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الشكر والتقدير 
                           

رشادي إلى ما فيو الاير والصالح، القائل في  الحمد هلل الذي بو تتم النعم، والشكر إليو أواًل لتوفيقي وا 

فمو الحمد والشكر عمى ما أنعم بو  چڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ : محكم تنزيمو

 .وتفضل، راجيًا منو المزيد من فضمو ونعمو، وأسألو اإلاالص في السرِّ والعمن

 من احتضنتني طيمة مرحمة دراسة – ىذا الصرح الشامخ –كما أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة القدس 
 .الماجستير

كما أتقدم بالشكر والتقدير لشياي الفاضل األستاذ الدكتور حسام الدين موسى عفانة، حفظو اهلل من 
كل مكروه، من تشرفت بالتتممذ عمى يديو من االل محاضراتو القيمة في مرحمة دراسة الماجستير، 

 .ولتكرمو قبول اإلشراف عمى رسالتي

كما أتقدم بالشكر والتقدير لمدكتور محمد عساف، والدكتور أحمد عبد الجواد، وكل أساتذة كمية الدعوة 
 .وأصول الدين حفظيم اهلل، واصوصًا من تشرفت بالدراسة عمييم في بعض مساقات الماجستير

كما أتقدم بالشكر والتقدير لمجنة المناقشة لرسالتي، والذين تحمموا عناء التدقيق والمراجعة، وكل ىميم 
 . أن يارج ىذا الجيد عمى أحسن حال

 .وشكري موصول ألساتذتي في مراحل البكالوريوس والثانوية واإلعدادية واالبتدائية

 .وأايرًا ال يفوتني أن أشكر كل من أسدى إلي نصيحة أو مالحظة قيمة

 .فميم جميعًا شكري وتقديري، أجزل اهلل ليم اير الجزاء، وأثابيم اير الدنيا واآلارة
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 الممخص
تناول الباحث في ىذه الرسالة النفقات المصروفة في مجاالت عديدة من األعمال، وأثرىا في حساب 

 .وعاء زكاتيا
، ومدى ...تكمن أىمية الدِّراسة في أنيا تعالج قضية النفقات المصروفة عمى الزروع والثمار والمواشي 

 .تأثيرىا في حساب وعاء زكاتيا

فكانت النتائج التي توصل إلييا الباحث في أن . اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي في البحث
 . لمنفقات أثرًا في حساب وعاء الزكاة

وقد تعرض الباحث في التمييد لمتعريف بمفردات عنوان الرسالة لغًة واصطالحًا، وأثبت مشروعية 
 .وبين أىمية الزكاة في الشريعة اإلسالمية. الزكاة من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول

وبعد ذلك بحث في الفصل األول من الرسالة؛ سبب طرح ىذا الموضوع في العصر الحديث، وبين 
آراء الفقياء في الواجب زكاتو مما أارجت األرض، ومن ثم بين آراء الفقياء في مسألة حسم نفقات 

 .الزروع والثمار قبل إاراج زكاتيا، وبين المقصود بيذه النفقات وبعض المسائل المتعمقة بذلك

وفي الفصل الثاني بين آراء الفقياء في مسألة حسم نفقات المواشي قبل إاراج زكاتيا، وبين آرائيم في 
زكاتيا مع الدَّين، وذكر أقسام المواشي باعتبار زكاتيا، وبين المقصود بنفقات المواشي المشار 

إلمكانية حسميا، وبين آراء الفقياء في مدى تأثيرىا في حساب وعاء الزكاة، وبين آراء الفقياء في 
التكييف الفقيي لزكاة مزارع الدواجن واألسماك، ومدى إمكانية حسم النفقات المصروفة عمييا من وعاء 

 .الزكاة

وفي الفصل الثالث تطرق الباحث إلى كيفية زكاة إيرادات المين الحرة والرواتب واألجور، وبين آراء 
الفقياء في تكييفيا الفقيي، ونصابيا، وحوليا، ومقدار الواجب فييا، ومدى إمكانية حسم نفقاتيا قبل 

 .إاراج زكاتيا

وفي مجال المصانع والمنشآت والشركات بين الباحث آراء الفقياء في حكم زكاة أعيانيا ونتاجيا، 
 .وتكييفيا الفقيي، وبين المقصود بالمصروفات الصناعية ومدى إمكانية حسميا من وعاء الزكاة



 د
 

لم يغفل الباحث زكاة المستارج من البر والبحر، فبين آراء الفقياء في زكاة المعدن والركاز وما 
استارج من البحر، ومقدار الواجب فييم، ونصابيم، وحوليم، وبين المقصود بنفقات استاراجيم، وآراء 

