

 أهنا جاءت لتحقيق العدالة يف التشريع. 
 أهمية الدراسة:

 حيث من أك األصوؿ، أك الفقو أك احلديث بعلم ادلتعلقة العلمية اجلوانب من كجانب العلماء تناكلو ما كثَتا العدالة موضوع
 من اجلانب ىذا دراسة يتناكلوا كمل فحسب، األخالقي اجلانب حيث من أك االقتصادية، أك االجتماعية كالعدالة العمـو
 .اإلسالـ تشريعات يف كمرتكز كأساس األمر ىذا ربزي   كتفصيلي، كاضح بشكل التشريعي الوجو
عند الًتجيح يف أحكاـ الزكاة، كىي مراعاة مقصد العدؿ يف  ىذه القضيةمن كوهنا تسلط الضوء على أمهية البحث  كتنبع

هضم حق الفقَت، كىذا ادللحظ حيتاج إىل بياف كتوضيح كٕتلية لقلة الدراسات يف ىذا لم الغٍت كال ي  ظ  الًتجيح ْتيث ال ي  
ا أف ىذا البحث جيمع بُت اجلانب النظرم )جوانب العدالة يف تشريع الزكاة(، كاجلانب التطبيقي )زكاة األجرة ، كماجملاؿ

مقيدا البحث  كوفادلعجلة أمنوذجا(، كسبب اقتصارنا على ىذه ادلسألة فقط عدـ اتساع اجملاؿ لدراسة مناذج أخرل  
 بصفحات زلددة.
 أهداف الدراسة:

 .العدؿ يف الزكاةٔتقصد ٖترير ادلقصود  -ٔ
 .جوانب العدالة يف التشريع اخلاص للزكاة، كاألثر ادلًتتب على ذلك يف اجملتمعبياف  -ٕ
 ، من خالؿ دراسة )حكم زكاة األجرة ادلعجلة أمنوذجا(.مقصد العدؿ يف الًتجيح يف أحكاـ الزكاةبياف أثر  -ٖ
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 مشكلة الدراسة:
 جاء ىذا البحث ليجيب عن ما يلي:

 ؟العدؿ يف الزكاةٔتقصد ما ادلقصود  -1
 ؟ىي جوانب العدالة يف تشريع الزكاةما  -2
 ؟دكر مقصد العدؿ يف الًتجيح يف أحكاـ الزكاةما  -3

 الدراسات السابقة:
 ،شار إليو يف بعض الكتب عند احلديث عن أحكاـ الزكاة إشارة عابرةالعدؿ قد ي  أف  لوحظعند استقراء الدراسات السابقة، 

 :دراسة كاحدة، كىي إال -يف حدكد اطالعي -مل أجدكلكن كدراسة متخصصة 
، ٔرللة ركافد للبحوث كالدراسات، جامعة غرداية، ع، مصيطفى د.زلمد السعيد يف تشريع الزكاة، جوانب العدالة

 ـ.ٕٙٔٓ
باإلضافة إىل إبراز جوانب  -إبراز جوانب العدالة يف تشريع الزكاة فقط، كٗتتلف دراستنا عنها يف أهنا يفالدراسة  كانتكقد  

تبُت أثر العدالة يف الًتجيح يف أحكاـ الزكاة، كتربط ذلك باجلانب التطبيقي من خالؿ دراسة مسألة من مسائل  -العدالة
 الزكاة.

 منهجية البحث:
بياف معاين عنواف ، كادلنهج الوصفي يف جوانب العدالة يف تشريع الزكاةقرائي يف تتبع استخدمت الدراسة ادلنهج االست
، كما استخدمت ادلنهج التحليلي؛ كذلك ٔتناقشة األدلة للوصوؿ إىل الرأم الراجح يف البحث، كعرض ادلسألة التطبيقية

 .من خالؿ الًتجيح ٔتقصد العدؿادلسألة 
 خطة البحث:

 كخا٘تة كما يلي: ُتحثمبك  حيتوم البحث على مقدمة
 ادلقدمة: كفيها بياف أمهية البحث كمشكلتو كالدراسات السابقة كمنهجية البحث كخطتو.

 .بياف حقيقة مقصد العدؿ يف الزكاةفردات العنواف ك ادلبحث األكؿ: التعريف ٔت
 .كأثر مقصد العدؿ يف الًتجيحزكاة األجرة ادلعجلة  حكمادلبحث الثاين: 

 كفيها أىم النتائج.اخلا٘تة: 
 

 المبحث األول
 بيان حقيقة مقصد العدل في الزكاةو  التعريف بمفردات العنوان

 المطلب األول
  التعريف بمفردات العنوان

 الفرع األول: تعريف المقصد:
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كاحد. ك ٌت عو كلو ٔتيتقوؿ: )قصده( كقصد لو كقصد إلصدا. قتو قْصدا كمدل: قصصألاك  ،)قصد(من  ادلقصد لغة:أكال: 
 لصاألك  و.نع دحي ألنو مل إذا أصابو فقتل مكانو، ككأنو قيل ذلك :مهصده السقباب: أال كمنوه. ضلا ضل مده أص)قصد( ق

يك ش( يف م( يف النفقة. ك )اقصدد)مقتص فيقاؿ: فال ،تَتقراؼ كالتساإل ُتد( بصق)الك  ،(ٔ)تور ء كسيت الشدخر: قصاآل
 . (ٕ)ؿدعال :د(صق)ال كسك. فعلى ن عبار  عك أمر ( بذك )اقصد

 أك التشريع أحواؿ ٚتيع يف للشارع ادللحوظة كاحلكم ادلعاين ىي) :ادلقصد مفرد مقاصد، كادلقاصد: ااصطالح ادلقصد ا:ثاني
 كغاياهتا الشريعة أكصاؼ ىذا يف فيدخل الشريعة، أحكاـ من خاص نوع يف بالكوف مالحظتها ٗتتص ال ْتيث معظمها،

 أنواع سائر يف ملحوظة ليست احلكم من معاف أيضا ىذا يف كيدخل ،مالحظتها عن التشريع خيلو ال اليت كادلعاين العامة،
 الشارع كضعها اليت راكاألسر  منها، الغاية الشريعة ٔتقاصد داادلر  (قيل: ك .(ٖ)(منها كثَتة أنواع يف ملحوظة كلكنها األحكاـ

 .(ٗ)(أحكامها من حكم كل عند

 :العدل تعريف :الثاني الفرع

 كاآلخر استواء، على يدؿ أحدمها :كادلتضادين متقابالف لكنهما صحيحاف، أصالف كالالـ كالداؿ العُت) :العدؿ لغة :أكال
 طيوعت أف كقيل ر،و اجل ضد كىو تقيمسم أنو النفوس يف قاـ ما) العدؿ:ك . )(٘)(باالستواء احلكم :ؿفالعد اعوجاج، على يدؿ
 على ةعداللاتطلق ك  ،(ٚ)(األمر ادلتوسط بُت طريف اإلفراط كالتفريط)العدؿ: ك . (ٙ)(لنفسك تستحق كالذم احلق من

 .(ٛ)تقامةاالس

 ادلعٌت، ك (ٜ)متباينة كعشرين موضعا ٔتعاف ٙتانية يفقرآف الكرمي ال يف ٔتشتقاهتا العدالة لفظة كردت :ااصطالح العدؿ :اثاني
 ليس باإلسالـ االلتزاـ ىو اجملاالت من العديد يف استعماالهتا كتنوع العدالة لكلمة القرآين االستعماؿ ْتسب الدقيق عيالشر 
 :تعاىل قاؿ .(ٓٔ)(ظور ديناتيار عما ىو زلخق بااليق احلتقامة على الطر االسعبارة عن العدؿ ): ، جاء يف الكلياتغَت
  .(٘ٔٔاألنعاـ: ({الدكع قادص ربك ك٘تت كلمة}

                                                           

 .ٕٗ٘، صٔ، جسلتار الصحاحالرازم، . ٜ٘، ص٘ج، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  (ٔ)
 .ٕٗ٘، صٔج ،سلتار الصحاح، الرازم (ٕ)
 .ٕٔص ، اإلسالمية الشريعة مقاصد عاشور، ابن (ٖ)
 .ٚ ص كمكارمها، اإلسالمية الشريعة مقاصد ،سيالفا عالؿ (ٗ)
 .ٕٙٗص ،ٗ، جاللغة مقاييس فارس، ابن( ٘)
 .ٖٓٗص، ٔٔجلساف العرب،  منظور، ابن( ٙ)
 . ٖٗٗ، صٜٕ، جتاج العركس من جواىر القاموس. مرتضى الزبيدم، ٚٗٔ، صٔاجلرجاين، كتاب التعريفات، ج (ٚ)
 .ٜٖٙ، صٔالكليات، ج ،أبو البقاء احلنفي (ٛ)
، ٜٕ، جتاج العركس من جواىر القاموسمرتضى الزبيدم،  .ٜٗٗ -ٛٗٗص، الكرمي القرآف أللفاظ ادلفهرس ادلعجم الباقي، عبدينظر: ( ٜ)

 .ٖٗٗص
 .ٜٖٙ، صٔج ،الكليات ،أبو البقاء احلنفي (ٓٔ)
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 كالركاية ادلبحوثة موضوعاهتم تنوع بسبب ؛كخصوص عمـو بُتيف مفهـو العدؿ فقد تباينت اصطالحات العلماء  كأما
، (ٕٔ)خذ ما لوو كيأأف يعطي ما عليين إىل مفهـو العدؿ يف الزكاة: أقرب ادلعاك ، (ٔٔ)كاألخالؽ كادلعاملة كاإلمامة كالشهادة

 .(ٖٔ)(كالسنة الكتاب عليو دؿ الذم العدؿالعلم ب) مية:تي ابنكما قاؿ   كذلك كفق ما بينتو الشريعة من أحكاـ الزكاة

 الفرع الثالث: تعريف الزكاة:

، كرجاؿ أزكياء أتقياء. كزكا اة: الصالح. تقوؿ: رجل زكٌي تقيكالزك .زكى يزكي تزكية ،أكال: الزكاة لغة: زكاة ادلاؿ كىو تطهَته
 .(ٗٔ)و زكاء: ازداد كمنا، ككل شيء ازداد كمنا فهو يزكو زكاءكز الزرع ي

. (٘ٔ)(٘تليك جزء ماؿ سلصوص من ماؿ سلصوص لشخص سلصوص، عينو الشارع لوجو اهلل تعاىل) ثانيا: الزكاة اصطالحا:
 .(ٙٔ)(حق كاجب يف ماؿ سلصوص لطائفة سلصوصة يف كقت سلصوص) :كقيل

أطلقت أيضا على أم أداء احلق الواجب يف ادلاؿ، ك  ؛كبو يتبُت أف الزكاة أطلقت يف عرؼ الفقهاء على فعل اإليتاء نفسو
 .(ٚٔ)اجلزء ادلقدر من ادلاؿ الذم فرضو اهلل حقا للفقراء

 .زكاةال في العدل مقصد مفهوم :بعاالر  فرعال

 ادلاؿ ٖتصيل) :وبأندلفهـو العدؿ يف ادلاؿ  امل أجد تعريفا خاصا عند الفقهاء دلفهـو العدؿ يف الزكاة، كإمنا كجدت تعريف
 يف السبل أرشد بإتباع كذلك بالتزامو؛ احلكيم الشارع كأمر أجلو، من خلقت الذم موضعها يف كبوضعها فيو، ظلم ال بوجو

 .(ٛٔ)) اتنميته

 يراعي العدالة ٖتصيل ادلاؿ الزكوم بوجويف : مراعاة ادلعاين كاحلكم ادللحوظة شرعا بأنو مقصد العدؿ يف الزكاةف يعر تديكن ك 
 .احملددة شرعاضعو يف مصارفو يضمن ك ك  ،ظلم للمزكيال كعدـ

ليس فيها كفهم حكمة التشريع يف ادلسائل اليت  ،كيتحقق ذلك بتطبيق نصوص الزكاة الواضحة يف ٚتع كإنفاؽ ادلاؿ الزكوم
 .نص كاضح قطعي الداللة

 المطلب الثاني
  بيان حقيقة مقصد العدل في الزكاة

                                                           

 . ٕٗٗ، صٔ، جالقاموس الفقهي ،أبو حبيب (ٔٔ)
 .ٜٖٙ، صٔج ،الكليات ،أبو البقاء احلنفي (ٕٔ)
 .ٖٔص، كالرعية الراعي إصالح يف الشْرعية السياسة ،ابن تيمية (ٖٔ)
 .ٜٖٙ، صٔادلعجم الوسيط، ج. إبراىيم مصطفى كآخركف، ٜٖٗ، ص٘كتاب العُت، جالفراىيدم،  ( ٗٔ)
 . ٖٙٔ، صٔ، جاللباب يف شرح الكتاب، عبد الغٍت بن طالب. ٜٜ، صٔ، جاالختيار لتعليل ادلختار ،أبو الفضل احلنفي (٘ٔ)
 .ٕٕٗ، صٔ، جاإلقناع يف فقو اإلماـ أٛتد بن حنبل ،أبو النجا .ٕٖٚ، صٕ، جشرح الزركشي ،الزركشي (ٙٔ)
 .ٜٛٚٔص ،ٖ، جالفقو اإلسالمي كأدلتوينظر يف شرح التعريفُت: الزحيلي، ( ٚٔ)
 .299ص ادلالية، بالتصرفات اخلاصة الشريعة مقاصد زغيبة، (ٛٔ)
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 يف كىو ، كاحلق العدؿ على مبتناه أف ٔتعٌت ، كفركعا كمقاصد أصوال العدؿ، معاين ٚتيع اإلسالمي التشريع يف ٕتسدت لقد
 ادلصاحل ٚتيع تتحقق كلو كبذلك األمور، كل يف كالوسطية للتوازف ٖتقيقا تشريعاتو، ٚتيع يف العدؿ يبتغي الوقت نفس

 بل اإلسالمي، التشريع أصوؿ أعظم من أصل العدؿك  كاالستقرار، األمن كيتحقق كاجلماعية، منها، الفردية العادلة، اإلنسانية
 العدؿ عن خرجت مسألة فكل): القيم ابن يقوؿ ،معو اإلسالمي التشريع كاف ٖتقق فأينما اإلسالـ، يف األصوؿ أصل ىو
 .(ٜٔ)(بالتأكيل فيها أدخلت كإف الشريعة، من فليست..اجلور إىل

 ٔتا كاالستثنائية، العادية كالظركؼ األحواؿ كل يف اإلنساين الواقع يف عمليا العدؿ ٖتقيق على يعمل اإلسالمي كالتشريع
 ٖتقيق على الشريعة تطبيق جزئيات من جزئية كل تعمل أف ينبغي لذلكك  تشريعية، كخطط كمناىج كقواعد أصوؿ من كضع
 إطار يف يعمل أف بجي كاجلزئي للتشريع، العامة للمقاصد مضادة أضحت كإال اإلنساين؛ الواقع يف عيةالشر  كادلصلحة العدؿ
 بعينو، العدؿ ىي كأحكامها، قواعدىا كيف كمواردىا، مصادرىا يف الشريعة فإف ىذا، كعلى ،ٕٓ) )معو يتناقض أف ال ، كليو
 .ادلطلق العدؿ ىو كشرع اهلل اهلل، شرع ألهنا

 كما الزكاة، تشريع يف كاضحة العدالة كظهرت ،اجتماعيا كاقتصاديا العدالة، لتحقيق أيضا رلموعها يف الزكاة شرعتكقد 
 :يلي ما خالؿ من ذلك يتضح

 :اجملتمع يف االقتصادية العدالة حيقق الزكاة تشريع أكال:

لزكاة أثر إجيايب كبَت يف دفع عجلة االقتصاد اإلسالمي كتنميتو، كذلك أف مناء ماؿ الفرد ادلزكي كما تقدـ، يعود على ل
كإعادة التوازف بُت دخل ربة الفقر، كالتقليص من البطالة، زلا منها: اجملاالت من عدد يف اقتصاد اجملتمع بالقوة كاالزدىار

 بكاستيعا العملص األفراد كتوزيع الثركة، كزيادة االستثمار، كزلاربة االكتناز كٖتقيق االستقرار االقتصادم من خالؿ فر 
 كيًتتب ،ػكاألرباح اإلنتاج زيادة أيضا كيتبعها الدخوؿ فتزداد االقتصادم، كالكساد االنكماش بسبب تعطلت اليت الطاقات

يد األغنياء،  ادلاؿ يف  كالزكاة ٘تنع اضلصار .الزكاة حصيلة زيادة إىل بدكره يؤد كالذم ،للزكاة اخلاضع ادلاؿ ازدياد ذلك على
كجود ادلاؿ يف أيدم أكثر اجملتمع يؤدم ك (، ٚ: { )سورة احلشركما قاؿ تعاىل: }كي ال يكوف دكلة بُت األغنياء منكم

على االقتصاد يعود ككل ذلك  سلع، فينشأ من ىذا كثرة اإلنتاج،لصرفو يف شراء ضركريات احلياة، فيكثر اإلقباؿ على ال
 .(ٕٔ)اإلسالمي بالفائدة

 :االجتماعية العدالة حيقق الزكاة تشريع :ثانيا

ٖتقيق الضماف كالتكافل االجتماعي، فالزكاة جزء رئيس من حلقة التكافل  يف للزكاة االجتماعية العدالة جوانب أىم تتمثل
االجتماعي، اليت تقـو على توفَت ضركريات احلياة، من مأكل، كملبس كمسكن، كسداد الديوف، كإيصاؿ ادلنقطعُت إىل 

مثل ): - عليو كسلم صلى اهلل -بالدىم، كفك الرقاب، كضلو ذلك من أكجو التكافل، اليت قررىا اإلسالـ، كما يف قولو 
ادلؤمنُت يف توادىم كتراٛتهم كتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اجلسد بالسهر 
                                                           

 .ٔٔ، صٖ، جإعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت ،ابن قيم اجلوزية (ٜٔ)
    .266ص ،ٔج ،اإلسالـ مساحة يف ادلوسوعةعرجوف،  (ٕٓ)
 . ٚٗ-٘ٗصيف تشريع الزكاة،  جوانب العدالة. مصيطفى، ٖ٘، ص«دراسة فقهية تأصيلية دلستجدات الزكاة»نوازؿ الزكاة  ،الغفيليينظر: (ٕٔ) 
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كٖتقيق العدالة من خالؿ الزكاة يساىم يف تقليل ، ، فالزكاة كسيلة كربل للتعاكف كالًتاحم كالتضامن بُت الناس(ٕٕ)(كاحلمى
كاحلقد على  الضغائن من النفوس يف ترسب قد يكوف ما كل كيزيل، كاحلسد كاحلقد الفقر بسبب ٖتدث قد اليت اجلرائم

 .(ٖٕ)األغنياء بسبب تركز ادلاؿ يف أيديهم

 للزكاة: اخلاص التشريع يف العدالة مراعاة ثالثا:

  :(ٕٗ)يلي مافي كبياف ذلك ،ادلكلف يراعي ظركؼ الذم العدؿ على قائمة أهنا يتبُت الزكاةكشركط  أحكاـيف  تمعنعند ال

ٔتعٌت أف يكوف ادلسلم حائزا للماؿ حيازة كاملة ٘تكنو  ؛أف يكوف ادلاؿ شللوكا لصاحبو مستقرا عنده ال بدادللك التاـ:  أكال:
ليس من مقاصدىا أف تعود على رأس ادلاؿ بالنقص، ف ،ة مع أحدككف أم قيود، أك شر من التصرؼ بو يف أم كقت كمن د

أنو قاؿ: )إتركا يف أمواؿ اليتامى ال تأكلها  -صلى اهلل عليو كسلم -عن النيب -رضي اهلل عنو -أنس بدليل ما ركاه
 ؛ لنقص ادللك.إذا مل يتمكن ادلالك من تنميتها لسبب ال يد لو فيو، كادلاؿ الضمار فال زكاة عليو فيوف. (ٕ٘)الزكاة(

 بل ،النامي ادلاؿ من قدر أم يف الزكاة فرضمل ي ونأ الزكاة فريضة يف اإلسالـ عدالة كمن :بالنصا دكف ما إعفاء :ثانيا
كالنصاب ىو القدر الذم رتب الشارع كجوب  فيو، الزكاة فرض من اليسَت الشيء كأعفى النصاب ادلاؿ ىذا يبلغ أف اشًتط

كالنصاب خيتلف  الزكاة على بلوغو، فمن مل ديلك شيئا كالفقَت فال شيء عليو، كمن ملك ما دكف النصاب فال شيء عليو،
 .من ماؿ إىل ماؿ

الفضل عن احلوائج األصلية: كادلقصود باألصلية حاجات اإلنساف كأىلو األساسية من غَت إسراؼ كال تقتَت، كالدليل ثالثا: 
عليها، فإف فضل شيٌء فألىلك، فإف فضل   عليو كسلم: )إبدْأ بنفسك فتصدؽرسوؿ اهلل صلى اهللالعلى ىذا الشرط، قوؿ 

شيٌء فلذل قرابتك، فإف فضل عن ذل قرابتك شيٌء فهكذا كىكذا، يقوؿ: فبُت يديك كعن ديينك كعن  عن أىلك
  .(ٕٙ)مشالك(

 لغرض تقتٌت اليت األمواؿ ٓتالؼ تنمو بالفعل أك تكوف قابلة للنماء،اليت  األمواؿ كىي :فقط النامي ادلاؿ إخضاع :رابعا
كدليل ىذا قولو صلى اهلل عليو كسلم: )ليس  ،للزكاة أصال خاضعة غَت فهي قنية عركض كتسمى للبيع كليس االستخداـ

                                                           

، ٗجكتاب الرب كالصلة، باب تراحم ادلؤمنُت كتعاطفهم كتعاضدىم، الصحيح،  ركاه مسلم عن النعماف بن بشَت رضي اهلل عنهما، (ٕٕ) 
 (.ٕٙٛ٘) احلديث رقم، ٜٜٜٔص

 .ٓ٘، ٜٗجوانب العدالة يف تشريع الزكاة، صمصيطفى،  (ٖٕ)
ركضة  ،. النوكم٘، صٕجابن رشد احلفيد، بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد،  .ٜ، صٕ( الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ج(ٕٗ

مصيطفى، جوانب العدالة يف تشريع الزكاة، . ٖ٘ٔ، صٔ. هباء الدين ادلقدسي، العدة شرح العمدة، جٔ٘ٔ، صٕالطالبُت كعمدة ادلفتُت، ج
 .ٓ٘، ٜٗص

رلمع الزكائد كمنبع الفوائد،  ،(. كإسناده صحيح. ينظر: اذليثميٕ٘ٔٗ، حديث رقم )ٕٗٙ، صٗادلعجم األكسط، جالطرباين، ( أخرجو ٕ٘)
 .ٖٔ، صٖلتعليق، جتنقيح التحقيق يف أحاديث ا، احلنبلي. كثبت ذلك عن عمر رضي اهلل عنو. ينظر: مشس الدين ٚٙ، صٖج
 (.ٜٜٚ) احلديث رقم ،ٕٜٙ، صٕج ،قرابةال لو مثس مث أىداء يف النفقة بالنفتباب االبصحيح، عن جابر بن عبد اهلل، الركاه مسلم، ( ٕٙ)
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 .  (ٕٚ)على ادلسلم يف فرسو كال عبده صدقة(
 -عن النيب -رضي اهلل عنو -يب طالبركاه علي بن أدلا احلوؿ: كمعناه أف دير على امتالؾ النصاب عاـ ىجرم،  :خامسا

إجياب الزكاة يف أقل من احلوؿ  كذلك ألف، (ٕٛ) (حيوؿ عليو احلوؿليس يف ماؿ زكاة حىت )أنو قاؿ:  –عليو كسلمصلى اهلل 
يستلـز اإلجحاؼ باألغنياء، كإجياهبا فيما فوؽ احلوؿ يستلـز الضرر يف حق الفقراء، فكاف من حكمة الشرع أف يقدر ذلا 

 .زمن معُت ٕتب فيو كىو احلوؿ، كيف ربط ذلك باحلوؿ توازف بُت حق األغنياء كحق أىل الزكاة
، ألهنا تتكامل دفعة كاحدة [ٔٗٔـ حصاده{ ]األنعاـ:ثمار لقولو تعاىل: }كآتوا حقو يو الزركع كال كيستثٌت من شرط احلوؿ

  .ككذلك نتاج هبيمة األنعاـ، كمناء التجارة؛ إذ حوذلا حوؿ أصلها
: كىو رعي هبيمة األنعاـ بال مؤنة كال كلفة، فإذا كاف معلوفة أكثر العاـ كي: سادسا تكلف يف رعيها فليس فيها الزكاة السـو

، حيث قيد الزكاة (ٜٕ): )يف كل إبل سائمة يف كل أربعُت بنت لبوف( –صلى اهلل عليو كسلم -النيب عند اجلمهور، حلديث
  .بالسـو

السالمة من الدين: إذ جيب أف يبلغ ادلاؿ النصاب بعد سداد الديوف، كيف حاؿ كاف الدين ينقص ادلاؿ عن : سابعا
 .فال زكاة على ذلك ادلاؿ النصاب،

: قاؿ عندما –صلى اهلل عليو كسلم -الرسوؿ أعلنو الذم القانوف ذلكمن  العدالةأ مبد تطبيق ظهر :الزكاة ازدكاج منع ثامنا:
 يضر ٚتعة كل أك شهر كل كجوهبا إذ ؛يكوف ما أعدؿ كىذا. مرتُت عاـ يف الصدقة تؤخذ أال؛ أم ( (ٖٓ(الصدقة يف ثٌت ال)

 اليت ادلعقولة ادلدة كىي ،مرة عاـ كل كجوهبا من أعدؿ يكن فلم، بادلساكُت يضر مرة العمر يف ككجوهبا األمواؿ، ببأصحا
 . (ٖٔ)احلاجات ذكم حاجات كتتجدد صغارىا كتكرب ادلاشية كتلد التجارة كتربح ادلاؿ رأس مناء فيها يتحقق أف ديكن

 من ادلبذكؿ اجلهد بتفاكت الزكاة مقادير بُت باين ونأ اإلسالـ عدؿ منف اجلهد، باختالؼ الزكاة مقدار اختالؼ :تاسعا
 -النيب قاؿ بآلة، سقي فيما العشر كنصف آلة، بغَت كالثمار الزركع من سقي فيما العشر أداء لذلك مثاؿ كأكضح اإلنساف،