، المحاجر والمناجم الفقياء في زكاة آراءالفقياء في ىذه النفقات، وآرائيم في زكاتيا مع الدَّين، وبين 
 .ىا، وتأثير النفقات في حساب وعاء زكاتياوالمقدار الواجب في

كانت أىم نتائج الدِّراسة القول بحسم النفقات المصروفة في المجاالت المتعمقة باألموال الزكوية من 
 . وعاء زكاتيا

ومن توصيات الباحث حث الباحثين عمى التوسع في بحث قضايا الزكاة عامة، لما تشكمو من مصدر 
 .دال قومي وفردي يمكن من االلو االستغناء عن اآلارين إن ُأحسن استثماره وأداؤه
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Abstract 

The research aimed at identifying the paid expenses in certain fields of business and its 

effect on the the Zakat Nisab, i.e. the minimum value of wealth that one must own to 

become eligible to pay Zakat.  

The importance of the study is that it dealt with paid expenses on harvests, fruits, livestock 

and its effect on the count of the Zakat Nisab. 

The research introduced the words and expressions of the thesis title linguistically and 

idiomatically. It proved the legitimacy of Zakat as mentioned in the Quran, Sunna, the 

consensus, and the rational sayings.  It also viewed the importance of the Zakat in the 

Islamic Sharia. 

The first chapter dealt with the Zakat at the modern age. It discussed the views of jurists in 

regard to discounting the expenses of plants and fruits before paying the Zakat. 

The second chapter viewed the jurists’ view of the issue of discounting the livestock 

expenses before paying the Zakat. The research classified the livestock sorts and the Zakat 

dues. It showed what is meant by the livestock expenses and the jurists’ view of its effect 

on the Zakat. It also reviewed the issue of the jurisprudential roles in regard to the Zakat of 

poultry and fish farms and the possibility to discount the expenses from the zakat dues. 

The third chapter dealt with the manner of paying the Zakat of wages, salaries and the 

professions revenues and the jurists’ views in that issue in regard to its Nisab, period, the 

Zakat due and the possibility to discount the expenses before paying the Zakat. 

The research discussed the Zakat dues on industries, companies and firms in regard to its 

assets and productions.  

The research also explained the Zakat due on what is extracted from underground or from 

the sea. It explained the jurists’ view of the Zakat due on minerals and what is extracted 

from the sea, its dues and period. The extraction expenses were also discussed and to pay 

Zakat while there was debt on the due person. Finally, the study viewed the jurists’ view of 

the Zakat due on mines and quarries, its dues amount and the effect of expenses on 

counting the Zakat Nisab. 



 و
 

The most prominent result in the study was that there was confirmation of discounting the 

paid expenses in the related fields of Zakat. 

The researcher recommended that more studies and researches should be conducted in the 

field of Zakat and its various issues for it is considered a national income resource if it is 

invested well. 
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 المقدمة

 اً الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين، سيد األولين واآلارين، محمد
. لى يوم الدينإبن عبد اهلل، وعمى آلو وصحبو األطيار، وعمى من سار عمى دربو واىتدى بيديو 

 .١١٩ ، آيةالتوبة  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳       ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺   ﮻         ﮼﮽  چ 

 .28، آية  الحديدچ﮾  ﮿     ﯀   ﯁  

الحشر،  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ 
. ١٨آية 

 :-أما بعد

         فقد شاءت أقدار اهلل تعالى أن يبعث الرسل تترى، منذ بدء الاميقة بآدم عميو السالم إلى أن 
ومع كل نبي كان الدستور . يرث اهلل األرض ومن عمييا بمحمد ااتم األنبياء عميو الصالة والسالم

والمنيج القويم، يصمح ما أفسد الناس، ويحيي قموبًا موتى، إلى أن بعث اهلل سيد العالمين محمدًا صمى 
اهلل عميو وسمم، فااتصو بدستور إليي صالح لمبشرية جمعاء، ضابطًا لسموك الناس عن الزيغ عن 
منيج اهلل، ومنظمًا ورائدًا ليم في حياتيم، فكان القرآن والسنة ومصادر التشريع األارى، نورًا ييتدى 

 .بيا في ظممات األفكار الضالة، وىاديًا ليم في ظل أفكار مادية بشرية ارقاء

جاء التشريع اإلسالمي شاماًل متكاماًل، فبين العبادات، ولم يغفل المعامالت، ووضع لمن تجاوز الحد 
 . عقوبات، فكان جديرًا أن يتبوء بين الناس مكانًة عاليًة، وأن ُيَحكَّم في كل أمورىم