 . (ٕٖ)(رشف العصح نضر، كما سقي بالنشكاف عثريا الع  كفيما سقت السماء كالعيوف أ)قاؿ:  -و كسلمصلى اهلل علي

                                                           

(. مسلم، ٗٙٗٔ، رقم احلديث )ٕٔٔ، صٕج ،باب: ليس على ادلسلم يف عبده صدقة، الصحيح عن أيب ىريرة، ركاه البخارم( ٕٚ)
 (، كاللفظ لو.ٕٜٛ، رقم احلديث )٘ٚٙ، صٕج ده كفرسوادلسلم يف عبباب ال زكاة على الصحيح، 

، أبواب الزكاة، باب السنن الكربل ،البيهقي( كقاؿ أٛتد: حديث صحيح. ٕٙٙٔ، حديث رقم )٘ٔٗ، صٕج ادلسند،، بن حنبلأٛتد  (ٕٛ)
. كقاؿ ابن حجر بعد أف نسبو إىل البيهقي: )حديث علي ال بأس بإسناده كاآلثار تعضده، ٜ٘، صٗال زكاة يف ماؿ حىت حيوؿ عليو احلوؿ، ج

 .ٖٙٓ، صٕج، التلخيص احلبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت، بن حجر العسقالينافيصلح للحجة، كاهلل أعلم(. ينظر: 
 ىذا حديث صحيح اإلسناد(، كقاؿ: ٛٗٗٔ، رقم احلديث )ٗ٘٘، صٔ، جادلستدرؾ على الصحيحُت ،احلاكم (ٜٕ)

(. ابن أيب ٕٜٛ) ٘ٙٗ، صٔظر: أبوعبيد، األمواؿ، جينأخرجو أبو عبيد كابن أيب شيبة من ركاية حسن بن حسُت عن أمو فاطمة. (ٖٓ) 
 (.ٖٗٚٓٔ) ٖٔٗ، صٕشيبة، ادلصنف، ج

 .ٕٜ، ٜٔص اإلسكندرية، كالتطبيق، النص بُت الزكاة نظاـ، سعد زلمد زلي. ٘، صٕج، ، زاد ادلعاد يف ىدم خَت العبادابن قيم اجلوزية (ٖٔ)
، ٕٙٔ، صٕج ،(ئايف العسل شي)د العزيز: بن عب ير عمر اء اجلارم كملباب العشر فيما يسقى من ماء السماء، كبادلالصحيح، البخارم،  (ٕٖ)

 .(ٖٛٗٔ)رقم احلديث 
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،  منها حيصلها اليت الثركة ّتانب فيها ادلبذكؿ اجلهد لضآلة كادلعادف الكنوز من اإلنساف عليو حصل فيما اخلمس أكجب كما
، كيف الركاز دف جبار، كادلعالعجماء جبار، كالبئر جبار)قاؿ:  -و كسلمصلى اهلل علي -رسوؿال كما جاء يف قوؿ

 يؤخذ الزراعية، األرض كدخل متداكؿ، غَت ثابت ماؿ رأس مصدره الذم فالدخل الدخل؛ مصدر مراعاةك . (ٖٖ)(اخلمس
 العشر ربع منو فيؤخذ احلرة، ادلهن بأصحا كإيراد كاألجور كالركاتب العمل مصدره الذم الدخل أما ،نصفو أك العشر منو

 .فقط

 كيل أك الدكلة كمسئولية كمستحقيها كسعرىا كنصاهبا الزكاة، كعاء حددت اإلسالمية الشريعة إف :كالوضوح التحديد: عاشرا
 .(ٖٗ) -و كسلمصلى اهلل علي -رسولو لساف على مقاديرىا كحددة، كدقيق كاضحة بصورة كصرفها ٚتعها يف األمر

 سبيل على منها الفقَت، حلق ىضم كال ادلاؿ ببر  إجحاؼ فيها ليس الزكاة جلمع عادلة كضوابط أسس كضع: حادم عشر
 :(ٖ٘)ادلثاؿ

 .(ٖٙ)األمواؿ كرائم من كليست الوسط من تؤخذك  ادلكلفُت، مواقع من الزكاة أخذ -ٔ
 األمواؿ كىي)  كالباطنة ، )كالركاز كادلعادف ادلواشي، كالثمار، الزركع تشمل (الظاىرة األمواؿ كل من الزكاة خذؤ ت -ٕ

 حقوؽ على حفاظا )التجارة كعركض كالفضة، الذىب كتشمل الناس، أعُت عن إخفائها مالكها يستطيع اليت
 .ادلستحقُت

 .الزكاة كتوزيع ٖتصيل يف العدؿ مراعاة كعليهم كتفريقها، ّتمعها ليقوموا الزكاة عماؿ إرساؿ -ٖ
 عُت فقد طات؛للسل كفصال للمشكالت، كتفاديا للبس، منعا كادلالية السياسية اإلدارتُت بُت الفصل طريقة انتهاج -ٗ

 ىذاك ، (ٖٚ)ادلاؿ بيت على مسعود بن اهلل عبد معو كبعث الكوفة، إمارة على ياسر بن عمار باخلطا بن عمر
  ا.دلستحقيه ٛتاية الزكاة ميزانية استقالؿ على اإلسالـ صحر  على يدؿ

 
 

                                                           

 كالزىرم يكاألكزاع كالثورمكقد ذىب أبو حنيفة (. ٜٜٗٔ) ، رقم احلديثٖٓٔ، صٕج ،: يف الركاز اخلمسبابالصحيح، البخارم،  (ٖٖ)
نيفة بقوؿ كأبو عبيد إىل أف ادلعدف كالركاز، كفيو اخلمس ىف قليلو ككثَته على ظاىر قولو صلى اهلل عليو كسلم : )كىف الركاز اخلمس( كاحتج أبو ح

 .٘٘٘ص ،ٖم، جشرح صحيح البخار  ،ابن بطاؿينظر: العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازا، كىو قطع من الذىب ٗترج من ادلعادف.  
ة مقارنة أحكاـ الزكاة كالضرائب كتطبيقاهتا ادلعاصرة دراسة تأصيلي ،. األنصارمٔ٘جوانب العدالة يف تشريع الزكاة، صمصيطفى، ينظر:  (ٖٗ)

 .ٕٖٚ -ٖٔٙص بُت الشريعة كالقانوف،
ادلعاصرة دراسة تأصيلية  . األنصارم، أحكاـ الزكاة كالضرائب كتطبيقاهتإ٘، ٔ٘جوانب العدالة يف تشريع الزكاة، صينظر: مصيطفى،  (ٖ٘)

 .ٕٖٚ -ٖٔٙمقارنة بُت الشريعة كالقانوف، ص
فإياؾ ككرائم أمواذلم )ن جبل حُت بعثو إىل اليمن: و كسلم دلعاذ بهلل صلى اهلل عليهما، قاؿ: قاؿ رسوؿ اعن ابن عباس رضي اهلل عنجاء  (ٖٙ)

، فإنو ليس بينو كبُت اهلل حجاب  ،ٕج ،ث كانواباب أخذ الصدقة من األغنياء كترد يف الفقراء حي ،صحيح(. البخارم، الكاتق دعوة ادلظلـو
 (.ٜٙٗٔ، رقم احلديث )ٕٛٔص

 .ٕ٘٘، صٖجالطبقات الكربل،  ،ابن سعد (ٖٚ)
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 المبحث الثاني
 وأثر مقصد العدل في الترجيحزكاة األجرة المعجلة  حكم

 المطلب األول
 والمستأجر عند الفقهاء حكم زكاتها في حق المؤجر

، كيسمي (ٜٖ)، أك العوض الذم يدفعو ادلستأجر للمؤجر يف مقابلة ادلنفعة اليت يأخذىا منو(ٖٛ)يقصد باألجرة ىنا ٙتن ادلنفعة
 .(ٓٗ)ادلالكية العقد على منفعة الدار كراء كليس إجارة

إىل أنو جيوز تعجيل األجرة كتأخَتىا، كلكن اختلفوا يف حكم زكاهتا إذا عجلت لسنُت إىل  (ٔٗ)كقد ذىب ٚتهور العلماء
 األقواؿ التالية:

 القوؿ األكؿ: 

إال بتماـ ملكها، كذلك بعد أف على ادلؤجر يف قوؿ إىل أف األجرة ادلعجلة ال زكاة فيها  (ٖٗ)كادلالكية (ٕٗ)ذىب احلنفية
ف األصل عندىم أف األجرة تستحق حسب استيفاء ادلنفعة شيئا فشيئا، أك بعد يقبضها، كحيوؿ عليو احلوؿ؛ كذلك أل

 استيفاء ادلنفعة.

كعلى ذلك فلو آجر بيتا أك أرضا ثالث سنُت بتسعة آالؼ دينار، كل سنة بثالثة آالؼ، كقبض تسعة آالؼ معجلة كال 
اليت ىي أجرة السنة األكىل مل يتحقق ملكو ذلا إال شيء لو غَتىا، فإذا مر على ذلك حوؿ فال زكاة عليو؛ ألف الثالثة آالؼ 

                                                           

 .ٖ، صٛ( ابن صليم، البحر الرائق، جٖٛ)
 .ٕ، صٗج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبَتالدسوقي، ( ٜٖ)
منافع اآلدمي، كما أمكن نقلو غَت السفن كاحليواف، كاإلجارة كالكراء ٔتعٌت كاحد. ينظر: الدسوقي، ( اإلجارة تطلق عندىم على العقد على ٓٗ)

 .ٓٔٔ، صٕ. شهاب الدين النفراكم، الفواكو الدكاين، جٕ، صٗحاشية الدسوقي، ج
، فال جيوز عنده أصال اشًتاط تعجيل األجرة كال تعجيل شيء منها؛ ألنو شرط ليس يف ك(ٔٗ) ينظر:  .كتاب اهلل فهو باطل  خالف ابن حـز

 البناية شرح اذلداية،، بدر الدين العيٌت. ٕٖٕ، صٕج، ادلرغيناين، اذلداية يف شرح بداية ادلبتدم. ٕٕٓ، صٗالكاساين، بدائع الصنائع، ج
، ركضة بزيزةابن  .ٖٔ، صٗجملتهد كهناية ادلقتصد، ج. ابن رشد احلفيد، بداية اٗٗ، صٗ. الدسوقي، حاشية الدسوقي، جٕٕ٘، صٓٔج

، ٕج ،«شرح إرشاد السالك يف مذىب إماـ األئمة مالك»أسهل ادلدارؾ ، الكشناكم .ٖٙٓٔ، صٕج ،ادلستبُت يف شرح كتاب التلقُت
، ادلرداكم. ٗٚٔ، ص٘ركضة الطالبُت كعمدة ادلفتُت، ج، النوكم .ٙٔ، صٗجالصاكم، حاشية الصاكم على الشرح الصغَت، . ٕٖٙص

، احمللى. ٔٛ، صٙاإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ، ج  .ٗ، صٚج، ابن حـز
. بدر الدين العيٍت، البناية ٕٕٓ، صٗ. الكاساين، بدائع الصنائع، جٖٔٗ، صٗ. الفتاكل اذلندية، جٕٖٕ، صٕ( ادلرغيناين، اذلداية، جٕٗ)

ٖتفة  ،السمرقندمأصل ادلاؿ كيزكى ْتولو عند احلنفية. ينظر:  . إال إذا كاف من جنس ماؿ عنده فإنو يضم إىلٕٕ٘، صٓٔشرح اذلداية، ج
 .ٜٚٔ، صٔ، جدرر احلكاـ شرح غرر األحكاـ ،خسركمنال . ٕٚٚ، صٔج، الفقهاء

. الصاكم، حاشية الصاكم على الشرح الصغَت، ٕ٘ٓ، صٕ. اخلرشي، شرح سلتصر خليل، جٗٛٗ، صٔالدسوقي، حاشية الدسوقي، ج (ٖٗ)
 .ٜٗٙ، صٔج
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بانقضائها؛ ألهنا كانت عنده ٔتثابة الوديعة، فلم ديلكها حوال كامال، فإذا مر احلوؿ الثاين زكى ثالثة آالؼ، كإذا مر الثالث 
 زكى ستة آالؼ إال ما أنقصتو الزكاة، فإذا مر الرابع زكى اجلميع. 

 أف األجرة ال تستحق بالعقد، كإمنا تستحق بانقضاء مدة اإلجارة كإف عجلت، كاستدلوا على كقد استندكا يف رأيهم ىذا إىل
 ذلك ٔتا يلي: 

ثالثة ): -صلى اهلل عليو كسلم -(، كقوؿ النيبٙ{ )الطالؽ: فإف أرضعن لكم فآتوىن أجورىنأكال: استدلوا بقولو تعاىل: }
. ككجو الداللة أف مقتضى اآلية يدؿ على أف (ٗٗ)(منو كمل يوفو أجرهأنا خصمهم يـو القيامة، رجل استأجر أجَتا فاستوىف 

األجرة تستحق باستكماؿ الرضاع، كأف التوعد على االمتناع من دفع األجر يف احلديث كاف بعد العمل؛ فدؿ على أف حالة 
 .(٘ٗ)كجوب األجرة بعد االستيفاء

حىت يعطوا أنو أراد استكماؿ الرضاع، كما قاؿ سبحانو: }كنوقش ىذا االستدالؿ بأف معٌت اآلية: فإف بذلن الرضاع، ال 
فإذا قرأت القرآف فاستعذ باهلل من الشيطاف ( أم  يبذلوا. ككما قاؿ تعاىل: }ٜٕ{ )التوبة: اجلزية عن يد كىم صاغركف

لو، كقولو تعاىل: . كأما احلديث، فاألمر باإليتاء يف كقت ال دينع كجوبو قب(ٙٗ)( أم إذا أردت القراءةٜٛ)النحل: { الرجيم
(، كالصداؽ جيب قبل االستمتاع، كما أف احلديث يدؿ ٕٗ{ )النساء: فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن فريضة}

عليو أنو إمنا توعد على ترؾ اإليفاء بعد الفراغ من العمل، أك أنو توعده على ترؾ اإليفاء يف الوقت الذم تتوجو ادلطالبة فيو 
 . (ٚٗ)عادة

ا بأف اآلية كاحلديث كردا يف من استؤجر على عمل، فأما ما كقعت اإلجارة فيو على مدة، فال تعرض ذلا بو، كنوقش أيض
كإذا كانت اإلجارة على عمل، فإف األجر ديلك بالعقد أيضا، لكن ال يستحق تسليمو إال عند تسليم العمل. قاؿ ابن أيب 

، استحق األجر عند إيفاء ، فلو أجر كل يـو  موسى: )من استؤجر لعمل معلـو العمل، كإف استؤجر يف كل يـو بأجر معلـو
عند ٘تامو(. كقاؿ أبو اخلطاب: )األجر ديلك بالعقد، كيستحق بالتسليم، كيستقر ٔتضي ادلدة، كإمنا توقف استحقاؽ تسليمو 

ؽ اإلجارة على على العمل؛ ألنو عوض، فال يستحق تسليمو إال مع تسليم ادلعوض، كالصداؽ كالثمن يف ادلبيع، كفار 
األعياف؛ ألف تسليمها جرل رلرل تسليم نفعها، كمىت كاف على منفعة يف الذمة، مل حيصل تسليم ادلنفعة، كال ما يقـو 

 .(ٛٗ)مقامها، فتوقف استحقاؽ تسليم األجر على تسليم العمل(

                                                           

 (.ٕٕٕٚ، حديث رقم )ٕٛ، صٖباب إمث من باع حرا، ج ،صحيح البخارمالبخارم، ( ٗٗ)
 .ٜٕٖ، ص٘( ابن قدامة، ادلغٍت، ج٘ٗ)
 .ٜٖٚ، صٚ( ادلاكردم، احلاكم الكبَت، جٙٗ)
 .ٜٕٖ، ص٘( ابن قدامة، ادلغٍت، جٚٗ)
 .ٖٖٓ -ٜٕٖ، ص٘( ابن قدامة، ادلغٍت، جٛٗ)
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. ككجو الداللة أف (ٜٗ)«ف جيف عرقوأعطوا األجَت أجره قبل أ»قاؿ:  -صلى اهلل عليو كسلم  -ثانيا: ركل ابن عمر أف النيب 
يف احلديث حثا على تعجيلها يف أكؿ زماف استحقاقها، كذلك يكوف بعد العمل الذم تعرؼ بو؛ ألف العرؽ يوجد 

 (.ٓ٘بالعمل)

كنوقش ىذا االستدالؿ بأنو قد يعرؽ حُت يعمل فيقتضي أف يستحق أخذىا قبل إ٘تاـ العمل، كجيوز أف يكوف كاردا فيمن 
 ، كما أف احلديث فيو كالـ كما كرد يف ٗترجيو.(ٔ٘)أجرتو شرط تأخَت

ثالثا: القياس على اجلعالة كالقراض؛ حيث إف ما استحق من األعواض على ادلنافع يلـز أداؤه بعد تسليم ادلنافع، كاجلعالة 
 . (ٕ٘)كالقراض

  .(ٖ٘)الزمة فوقع فيها إجباركنوقش بأف العقد يف اجلعالة كالقراض غَت الـز فلم يقع فيهما إجبار، كاإلجارة 

رابعا: ىذا عقد معاكضة فيقتضي ادلساكاة بينهما، كذلك بتقابل البدلُت يف ادللك كالتسليم، كأحد البدلُت ىو ادلنفعة مل تصر 
 . (ٗ٘)شللوكة بنفس العقد؛ الستحالة ثبوت ادللك يف ادلعدـك فكذا يف البدؿ اآلخر، كلو ملك األجرة دللكها بغَت بدؿ

بأف ادلنفعة ادلعدكمة جعلت موجودة حكما؛ ألف من شرط جواز العقد أف يكوف ادلعقود عليو موجودا مقدكرا على كنوقش 
. كللشارع جعل ادلعدـك (٘٘)هنى عن بيع ما ليس عند اإلنساف كرخص يف السلم -عليو الصالة كالسالـ  -تسليمو؛ ألنو 

ا يف حق األحكاـ من الوصية كاإلرث، ككذا جيعل ادلوجود حقيقة موجودا حكما كما جعل النطفة يف الرحم كاحلي حكم
 حقيقة كادلعدـك حكما كما جعل ادلرتد ادللتحق بدار احلرب ميتا يف حق األحكاـ كاإلرث كعتق أمهات أكالده، كالدليل

. كقياسا على (ٙ٘)على أنو كادلوجود جواز االستئجار بالدين، كلو كاف معدكما دلا جاز؛ ألنو يصَت دينا بدين كىو حراـ شرعا
                                              . (ٚ٘)الثمن يف عقد البيع، األكىل بو أف ٘تلك القيمة يف احلاؿ بعد العقد

                                                           

(، كىو معلوؿ بعبد الرٛتن بن زيد، ينظر: الزيلعي، نصب ٖٕٗٗ، حديث رقم )ٚٔٛص، ٕباب أجر األجراء، ج السنن، ،ابن ماجة( ٜٗ)
 .ٜٕٔ، صٗالراية، ج

 .ٖٙٛ، ص٘ج، الذخَتةالقرايف، ( ٓ٘)
 .ٜٖٚ، صٚ( ادلاكردم، احلاكم الكبَت، جٔ٘)
 .ٜٖٙ، صٚ( ادلاكردم، احلاكم الكبَت،جٕ٘)
 .ٜٖٙ، صٚ( ادلاكردم، احلاكم الكبَت، جٖ٘)
، ٓٔ. بدر الدين العيٍت، البناية شرح اذلداية، جٚٓٔ، ص٘الزيلعي، تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب، ج( فخر الدين ٗ٘)

 .ٕٕ٘ص
( قاؿ الزيلعي: )مل أجده هبذا اللفظ، كالذم يظهر أنو حديث مركب من قولو صلى اهلل عليو كسلم: )ال حيل سلف كبيع، كال شرطاف يف ٘٘)

من، كال بيع ما ليس عندؾ(. كاآلخر قولو صلى اهلل عليو كسلم: )من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلـو ككزف معلـو بيع، كال ربح مامل يض
(. ينظر: الزيلعي، نصب الراية، ج  . ٙٗ-٘ٗ، صٗإىل أجل معلـو

، ٓٔالبناية شرح اذلداية، ج . بدر الدين العيٍت،ٚٓٔ، ص٘( فخر الدين الزيلعي، تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب، جٙ٘)
 .ٕٕ٘ص

. نقال عن الشريف، اإلجارة الواردة على عمل اإلنساف، ٜٓٔالعذر كأثره يف عقود ادلعاكضات ادلالية يف الفقو اإلسالمي، صالغنانيم، ( ٚ٘)
 ٕٕٕص
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خامسا: ادلؤجر إذا قبض األجر، انتفع بو كلو، ٓتالؼ ادلستأجر، فإنو ال حيصل لو استيفاء ادلنفعة كلها، كقد ثبت أف الدار 
 ادلؤاجرة لو اهندمت قبل تقضي ادلدة اسًتجع من ادلؤجر ما قبضو من األجرة، فدؿ على أنو مل يكن مالكا لألجرة. 

لكها دلا جاز اشًتاط التعجيل، كما أف ملك الثمن يف البيع ال دينع من اسًتجاع كنوقش بأنو استدالؿ باطل؛ ألنو لو مل دي
بعض الثمن يف أرش العيب، كملك ادلهر يف النكاح ال دينع من اسًتجاع نصف ادلهر إذا ما طلق قبل الدخوؿ، فبطل 

 .(ٛ٘)االستدالؿ

 :إىل ما يليفقد اختلف فيو أصحاب ىذا القوؿ دلستأجر كأما حكم ىذا ادلاؿ يف حق ا

الكاساين: )إف األجرة ال ٘تلك إال بأحد معاف  وقال، منها ما من نصوصهم كىذا ي فهمللمؤجر،  غَت مستقر ملك األكؿ:
. كأكجب (ٜ٘)ثالثة: أحدىا: شرط التعجيل يف نفس العقد، كالثاين: التعجيل من غَت شرط، الثالث: استيفاء ادلعقود عليو(

ائل، كمنها: )إف شرط ذلك(، مث قالوا: )كإذا مل جيب التعجيل كاف مياكمة، أم كلما استوىف ادلالكية تعجيلها يف أربعة مس
. كىذا يدؿ على أف منهم من يرل أف األجرة ٘تلك (ٓٙ)منفعة يـو أك ٘تكن من استيفائها، لزمتو أجرتو، أك بعد ٘تاـ العمل(

 ، كلكنو ملك غَت مستقر.للمؤجر إذا عجلت

: إنو جيب على -عن زكاة األجرة ادلقدمة -(ٔٙ)ادلستأجر، ففي البدائع: )قاؿ: قاؿ بعض مشاخيناباقية على ملك الثاين: 
كعند ادلالكية: )فلو آجر  ،(ٖٙ)ٔتثابة دين لو على ادلؤجركيركنو . (ٕٙ)ادلستأجر أيضا؛ ألنو يعد ذلك ماال موضوعا عند اآلجر(

معجلة كال شيء لو غَتىا، فإذا مر على ذلك حوؿ فال  نفسو ثالث سنُت بستُت دينارا، كل سنة بعشرين، كقبض الستُت
زكاة عليو؛ ألف العشرين اليت ىي أجرة السنة األكىل مل يتحقق ملكو ذلا إال بانقضائها؛ ألهنا كانت عنده ٔتثابة الوديعة، فلم 

كركل ابن نافع عن مالك كالوديعة عندىم جرل فيها اخلالؼ، فاختار أبو القاسم زكاهتا كل عاـ،  .(ٗٙ)ديلكها حوال كامال(
 .(٘ٙ)أنو يستقبل هبا حوال بعد قبضها

                                                           

 .ٖٖٓ -ٜٕٖ، ص٘. ابن قدامة، ادلغٍت، جٜٖٙ، صٚ( ادلاكردم، احلاكم الكبَت، جٛ٘)
 . ٕٕٓ، صٗالصنائع، ج الكاساين، بدائع( ٜ٘)
. ابن بزيزة، ركضة ادلستبُت ٖٔ، صٗ. ابن رشد احلفيد، بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد، جٗٗ، صٗحاشية الدسوقي، ج ( ينظر: الدسوقي،ٓٙ)

 .ٙٔ، صٗ. الصاكم، حاشية الصاكم على الشرح الصغَت، جٖٙٓٔ، صٕيف شرح كتاب التلقُت، ج
، اجلرجاين . ٚٙ، صٕج ،اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية، زليي الدين احلنفيجاء ذلك عن رلد الدين السرخكيت كالبزدكم. ينظر:  (ٔٙ)

 .ٕٗٙ، صٔ، جنة األكمل يف فركع الفقو احلنفيخزا
 .ٙ، صٕ( الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، جٕٙ)
 .ٚٙ، صٕاجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية، ج، احلنفيزليي الدين ( ٖٙ)
. الصاكم، حاشية الصاكم على الشرح الصغَت، ٕ٘ٓ، صٕ. اخلرشي، شرح سلتصر خليل، جٗٛٗ، صٔ( الدسوقي، حاشية الدسوقي، جٗٙ)

 .ٜٗٙ، صٔج
(. كيقوؿ: )فهذه الركاية تدؿ على أف عدـ ( قاؿ يف البياف: )كىو إغراؽ، إال أف يكوف معٌت ذلك أف ادلودع غائب عنو فيكوف لذلك كجو٘ٙ)

، ٕج، البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل دلسائل ادلستخرجةالقرطيب، القدرة على تنمية ادلاؿ علة صحيحة يف إسقاط الزكاة عنو(. ينظر: 
 . ٗٗٗ، صٔ. ابن بزبزة، ركضة ادلستبُت، جٕٔ٘، صٕالتوضيح يف شرح ادلختصر الفرعي البن احلاجب، ج ،. ضياء الدين ادلالكيٖٖٚص

https://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%A8%D9%8A+%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%22
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ما داـ مل  -فقسم رأل أنو شللوؾ ملكا تاما للمستأجر، (ٙٙ)ىؤالء انقسموا قسمُت كجرل خالفهم يف زكاة الضماربالتايل ك 
لك اليد، فليس عليو كعليو زكاتو، كمنهم من يرل أنو شللوؾ للمستأجر ملكا ناقصا؛ ألنو ال دي -تستوؼ يف مقابلو ادلنافع

 .(ٚٙ)زكاتو

أنو ال ٕتب إال زكاة ما استقر؛ ألف ما مل  (ٜٙ)كىو األظهر عند الشافعية (ٛٙ)القوؿ الثاين: ذىب ادلالكية يف القوؿ اآلخر
يستقر معرض للسقوط، فتجب زكاة الثالثة آالؼ األكىل بتماـ احلوؿ األكؿ، ألنو ملكها من أكؿ احلوؿ، كإذا مت احلوؿ 

ر عليها الثاين فعليو زكاة ثالثة آالؼ لسنة كىي اليت زكاىا يف آخر السنة األكىل، كزكاة ثالثة آالؼ لسنتُت، كىي اليت استق
 ملكو اآلف، كىكذا. 

كقوؿ ادلالكية ىنا يوافق األصل عندىم، كىو أف الثمن يكوف على حسب ادلنافع شيئا فشيئا، كلكنهم جعلوا ابتداء احلوؿ 
 كقد سبق أهنم يركف ىذا ادلاؿ بالنسبة للمستأجر ٔتثابة الوديعة عند ادلؤجر. منذ انعقاد العقد.

دىم بالعقد، كلكن جعلوا ملكها بالعقد ملكا موقوفا مراعى، فإذا مضى زماف من ادلدة  كأما الشافعية فتستحق األجرة عن
كاف استقرار ملكو على ما قابلو من األجرة، كإمنا كانت مراعاة كمل تكن مستقرة ألهنا يف مقابلة ادلنفعة، كملك ادلستأجر 

األجرة، فما ال يستقر معرض للسقوط باهنداـ الدار على ادلنفعة غَت مستقر؛ ألهنا لو فاتت هبدـ رجع ٔتا يف مقابلتها من 
فملكو ضعيف، كلو استقر ملكو عليها مل يرجع عند فواهتا ٔتا قابلها كادلشًتم، إذا استقر ملكو على السلعة يقبضها مل 
 يرجع بالثمن عند تلفها، كإذا كاف ملك ادلستأجر على ادلنفعة غَت مستقر، كجب أف يكوف ملك ادلؤجر لألجرة غَت

 خرجت من ملك ادلستأجر كبالتايل فال زكاة عليو فيها. األجرة ادلعجلة أفالقوؿ يعٍت كىذا . (ٓٚ)مستقر

                                                           

ىو كل ماؿ غَت مقدكر االنتفاع بو مع قياـ أصل ادللك، كقاؿ مالك: احملبوس عن صاحبو. كقاؿ اخلليل: الذم ال يرجى رجوعو. كيف ( ٙٙ)
البحر الرائق ابن صليم ادلصرم، . ٜ، صٕى االنتفاع بو. ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع، جالتعريفات: ادلاؿ الذم يكوف عينو قائما كال يرج

، ٕ. بدر الدين العيٍت، العناية شرح اذلداية، جٜ، صٕج، ابن عابدين، رد احملتار على الدر ادلختار، ٕٕٕ، صٕج، شرح كنز الدقائق
مطالع  ،ابن قرقوؿ. ٚٙٔ، صٖج، االستذكار ابن عبد الرب، .ٜٗٔص ،ٔج، رلمع األهنر يف شرح ملتقى األْترشيخي زاده، . ٗٙٔص

 .ٖٛٔ، صٔج، كتاب التعريفات  ،اجلرجاين .ٕٗ٘، صٔج، تفسَت ادلوطأ ،أبو ادلطرؼ القنازعي. ٕٖٗ، صٗج، األنوار على صحاح اآلثار
ائق شرح  تبيُت احلق ،فخر الدين الزيلعي. ٜ، صٕج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ،الكاساين. ٗٚٔ، صٔج، الفتاكل اذلندية( ينظر: ٚٙ)

، التاج كاإلكليل دلختصر خليل ،أبو عبد اهلل ادلواؽ. ٖٔٔ، صٕج، ادلنتقى شرح ادلوطأالباجي،  .ٕٙ٘، صٔج، يبكنز الدقائق كحاشية الشل
 .ٔٛ٘، صٔحاشية الصاكم على الشرح الصغَت، ج ،الصاكم. ٕٛ، صٖج
. الصاكم، حاشية الصاكم على الشرح الصغَت، ٕ٘ٓ، صٕ. اخلرشي، شرح سلتصر خليل، جٗٛٗ، صٔ( الدسوقي، حاشية الدسوقي، جٛٙ)

 .ٜٗٙ، صٔج
الوسيط يف الغزايل، . ٖٜٕ، صٖج، البياف يف مذىب اإلماـ الشافعيالعمراين، . ٕٔٔ، ص٘ج، كفاية النبيو يف شرح التنبيوابن الرفعة،  ( ٜٙ)

 . ٔٗٗ، صٕادلذىب، ج
 .ٕٛٔ، صٕج، مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ،الشربيٍت. ٖٛٔ -ٖٚٔ، صٖ( ادلاكردم، احلاكم الكبَت، جٓٚ)



14 
 

، كنقلو الكاساين عن زلمد بن الفضل البخارم (ٕٚ)، كىو مذىب احلنابلة(ٔٚ)القوؿ الثالث: ذىب الشافعية يف قوؿ
أف األجرة ادلعجلة لسنُت إذا حاؿ عليها احلوؿ ٕتب على ادلؤجر زكاهتا كلها؛ ألنو ديلكها ملكا تاما من حُت  (ٖٚ)احلنفي

كىذا يعٍت أف ادلستأجر مل  . (ٗٚ)العقد،  ككوهنا بعرض الرجوع النفساخ العقد، ال دينع كجوب الزكاة، كالصداؽ قبل الدخوؿ
 تعد لو عالقة هبذا ادلاؿ كال زكاة عليو فيو.

 كاستدلوا ٔتا يلي:

 . (٘ٚ)أكال: القياس على ما ملكو هببة، أك مَتاث، أك ضلوه

كديكن أف يناقش بأف اذلبة كادلَتاث ٘تليك دكف مقابل، كبالتايل فإف ملكو عليها مستقر ٓتالؼ اإلجارة اليت تكوف على 
 اذلبة كادلَتاث.حسب استيفاء ادلنفعة، كما أف األجرة زلتملة الذىاب باهنداـ الدار، ٓتالؼ 

ثانيا: جيب تسليمها بتسليم العُت كالتمكُت من االنتفاع كإف مل ينتفع فعال؛ ألنو عوض أطلق ذكره يف عقد ادلعاكضة 
 .(ٙٚ)فيستحق ٔتطلق العقد كالثمن كادلهر، فإذا استوىف ادلنفعة استقرت األجرة

 :(ٚٚ)كنوقش بأف األجرة ال تشبو صداؽ الزكجة الفًتاقهما من كجهُت 

أحدمها: أف ملك الزكجة على الصداؽ مستقر ٓتالؼ األجرة، فلو ماتت الزكجة قبل الدخوؿ هبا، مل يرجع الزكج بشيء من 
 صداقها، كلو اهندمت الدار قبل مضي مدهتا، رجع ادلستأجر ٔتا يف مقابلتها. 

بالطالؽ، فلم يكن ذلك مانعا  كاآلخر: أف رجوع الزكج بنصف الصداؽ إذا طلق قبل الدخوؿ إمنا ىو استحداث ملك ٕترد
 من استقرار ملك الزكجة على الصداؽ قبل الطالؽ.

كأما ادلبيع فقد مت تسليمو فاستحق يف مقابلو الثمن، كىذا ٓتالؼ ادلنافع ألف االستيفاء فيها يكوف شيئا فشيئا، كاألجرة على 
 . (ٛٚ)ب عليو تسليم اآلخرحسب استيفائها كبذا ينقلب القياس، فيقاؿ: مل يسلم أحد العوضُت فال جي

ثالثا:  لو كانت ادلنافع بالتمكُت غَت مقبوضة دلا جاز تأجيل األجرة؛ ألنو يصَت دينا بدين، كقد كرد النهي عنو، كيف 
  .(ٜٚ)إٚتاعهم على جواز تأجيلها دليل على حصوؿ قبضها

                                                           

، ٘. ابن الرفعة، كفاية النبيو يف شرح التنبيو، جٚ٘٘، صٕج، العزيز شرح الوجيز ادلعركؼ بالشرح الكبَت ،أبو القاسم الرافعي القزكيٍت (ٔٚ)
 .ٔٗٗ، صٕ. الغزايل، الوسيط، جٖٜٕ، صٖف يف مذىب اإلماـ الشافعي، ج. العمراين، البيإٔٔص

 .ٕٚ، صٖ( ابن قدامة، ادلغٍت، جٕٚ)
 .ٙ، صٕ( الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، جٖٚ)
  . ٕٚ، صٖ( ابن قدامة، ادلغٍت، جٗٚ)
 .ٜٜٕ، صٕادلقنع، ج . ابن مفلح، ادلبدع يف شرحٕٖٚ، صٙ( ابن قدامة، الشرح الكبَت على ادلقنع، ج٘ٚ)
، ٘. ابن قدامة، ادلغٍت، جٜٜٖ، صٔ. الشَتازم، ادلهذب، جٕٔٙ، ٕٕٖ، ص٘هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج، ج ،شهاب الدين الرملي (ٙٚ)

 .ٜ٘، صٗالفتاكل الكربل، جابن تيمية، فما بعدىا.  ٜٕٖص
 .ٕٛٔ، صٕج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج، ج. الشربيٍت، مغٍت احملتا ٖٛٔ -ٖٚٔ، صٖ( ادلاكردم، احلاكم الكبَت، جٚٚ)
 .ٖٙٛ، ص٘( القرايف، الذخَتة، جٛٚ)
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، فتصَت ىي (ٓٛ)لئال يلـز ٘تليك ادلنفعة ادلعدكمة كنوقش بأنو عند انعقاد العقد فيها تقاـ العُت مقاـ ادلنفعة يف ابتداء العقد
مقبوضة فال يكوف دينا بدين أصال، كىذا ليس فيو إال إقامة السبب كىو العُت مقاـ ادلسبب كىي ادلنفعة، كىذا معهود يف 

بو؛ ألنو سببو الشرع، فالشارع أقاـ السفر مقاـ ادلشقة؛ ألنو سببها كأقاـ البلوغ مقاـ اعتداؿ العقل حىت علق التكليف 
كنظائره كثَتة ال ٖتصى، كإمنا جاز االستئجار بالدين؛ ألف العقد مل ينعقد يف حق ادلنفعة فلم تصر ادلنفعة دينا يف ذمتو فال 

 . (ٔٛ)جيب بدذلا أيضا

رابعا: الزكجة ال يلزمها التمكُت من نفسها إال بعد قبض صداقها، كلو كاف صداقها سكٌت دار تسلمتها لزمها تسليم 
  .(ٕٛ)نفسها، فلوال حصوؿ قبضها لصداقها ما ألزمت تسليم نفسها

كنوقش بأف ملك الزكجة على الصداؽ مستقر ٓتالؼ األجرة، أال ترل أنو لو ماتت الزكجة قبل الدخوؿ هبا، مل يرجع الزكج 
كردم: )لو قبض ادلكرم . قاؿ ادلا(ٖٛ)بشيء من صداقها، كلو اهندمت الدار قبل مضي مدهتا، رجع ادلستأجر ٔتا يف مقابلتها

ادلاؿ مث اهندمت الدار انفسخ الكراء كمل يكن عليو زكاة إال فيما سلم لو، كال يشبو صداؽ ادلرأة ألهنا ملكتو على الكماؿ 
 .(ٗٛ)فإف طلق انتقض النصف، كاإلجارة ال ديلك منها شيء إال بسالمة منفعة ادلستأجر مدة يكوف ذلا حصة من اإلجارة(

و مل ٘تلك بتسليم الدار كالتمكُت من السكٌت دلا جازت ادلضاربة عليها، كأف يأخذ من الذىب كرقا كعن خامسا: األجرة ل
 . (٘ٛ)الورؽ ذىبا، كما ال جيوز مثل ذلك يف الديوف ادلؤجلة، كيف جواز ذلك دليل على كجوهبا

ادلنافع مقبوضة حكما؛ ألنو قد  كديكن أف يناقش بأف التصرؼ يف ادلاؿ ال يعٍت ملكو للمؤجر، فقد ذكر ادلاكردم: )إف
يتصرؼ يف الدار كإف جاز أف يزكؿ ملكو عن منافعها باذلدـ، كذلك األجرة قد يتصرؼ فيها ادلؤجر كإف جاز أف يزكؿ ملكو 

  .(ٙٛ)عنها باذلدـ(

 . (ٚٛ)ور قبضو(القوؿ الرابع: تزكى األجرة ادلعجلة فور قبضها، كىي ركاية عن اإلماـ أٛتد: )أنو يزكيو إذا استفاده؛ أم ف

ليس يف )أنو قاؿ:  –صلى اهلل عليو كسلم  -عن النيب  -رضي اهلل عنو -كنوقش بأف ىذا سلالف دلا ركاه علي بن أيب طالب
. كما أنو ماؿ مستفاد بعقد معاكضة، فأشبو ٙتن ادلبيع. كما أف احلنابلة ٛتلوا كالـ أٛتد (ٛٛ)(ماؿ زكاة حىت حيوؿ عليو احلوؿ

                                                                                                                                                                             

 .ٜٖٚ -ٜٖٙ، صٚ( ادلاكردم، احلاكم الكبَت، جٜٚ)
 .ٖٕٕ، صٙ( بدر الدين العيٍت، العناية شرح اذلداية، جٓٛ)
 .ٚٓٔ، ص٘( فخر الدين الزيلعي، تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب، جٔٛ)
 .ٜٖٚ -ٜٖٙ، صٚاكردم، احلاكم الكبَت، ج( ادلٕٛ)
 .ٕٛٔ، صٕ. الشربيٍت، مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج، جٖٛٔ -ٖٚٔ، صٖ( ادلاكردم، احلاكم الكبَت، جٖٛ)
 .ٖٚٔ، صٖ( ادلاكردم، احلاكم الكبَت، جٗٛ)
 .ٜٖٚ -ٜٖٙ، صٚ( ادلاكردم، احلاكم الكبَت، ج٘ٛ)
 .ٜٖٚ -ٜٖٙ، صٚج ( ادلاكردم، حلاكم الكبَت،ٙٛ)
 .ٜٔ، صٖج، اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼادلرداكم، ( ٚٛ)
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نة، كقبض أجرهتا يف آخرىا، فأكجب عليها زكاهتا؛ ألنو قد ملكها من أكؿ احلوؿ، فصارت كسائر على من أجر داره س
الديوف، إذا قبضها بعد حوؿ زكاىا حُت يقبضها، كىذا ما نص عليو يف ركاية بكر بن زلمد عن أبيو قاؿ: )إذا كرل دارا أك 

احلوؿ من حُت قبضها، كإف كانت على ادلكًتم فمن  عبدا يف سنة بألف فحصلت لو الدراىم كقبضها زكاىا إذا حاؿ عليو
، فيحمل مطلق كالمو على (ٜٛ)يـو كجبت لو فيها الزكاة، ٔتنزلة الدين إذا كجب لو على صاحبو زكاه من يـو كجب لو(

 مقيده. 

 المطلب الثاني
 أثر مقصد العدل في الترجيح

 ما يلي: -كاهلل أعلم –النظر يف األدلة يف ادلسألة فإف الراجح  يقدقبعد ت

 أكال: يف حق ادلؤجر: 

أف األجرة ادلعجلة انتقلت إىل ملك ادلؤجر، كلكنو ملك موقوؼ غَت مستقر، كىذا ىو األظهر عند الشافعية  يرجح الباحث
استقر ال ٕتب زكاة إال ما استقر، فإذا مضى احلوؿ األكؿ زكى ما ف كادلفهـو من نصوص احلنفية إذا عجلت األجرة، كبالتايل

 ، كذلك دلا يلي:ادلالكية يف قوؿالزكاة ىذه  هم يف كيفيةقكقد كاف عليو ملكو، كملكو يبدأ منذ انعقاد العقد،

قوؿ احلنفية كادلالكية يف أف األجرة ال تستحق بالعقد، ىذا بالنظر إىل األصل، كلكن إذا عجلت األجرة فنجد أف من أكال: 
كىذا يدؿ على أف منهم من يرل أف األجرة ٘تلك للمؤجر إذا ، (ٜٔ)كقد سبق ذكرىاما يفيد أنو ملك للمؤجر،  (ٜٓ)نصوصهم
 عجلت.

 الًتجيح ٔتقصد العدؿ: ديكن الًتجيح ٔتا تقتضيو العدالة من عدة كجوه: ثانيا: 

إال أهنم اختلفوا يف بعض الفركع ، (ٖٜ)التاـ للماؿ شرط إلجياب الزكاة على مالكو (ٕٜ)على أف ادللك الفقهاء اتفق -ٔ
استقرار ادللك: بأف يكوف ثابتا غَت معرض لإلسقاط، أك ، كمن شركط ادللك التاـ كمدل ٖتقق ادللك التاـ فيها

                                                                                                                                                                             

، أبواب ىػ( السنن الكربلٛ٘ٗالبيهقي )ت ( كقاؿ أٛتد: حديث صحيح. ٕٙٙٔ، حديث رقم )٘ٔٗ، صٕج ادلسند،، بن حنبلأٛتد  (ٛٛ)
. كقاؿ ابن حجر بعد أف نسبو إىل البيهقي: )حديث علي ال بأس بإسناده ٜ٘، صٗالزكاة، باب ال زكاة يف ماؿ حىت حيوؿ عليو احلوؿ، ج

 .ٖٙٓ، صٕج، التلخيص احلبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت ،بن حجر العسقاليناكاآلثار تعضده، فيصلح للحجة، كاهلل أعلم(. ينظر: 
 .ٕٖٚ، صٙ. ابن قدامة، الشرح الكبَت على ادلقنع، جٚ٘، صٖبن قدامة، ادلغٍت، ج( اٜٛ)
. ابن رشد احلفيد، بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد، ٗٗ، صٗحاشية الدسوقي، ج الدسوقي، .ٕٕٓ، صٗاساين، بدائع الصنائع، جالك( ٜٓ)

 .ٙٔ، صٗ. الصاكم، حاشية الصاكم على الشرح الصغَت، جٖٙٓٔ، صٕ. ابن بزيزة، ركضة ادلستبُت يف شرح كتاب التلقُت، جٖٔ، صٗج
 .(ٓٙ)، (ٜ٘)ينظر ىامش:  (ٜٔ)

ا ( عرفو القرايف ادللك بقولو: )إباحة شرعية يف عُت أك منفعة تقتضي ٘تكن صاحبها من االنتفاع بتلك العُت أك ادلنفعة أك أخذ العوض عنهٕٜ)
، ٖ، جكؽ على أنواء الفركؽ( البن الشاطالفركؽ )أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ(، كمعو حاشية )إدرار الشر القرايف، من حيث ىي كذلك(. 

 ٖٖ٘ص
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مًتددا بُت الثبوت كعدمو، كادللك غَت ادلستقر يطلق عليو ادللك الضعيف، كذلذا مل يوجب ٚتاىَت الفقهاء الزكاة 
ديلك الرقبة كاليد، كيستطيع التصرؼ يف ىنا ادلؤجر ك . (ٜٗ)يف دين السيد على عبده ادلكاتب ألنو عرضة للسقوط

عدـ  بسبب ملكو ضعيف ىذا ادلاؿ، كىذا يعٍت أف األجرة انتقلت إىل ملك ادلؤجر منذ بداية العقد، كلكن
 فإذا مر حوؿ استقر ملكو على أجرة احلوؿ.، كال يكفي ملكو للرقبة كاليد ،(ٜ٘)استقراره

كقبض األجرة منذ بداية العقد،  فيو عدـ االستقرار، كلكن ما داـ مضى حوؿال يزكى ادلاؿ غَت ادلستقر ما ٖتقق  -ٕ
 ،االستقرار فننظر إىل الشركط األخرل من بلوغ النصاب كىي من بداية العقد اٖتقق فيه فأجرة احلوؿ األكؿ

 كحوالف احلوؿ فتجب زكاتو.
لضرر كالظلم بادلؤجر؛ ألنو قد يزكي ٚتيع إجياب الزكاة على ٚتيع األجرة دكف مراعاة الستقرار ادلاؿ رٔتا يلحق ا -ٖ

كعدـ إجياب الزكاة منذ احلوؿ  ألم سبب من اهنداـ الدار أك انفساخ األجرة كضلو ذلك، ؛ادلاؿ مث ال يسلم لو
قبض ادلاؿ منذ بداية العقد كمر حوؿ كقد استقر مع أف ادلؤجر  ،دكف زكاةيف السنة األكىل األكؿ جيعل ىذا ادلاؿ 

 .ملكو عليو

حيقق العدالة بالنسبة للمزكي فال يزكي إال ما استقر عليو ملكو، كبالنسبة للفقَت ْتيث يأخذ حقو من ادلاؿ الًتجيح كىذا 
 كاهلل أعلم.الذم ٖتقق فيو ادللك التاـ. 

 ثانيا: يف حق ادلستأجر: 

ليس من ك ملك ادلؤجر،  اؿ انتقل إىلألف ىذا ادل كما تقدـ؛  ، كما ال ديلك الرقبةيف األجرة ادلعجلة ادلستأجر ال ديلك اليد
 ؛ كذلك دلا يلي:كما ذىب أصحاب القوؿ األكؿ  الوديعة أك الدينٔتثابة  العدالة اعتباره

 الوديعة أك الدين باقية على ملك صاحبها، بينما األجرة ادلعجلة انتقلت بعقد إىل ادلؤجر. -ٔ
ادلستأجر ادلطالبة باألجرة ادلعجلة إال إذا ديلك صاحب الوديعة أك الدين ادلطالبة هبما، بينما ال ديلك  -ٕ

  انفسخت اإلجارة.

 :دلا يليأهنا باقية على ملك ادلستأجر، فال زكاة عليو فيها  كعلى فرض

                                                                                                                                                                             

، شرح سلتصر خليلاخلرشي، . ٗٙٔ، ص ٕالعناية شرح اذلداية، دار الفكر، جالبابريت، . ٘٘ٔ، صٕ( ينظر: ابن اذلماـ، فتح القدير، جٖٜ)
اجملموع شرح ادلهذب ))مع النوكم، . ٕٖٙ، صٔج، الفواكو الدكاين على رسالة ابن أيب زيد القَتكاين ،شهاب الدين النفراكم. ٜٚٔ، صٕج

البهويت،  . ٓٗٗ، صٖج، كتاب الفركع، كمعو تصحيح الفركع للمرداكم  ،مشس الدين ادلقدسي. ٖٖٓ، ص٘كادلطيعي جتكملة السبكي 
 .ٓٚٔ، صٕج، كشاؼ القناع عن منت اإلقناع

 .ٜ، صٕ، عٛٔشرط ٘تاـ ادللك كأثره يف قضايا الزكاة ادلعاصرة، اجمللد الفوزاف، ( ٜٗ)
أحكاـ الزكاة كمسائلها ادلسلم، . ٕٙ٘، صٕالتاج كاإلكليل، جأبو عبد اهلل ادلواؽ، . ٔٗٗ -ٖٚٗ، صٕينظر: الغزايل، الوسيط، ج( ٜ٘)

 .٘ٗ، ٗٗادلعاصرة من خالؿ شرط ادللك، ص
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؛ (ٜٙ)للرقبة كليس لليد، فهو كادلاؿ الضمار، كالضمار ال زكاة فيو ما داـ غائبا عند اجلمهور ادلستأجر مالك -ٔ
؛ لعدـ كصوؿ يده إليو، كادلاؿ إذا مل يكن مقدكر االنتفاع بو يف حق ادلالك غَت منتفع بو يف حق ادلالكألنو  

 . (ٜٚ)ال يكوف ادلالك بو غنيا، كال زكاة على غَت الغٍت
السبب يف كجوب الزكاة ىو ادلاؿ النامي، كال مناء إال بالقدرة على التصرؼ، كال قدرة عليو يف الضمار، فال  -ٕ

النماء شرط لوجوب الزكاة، كقد يكوف النماء ٖتقيقا كما يف عركض التجارة، زكاة. قاؿ العيٍت: )كذلك ألف 
أك تقديرا كما يف النقدين، كادلاؿ الذم ال يرجى عوده ال يتصور ٖتقق االستنماء فيو، فال يقدر االستنماء 

 .(ٜٛ)أيضا(

 ، كذلك دلا يلي:تأجرخرجت عن ملك ادلسك  ،غَت مستقرا ادلؤجر ملك ملك أهنا انتقلت إىل كلذلك يرجح الباحث

انتقلت بعقد، كما داـ أف األجرة عجلت بشرط أك بعرؼ أك بغَت ذلك فإف ذلك يعٍت أهنا ملكت للمؤجر ٔتوافقة أكال: 
 ادلستأجر، كإال فبإمكانو عدـ ادلوافقة على تعجيلها.

 :الًتجيح ٔتقصد العدؿ: ديكن الًتجيح ٔتا تقتضيو العدالة من عدة كجوهثانيا: 

 فيها يف يد ادلؤجر، كال ديلك ادلستأجر منعو من التصرؼ فيها.التصرؼ  -ٔ
 عودىا إىل ملك ادلستأجر كاهنداـ الدار كما شابو رلرد احتماؿ ال يبٌت عليو احلكم ٔتلكيتها لو. -ٕ
النعمة الكاملة ٕتب يف ادللك التاـ، إذ ادللك التاـ عبارة عما كاف بيده مل يتعلق بو غَته يتصرؼ فيو على حسب  -ٖ

 . (ٜٜ)اره كفوائده حاصلة لواختي

 كبالتايل فال زكاة على ادلستأجر فيها؛ ألهنا مل تعد ملكا لو. كاهلل أعلم.

 

 الخاتمة

 النتائج: توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:أكال: 

                                                           
96

ائق شرح  تبيُت احلق ،فخر الدين الزيلعي. ٜ، صٕج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،الكاساين، . ٗٚٔ، صٔج ،الفتاكل اذلنديةينظر: ( (
، التاج كاإلكليل دلختصر خليل ،أبو عبد اهلل ادلواؽ. ٖٔٔ، صٕج، ادلنتقى شرح ادلوطأالباجي،  .ٕٙ٘، صٔج، يبكنز الدقائق كحاشية الشل

ركضة الطالبُت النوكم، . ٖٔٗ، ص٘. نظر: النوكم، اجملموع، جٔٛ٘، صٔحاشية الصاكم على الشرح الصغَت، جالصاكم، . ٕٛ، صٖج
. ٖٗٗ، صٕالشرح الكبَت على منت ادلقنع، ج ،ابن قدامة ادلقدسي. ٕٚ، صٖج، ادلغٍت ،ابن قدامة ادلقدسي .ٕٜٔ، صٕكعمدة ادلفتُت، ج

، اب .ٓٚٔ، صٕ. البهويت، كشاؼ القناع، جٜٕ٘، صٕج، ادلبدع يف شرح ادلقنعابن مقلح،   .ٕٕٗ-ٕٕٔ، صٗج، احمللى باآلثارن جـز

 . ٜ، صٕ( الكاساين، بدائع الصنائع، جٜٚ)
 .ٖٔٔ، صٕ. الباجي، ادلنتقى، جٛٙٔ، صٕ. السرخسي، ادلبسوط، جٕٙٔ، صٕ( البابريت، العناية شرح اذلداية جٜٛ)
 .ٓٚٔ، صٕ( البهويت، كشاؼ القناع، جٜٜ)
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مراعاة ادلعاين كاحلكم ادللحوظة شرعا يف ٖتصيل ادلاؿ الزكوم بوجو يراعي العدالة  يعٍتمقصد العدؿ يف الزكاة  -ٔ
 كعدـ الظلم للمزكي، كيضمن كضعو يف مصارفو احملددة شرعا.

 .اجملتمع يف كاالجتماعية االقتصادية العدالة حيقق الزكاة تشريع -ٕ
كادللك التاـ   ،شركطا معينة لوجوب الزكاةراعت الشريعة العدالة يف التشريع اخلاص للزكاة من خالؿ اشًتاطها  -ٖ

 بُت ادلكلفُت بدفع الزكاة. ةكالنماء كاحلوؿ كالسـو كالسالمة من الدين كغَتىا؛ لتحقيق العدال
مقصد  ةاختلف الفقهاء يف حكم زكاة األجرة ادلعجلة يف حق ادلؤجر كادلستأجر، كبعد النظر يف األدلة كمراعا -ٗ

انتقلت إىل ملك ادلؤجر ملكا موقوفا غَت مستقر، كخرجت عن ملك ادلستأجر، األجرة ادلعجلة العدؿ ترجح أف 
 على ادلستأجر. زكاةليو ملكو أكال بأكؿ، كال كبالتايل يزكي ادلؤجر ما يستقر ع

 ثانيا: التوصيات: توصي الدراسة ٔتا يلي:

بعض ادلسائل مل يتم  إيالء بعض مسائل الزكاة مزيدا من البحث من ناحية ادلقاصد الشرعية، حيث إف ىناؾ -ٔ
 ْتثها، أك كاف ْتثها جزئيا بعيدا عن ٖتقيق مقصد الشارع.

دعوة حكومات الدكؿ اإلسالمية إىل االىتماـ الفعلي بالزكاة، من خالؿ كضع قانوف خاص ذلا كتقنُت أحكامها،  -ٕ
هبذه الطريقة كتكليف من يقـو بأخذىا شلن ٕتب عليهم ككضعها يف مصارفها؛ نظرا دلا يكوف من نفع كتنسيق 

 أكثر من العمل الفردم التطوعي.

مراجعة ادلساقات اليت تدرس أحكاـ الزكاة يف ادلدارس كالكليات كاجلامعات؛ للتمشي مع الواقع كمسايرة كل  -ٖ
  نازلة، كإدخاؿ اجلانب التطبيقي لفهم أحكاـ الزكاة إىل جانب اجلانب النظرم.

 

 

 المصادر والمراجع

 دلعجم الوسيط، رلمع اللغة العربية بالقاىرة، دار الدعوة.إبراىيم مصطفى كآخركف، ا 
  ت: شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد، كآخركف، مؤسسة الرسالة، ٔىػ(، ادلسند، طٕٔٗأٛتد بن زلمد بن حنبل الشيباين )ت ،

 ـ.ٕٔٓٓىػ، ٕٔٗٔ
  مركز الدراسات  مقارنة بُت الشريعة كالقانوف،األنصارم، د.بالؿ صالح، أحكاـ الزكاة كالضرائب كتطبيقاهتا ادلعاصرة دراسة تأصيلية

 ـ.ٕ٘ٔٓىػ، ٖٙٗٔ، ٔالعربية للنشر كالتوزيع، مصر، ط
  :ىػ(، العناية شرح اذلداية، دار الفكر.ٙٛٚالبابريت، زلمد بن زلمد بن زلمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل )ت 
  مطبعة السعادة، مصر، ٔتقى شرح ادلوطأ، طىػ(، ادلنٗٚٗالباجي، أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد األندلسي )ت ،

 ىػ.ٕٖٖٔ
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 ت: زلمد زىَت بن ناصر الناصر، دار طوؽ النجاة )مصورة عن ٔالبخارم، زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل، صحيح البخارم، ط ،
 ىػ.ٕٕٗٔالسلطانية بإضافة ترقيم ترقيم زلمد فؤاد عبد الباقي(، 

  دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ٔىػ(، البناية شرح اذلداية، ط٘٘ٛأٛتد بن موسى )ت بدر الدين العيٌت، أبو زلمد زلمود بن ،
 ـ.ٕٓٓٓىػ، ٕٓٗٔ

  ت: ٔىػ(، ركضة ادلستبُت يف شرح كتاب التلقُت، طٖٚٙابن بزيزة، أبو زلمد، أبو فارس، عبد العزيز بن إبراىيم بن أٛتد، )ت ،
 ،  ـ.ٕٓٔٓىػ، ٖٔٗٔعبد اللطيف زكاغ، دار ابن حـز

  ت: أبو ٘تيم ياسر بن إبراىيم، مكتبة الرشد، ، ٕشرح صحيح البخارم، ط ىػ(،ٜٗٗابن بطاؿ، أبو احلسن علي بن خلف )ت
 ـ.ٖٕٓٓىػ، ٖٕٗٔالرياض، 

  ىػ(، الكليات، ت: عدناف دركيش كزلمد ادلصرم، مؤسسة الرسالة، بَتكت.ٜٗٓٔأبو البقاء احلنفي، أيوب بن موسى احلسيٍت )ت 
 ـ. ٖٕٓٓق،ػ ٕٗٗٔىػ(، العدة شرح العمدة، دار احلديث، القاىرة، ٕٗٙقدسي، عبد الرٛتن بن إبراىيم بن أٛتد )ت هباء الدين ادل 
  ىػ(، كشاؼ القناع عن منت اإلقناع، دار الكتب العلمية.ٔ٘ٓٔالبهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين )ت 
 ـٖٕٓٓىػ، ٕٗٗٔ، دار الكتب العلمية، بَتكت، ٖالسنن الكربل، طىػ(، ٛ٘ٗأٛتد بن احلسُت أبو بكر )ت ، البيهقي.  
  كزارة  ،ٔة، طكالرعي يالراع حإصال يف ةعيالشر  ةالسياس ىػ(،ٕٛٚابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد احلليم  )ت

 ىػ.ٛٔٗٔالشئوف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، ادلملكة العربية السعودية، 
  ـ.ٜٚٛٔىػ، ٛٓٗٔ، دار الكتب العلمية، ٔالكربل، طابن تيمية، الفتاكل 
  ـ.ٖٜٛٔىػ، ٖٓٗٔ، دار الكتب العلمية، بَتكت، ٔىػ(، كتاب التعريفات، طٙٔٛاجلرجاين، علي بن زلمد بن علي )ت 
  د ، ت: مصطفى عبٔىػ(، ادلستدرؾ على الصحيحُت، ط٘ٓٗاحلاكم، أبو عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل النيسابورم، ابن البيع )ت

 ـ.ٜٜٓٔق، ٔٔٗٔالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتكت، 
 ،ـ.ٜٛٛٔىػ، ٛٓٗٔدار الفكر، دمشق، ، ٕالقاموس الفقهي، ط أبو حبيب، د.سعدم 
  دار الكتب ٔىػ(، التلخيص احلبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت، طٕ٘ٛابن حجر العسقالين، أبو الفضل أٛتد بن علي )ت ،

 ـ.ٜٜٛٔىػ، ٜٔٗٔالعلمية، بَتكت، 
  أبو زلمد علي بن أٛتد بن سعيد )ت ،  ىػ( احمللى باآلثار، دار الفكر، بَتكت.ٙ٘ٗابن حـز
  ىػ(، شرح سلتصر خليل، دار الفكر للطباعة، بَتكت.ٔٓٔٔاخلرشي، زلمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل )ت 
  ،َت، دار الفكرىػ(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبٖٕٓٔزلمد بن أٛتد بن عرفة )ت الدسوقي. 
  ،ت: يوسف الشيخ زلمد، ادلكتبة العصرية ٘ىػ(، سلتار الصحاح، طٙٙٙزين الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أيب بكر )ت الرازم ،- 

 ـ.ٜٜٜٔىػ، ٕٓٗٔصيدا،  -الدار النموذجية، بَتكت 
  جملتهد كهناية ادلقتصد، دار احلديث، ىػ(، بداية اٜ٘٘ابن رشد احلفيد، أبو الوليد زلمد بن أٛتد بن زلمد القرطيب الشهَت )ت

 ـ.  ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالقاىرة، 
  ت: رلدم ٔىػ(، كفاية النبيو يف شرح التنبيو، طٓٔٚابن الرفعة، أٛتد بن زلمد بن علي األنصارم، أبو العباس، صلم الدين )ت ،

، دار الكتب العلمي،   ـ.ٜٕٓٓزلمد سركر باسلـو
  دار الفكر، دمشق.ٗكأدلتو، طالزحيلي، أ.د. كىبة، الفقو اإلسالمي ، 
  ـ. ٖٜٜٔىػ، ٖٔٗٔ، دار العبيكاف، ٔىػ(، شرح الزركشي، طٕٚٚالزركشي، مشس الدين زلمد بن عبد اهلل )ت 
 ،ـ. 2001 ديب، ،كالًتاث للثقافة ادلاجد ٚتعة مركز، ٔط ادلالية، بالتصرفات اخلاصة الشريعة مقاصد الدين، عز زغيبة 
  ،ت: زلمد عوامة، مؤسسة ، ٔطنصب الراية ألحاديث اذلداية، ىػ(، ٕٙٚٚتاؿ الدين أبو زلمد عبداهلل بن يوسف )ت الزيلعي

  .ـٜٜٚٔىػ، ٛٔٗٔدار القبلة للثقافة، جدة،  -الرياف، بَتكت
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  ـٜٛٙٔ، ت: إحساف عباس، دار صادر، بَتكت، ٔىػ(، الطبقات الكربل، طٖٕٓابن سعد، أبو عبد اهلل زلمد )ت. 
  دار الكتب العلمية، ٔىػ(، مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج، طٜٚٚالشربيٍت، مشس الدين، زلمد بن أٛتد اخلطيب )ت ،

 ـ.ٜٜٗٔىػ، ٘ٔٗٔ
  ىػ(، تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق، ت: سامي بن زلمد بن جاد  ٗٗٚمشس الدين زلمد بن أٛتد بن عبد اذلادم احلنبلي )ت

 ـ.ٕٚٓٓىػ، ٕٛٗٔالعزيز بن ناصر اخلباين، أضواء السلف، الرياض،  اهلل كعبد
  كمعو تصحيح الفركع للمرداكم، ٔىػ(، كتاب الفركع، طٖٙٚمشس الدين ادلقدسي، زلمد بن مفلح بن زلمد، أبو عبد اهلل، )ت ،

 ـ .ٖٕٓٓىػ، ٕٗٗٔت: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، مؤسسة الرسالة، 
  كمعو حاشية )إدرار الشركؽ على أنواء ٔىػ(، الفركؽ )أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ(، طٗٛٙإدريس )ت شهاب الدين أٛتد بن ،

 ـ.ٖٕٓٓىػ، ٕٗٗٔىػ(، ت: عمر حسن القياـ، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ٖٕٚالفركؽ( البن الشاط )ت 
  كاين على رسالة ابن أيب زيد القَتكاين، دار ىػ(، الفواكو الدٕٙٔٔشهاب الدين النفراكم، أٛتد بن غاًل )أك غنيم( بن سامل )ت

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ، ٘ٔٗٔالفكر، 
  ىػ(، هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج، ط أخَتة، دار ٗٓٓٔشهاب الدين الرملي، مشس الدين زلمد بن أيب العباس أٛتد بن ٛتزة )ت

 ـ. ٜٗٛٔىػ، ٗٓٗٔالفكر، بَتكت، 
  مكتبة الرشد، الرياض، ٔىػ(، ادلصنف، ت: كماؿ يوسف احلوت، طٖٕ٘)ت ابن أيب شيبة، أبو بكر عبداهلل بن زلمد العبسي ،

 .ىػٜٓٗٔ
  ىػ(، رلمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت.ٛٚٓٔشيخي زاده، عبد الرٛتن بن زلمد بن سليماف )ت 
 ( تالشَتازم، أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف ٗٚٙ)دار الكتب العلمية.اإلماـ الشافعي،  ادلهذب يف فقو ،ىػ 
  ىػ(، حاشية الصاكم على الشرح الصغَت، دار ادلعارؼ.ٕٔٗٔالصاكم، أبو العباس أٛتد بن زلمد )ت 
  ت: د. ٔىػ(، التوضيح يف شرح ادلختصر الفرعي البن احلاجب، طٙٚٚضياء الدين ادلالكي، خليل بن إسحاؽ بن موسى )ت ،

 ـ.ٕٛٓٓىػ، ٜٕٗٔركز صليبويو للمخطوطات كخدمة الًتاث، أٛتد بن عبد الكرمي صليب، م
  ،ىػ(، ادلعجم األكسط، ت: طارؽ بن عوض اهلل بن زلمد، عبد احملسن ٖٓٙسليماف بن أٛتد بن أيوب، أبو القاسم )ت الطرباين

 بن إبراىيم احلسيٍت، دار احلرمُت، القاىرة.
 ىػ.ٖٗٙٔالكرمي، دار الكتب ادلصرية،  القرآف أللفاظ ادلفهرس ادلعجم فؤاد، زلمد ، الباقي عبد 
  ىػ(، اللباب يف شرح الكتاب، ت: زلمد زليي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العلمية، ٜٕٛٔعبد الغٍت بن طالب بن ٛتادة احلنفي )ت

 بَتكت.
 ـ.ٜٗٛٔق، 1404 كالتوزيع،  للنشر السعودية الدار ،جدة، ٕط اإلسالـ، مساحة يف ادلوسوعة الصادؽ، عرجوف، د.زلمد    
  دار الكتب العلمية، بَتكت، ٕىػ(، ٖتفة الفقهاء، طٓٗ٘عالء الدين السمرقندم، زلمد بن أٛتد بن أيب أٛتد أبو بكر )ت ضلو ،

 ـ.ٜٜٗٔىػ، ٗٔٗٔلبناف، 
 ادلغرب. البيضاء، بالدار العربية الوحدة مكتبة كمكارمها، اإلسالمية الشريعة مقاصد ،الفاسي عالؿ 
 ت: قاسم زلمد النورم، دار ادلنهاج، ٔىػ(، البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي، طُٛ٘٘ت حيِت بن أيب اخلَت )ت العمراين، أبو احلس ،

 ـ. ٕٓٓٓىػ، ٕٔٗٔجدة، 
  ت: أٛتد زلمود إبراىيم كزلمد زلمد تامر، دار السالـ، ٔىػ(، الوسيط يف ادلذىب، ط٘ٓ٘الغزايل، أبو حامد زلمد بن زلمد )ت ،

 ىػ. ٚٔٗٔالقاىرة، 
 دار ادليماف للنشر كالتوزيع، الرياضٔ، ط«دراسة فقهية تأصيلية دلستجدات الزكاة»لغفيلي، عبد اهلل بن منصور ، نوازؿ الزكاة ا ،- 

 ـ. ٜٕٓٓىػ، ٖٓٗٔالقاىرة ، 
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 ـ.ٕٛٓٓىػ، ٕٛٗٔ، دار النفائس، عماف، ٔالغنانيم، قذايف، العذر كأثره يف عقود ادلعاكضات ادلالية يف الفقو اإلسالمي، ط 
 ىػ. ٖٓٔٔ، جلنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي، دار الفكر، ٕالفتاكل اذلندية، ط 
  طٖٗٚفخر الدين الزيلعي احلنفي، عثماف بن علي بن زلجن البارعي، )ت ،ِّ ، ٔىػ(، تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشِّْليبي

 ىػ.ٖٖٔٔادلطبعة الكربل األمَتية، بوالؽ، القاىرة، 
  ىػ(، كتاب العُت، ت: د مهدم ادلخزكمي، د إبراىيم السامرائي، دار كمكتبة ٓٚٔالفراىيدم، أبو عبد الرٛتن اخلليل بن أٛتد )ت

 اذلالؿ. 
  الفوزاف، د.صاحل بن زلمد، شرط ٘تاـ ادللك كأثره يف قضايا الزكاة ادلعاصرة، رللة دراسات اقتصادية إسالمية، ادلعهد اإلسالمي

 .ٕ، عٛٔيب، ادلملكة العربية السعودية، اجمللد للبحوث كالتدر 
  دار ٕىػ(، رد احملتار على الدر ادلختار، طٕٕ٘ٔابن عابدين، زلمد أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )ت ،

 ـ.ٕٜٜٔىػ، ٕٔٗٔالفكر، بَتكت، 
 اخلوجة، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، قطر، اإلسالمية، ت: زلمد احلبيب ابن  الشريعة مقاصد الطاىر، زلمد عاشور، ابن

 ـ.ٕٗٓٓىػ، ٕ٘ٗٔ
  دار الكتب العلمية، ٔىػ(، التاج كاإلكليل دلختصر خليل، طٜٚٛأبو عبد اهلل ادلواؽ ادلالكي، زلمد بن يوسف بن أيب القاسم )ت ،

 ـ.ٜٜٗٔىػ، ٙٔٗٔ
  ت: سامل زلمد عطا، زلمد علي معوض، دار ٔتذكار، طىػ(، االسٖٙٗابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل القرطيب )ت ،

 . ٕٓٓٓ، ٕٔٗٔالكتب العلمية، بَتكت، 
  ىػ(، األمواؿ، ت: خليل زلمد ىراس، دار الفكر، بَتكتٕٕٗأبوعبيد، القاسم بن سالـ )ت. 
  لسالـ زلمد ىاركف، دار ىػ(، معجم مقاييس اللغة، ت: عبد اٜٖ٘ابن فارس، أٛتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت، أبو احلسُت )ت

  ـ.ٜٜٚٔىػ، ٜٜٖٔالفكر، 
  ىػ(، االختيار لتعليل ادلختار، مطبعة احلليب، القاىرة.ٖٛٙأبو الفضل احلنفي، عبد اهلل بن زلمود بن مودكد، رلد الدين )ت 
  ٔكؼ بالشرح الكبَت، طىػ(، العزيز شرح الوجيز ادلعر ٖٕٙأبو القاسم الرافعي القزكيٍت، عبد الكرمي بن زلمد بن عبد الكرمي )ت ،

 ـ.ٜٜٚٔىػ، ٚٔٗٔت: علي زلمد عوض كعادؿ أٛتد عبد ادلوجود، دار الكتب العلمية، بَتكت، 
  ىػ(، الشرح الكبَت على ٕٛٙابن قدامة ادلقدسي، عبد الرٛتن بن زلمد بن أٛتد بن قدامة ادلقدسي، أبو الفرج، مشس الدين )ت

 وزيع.منت ادلقنع، دار الكتاب العريب للنشر كالت
  ـ.ٜٛٙٔىػ، ٖٛٛٔىػ(، ادلغٍت، مكتبة القاىرة، ٕٓٙابن قدامة ادلقدسي، أبو زلمد موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن زلمد )ت 
  ت:زلمد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، ٔىػ(، الذخَتة، طٗٛٙالقرايف، أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس ادلالكي )ت ،

 ـ.ٜٜٗٔبَتكت، 
 ت: ٕىػ(، البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل دلسائل ادلستخرجة، طٕٓ٘بو الوليد زلمد بن أٛتد بن رشد )ت القرطيب، أ ،

 ـ. ٜٛٛٔىػ، ٛٓٗٔد.زلمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، 
  ت: ٔعلى صحاح اآلثار، طىػ(، مطالع األنوار ٜٙ٘ابن قرقوؿ، إبراىيم بن يوسف بن أدىم الوىراين احلمزم، أبو إسحاؽ )ت ،

 ـ.ٕٕٔٓىػ، ٖٖٗٔدار الفالح للبحث العلمي كٖتقيق الًتاث، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، دكلة قطر، 
  ت: زلمد عبد السالـ إبراىيم، ٔىػ(، إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت، طٔ٘ٚابن قيم اجلوزية، زلمد بن أيب بكر بن أيوب )ت ،

 ـ.ٜٜٔٔىػ، َٔٔٗٔتكت، دار الكتب العلمية، ي
 ىػ، ٘ٔٗٔمكتبة ادلنار اإلسالمية، الكويت،  -، مؤسسة الرسالة، بَتكت ٕٚابن قيم اجلوزية، زاد ادلعاد يف ىدم خَت العباد، ط

 ـ. ٜٜٗٔ
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  ىػ،ٙٓٗٔ، دار الكتب العلمية، ٕىػ(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، طٚٛ٘الكاساين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود )ت 
 ـ. ٜٙٛٔ

  شرح إرشاد السالك يف مذىب إماـ األئمة مالك»ىػ(، أسهل ادلدارؾ ٜٖٚٔالكشناكم، أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل )ت» ،
 ، دار الفكر، بَتكت. ٕط

  فيصل  -ىػ(، السنن، ت: زلمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية ٖٕٚابن ماجة، أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزكيٍت )ت
 عيسى البايب احلليب.

  عادؿ أٛتد عبد  -ىػ(، احلاكم الكبَت، ت: علي زلمد معوضٓ٘ٗادلاكردم، أبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب )ت
 .ـٜٜٜٔىػ، ٜٔٗٔ، دار الكتب العلمية، بَتكت، ٔادلوجود، ط

  درر احلكاـ شرح غرر األحكاـ، دار إحياء الكتب  ىػ(،٘ٛٛخسرك )ت  -أك منال أك ادلوىل  -زلمد بن فرامرز بن علي الشهَت ٔتال
 العربية.

  ىػ(، اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية، مَت زلمد  ٘ٚٚزليي الدين احلنفي، عبد القادر بن زلمد بن نصر اهلل القرشي، أبو زلمد )ت
 كراتشي.  –كتب خانو 

 ـ1998 كالتوزيع،  كالنشر للطباعة اإلشعاع مكتبة اإلسكندرية، كالتطبيق، النص بُت الزكاة نظاـ سعد، زلمد زلي. 
  ىػ(، تاج العركس من جواىر القاموس، ت: رلموعة من ٕ٘ٓٔمرتضى الزبيدم،ػ زلّمد بن زلّمد بن عبد الرزّاؽ احلسيٍت )ت

 احملققُت، دار اذلداية.
  دار إحياء الًتاث ٕخلالؼ، طىػ(، اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٘ٛٛادلرداكم، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليماف )ت ،

  العريب.
 ت: د.عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي كد.عبد الفتاح زلمد احللو، ىجر ٔادلرداكم، اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ، ط ،

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ، ٘ٔٗٔللطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعالف، القاىرة ، 
 ىػ(، اذلداية يف شرح بداية ادلبتدم، ت: طالؿ يوسف، دار احياء ٖٜ٘دين )ت ادلرغيناين، علي بن أيب بكر، أبو احلسن برىاف ال

 الًتاث العريب، بَتكت.
  ،ـ.ٜٕٓٓىػ، ٖٓٗٔ، دار الفضيلة، الرياض، ٔصاحل بن زلمد، أحكاـ الزكاة كمسائلها ادلعاصرة من خالؿ شرط ادللك، طادلسلم 
 باقي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكتىػ(، الصحيح، ت: زلمد فؤاد عبد الٕٔٙ)ت  مسلم بن احلجاج. 
  ، ـ. ٕٙٔٓ، ٔجوانب العدالة يف تشريع الزكاة، رللة ركافد للبحوث كالدراسات، جامعة غرداية، عمصيطفى، د.زلمد السعيد 
  الدكتور عامر ، ت: األستاذ ٔىػ(، تفسَت ادلوطأ، ط ٖٔٗأبو ادلطرؼ الق ن ازيعي، عبد الرٛتن بن مركاف بن عبد الرٛتن األنصارم )ت

 ـ.ٕٛٓٓىػ، ٜٕٗٔبتمويل كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، قطر،  -حسن صربم، دار النوادر 
  دار الكتب العلمية، ٔىػ(، ادلبدع يف شرح ادلقنع، طٗٛٛابن مقلح، إبراىيم بن زلمد بن عبد اهلل، أبو إسحاؽ، برىاف الدين )ت ،

 ـ.ٜٜٚٔىػ، ٛٔٗٔبَتكت، لبناف، 
 ق.ٗٔٗٔ، دار صادر، بَتكت، ٖىػ(، لساف العرب، طٔٔٚمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين )ت زل منظور، ابن 
  ىػ(، اإلقناع يف فقو اإلماـ أٛتد بن حنبل، ت: عبد اللطيف ٜٛٙأبو النجا، موسى بن أٛتد بن موسى احلجاكم، شرؼ الدين )ت

 زلمد موسى السبكي، دار ادلعرفة، بَتكت.
 دار الكتاب اإلسالمي.ٕىػ(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، طٜٓٚرم، زين الدين بن إبراىيم بن زلمد )ت ابن صليم ادلص ، 
  ت: زىَت الشاكيش، ادلكتب ٖىػ( ،ركضة الطالبُت كعمدة ادلفتُت، طٙٚٙالنوكم، أبو زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ )ت ،

 ـ.ٜٜٔٔىػ، ٕٔٗٔعماف،  -دمشق -اإلسالمي، بَتكت
  كم، اجملموع شرح ادلهذب ))مع تكملة السبكي كادلطيعي((، دار الفكر.النو 
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  ىػ(، رلمع الزكائد كمنبع الفوائد، ت: حساـ الدين القدسي، مكتبة ٚٓٛاذليثمي، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر )ت
 ـ.ٜٜٗٔىػ، ٗٔٗٔالقدسي، القاىرة، 

 خزانة األكمل يف فركع الفقو احلنفي، دار الكتب العلمية، بَتكت.، أبو يعقوب يوسف بن علي اجلرجاين 
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