ولقد َقيََّض اهلل لدينو عمماء أاذوا عمى عاتقيم ميمة البحث واالستقصاء، فبحثوا فيما أشكل عمى 
 .الناس، وبذلوا من أجل ذلك ُجلَّ أعمارىم، فكانوا أىاًل ألن يكونوا ورثة األنبياء

وكان مما بحثوه ركن الزكاة وما يتعمق بو، فكان جيدًا مباركًا، واصوصًا في زمن طغت فيو المادة، 
 .  وأضحت معممًا واضحًا ال يمكن إغفالو



 ح
 

وحديثًا وفي ظل التطور الصناعي والزراعي والحيواني، وفي ظل بروز الوظائف والمين وغيرىا، 
ُأثيرت مسألة ميمة متعمقة بكل ما ذكر، أال وىي حكم النفقات المصروفة في كل ذلك، من أجل 

فيذه النفقات . الحصول عمييا، سواء كانت صناعية، أو زراعية، أو حيوانية، أو وظيفية، أو مينية
أصبحت باىظة الثمن، عالية التكمفة، حتى أضحت تشكل عبًأ عمى كاىل أصحاب ىذه المين 

والوظائف، فكانت حرية بالبحث واالستقصاء، كي تتضح الصورة وينجمي المبس، َوتُقام الحجة عمى 
 .ىؤالء من أجل إاراج حقوق الناس كاممة غير منقوصة

ولكل ما ذكر كان ىذا البحث المتواضع، ُجْيَد ُمِقٍل يرجو بو رضا اهلل أواًل، ومساىمة من طالب عمم 
 .يرجو بو نفع إاوانو المسممين، عل ذلك يكون دافعًا ألصحاب األموال ألداء حقوقيا

 

 :- أسباب اختيار الموضوع

 تعطش المسممين في العصر الحديث لفيم قضايا دينيم، ومنيا عمى وجو الاصوص الزكاة  .1
 .وما يتعمق بيا، ومنيا مسألة البحث

 ااتالف الفقياء القدامى والمعاصرين حول مسائل منيا جواز حسم النفقات المصروفة في  .2
مجال الزروع والمواشي وغيرىا قديمًا، والمين والوظائف والصناعات وغيرىا حديثًا، وتأثير 

 .ذلك في حساب وعاء زكاتيا
يعالج ىذه المسائل في كل مجاالت المين -  حسب اطالعي– عدم وجود بحث شامل  .3

 .والوظائف والصناعات
 الرغبة في بحث موضوع فقيي حديث يعالج قضية ميمة، تاص شريحة كبيرة من المسممين،  .4

 .إذ إن البحث قد تطرق لموظائف والمين والصناعات وغيرىا
قد أصابو بعض َاْلُعْطِل  (الزكاة) المساىمة ولو بالقميل إلعادة الحياة لركن من أركان اإلسالم  .5

 .نتيجة امتناع بعض الناس عن أدائو، مما تسبب في ضياع الكثير من الفقراء والمحتاجين
 إقامة الحجة عمى من امتنع عن أداء الزكاة بحجة كثرة المصاريف والنفقات االل مسيرة  .6

 .العمل، وبيان سعة اإلسالم ومراعاتو ليذه النفقات والكمف
 



 ط
 

 :- أىمية الموضوع

بيان الحكم الشرعي المتعمق بالنفقات المصروفة االل عممية مزاولة األعمال والمين  .1
 .والوظائف، وأثر ذلك في حساب وعاء زكاتيا

 محاولة الربط بين أقوال الفقياء قديمًا وحديثًا، واستاالص أحكام تصمح لواقعنا، ال تتصادم  .2
 .مع ما ىو أصيٌل، وذو سند شرعي

... مين، وظائف، صناعات، زراعة ) شمولية البحث واستيعابو لغالب مصادر أرزاق الناس  .3
جابتو عمى مسألة النفقات وأثرىا في حساب وعاء الزكاة(وغيرىا  .، وا 

 

 :-مشكمة البحث

ىل لمتقدم العممي والزيادة في النفقات المصروفة أثناء مزاولة األعمال أثٌر في طرح مسألة  .1
 الدِّراسة في العصر الحديث؟

 .سبب اعتبار بعض الفقياء والعمماء ليذه النفقات، وعدم اعتبار البعض اآلار ليا .2
سيجيب البحث عمى األسئمة المتعمقة بمسألة حسم النفقات المصروفة في األعمال وتأثيرىا في  .3

 .  حساب وعاء زكاتيا
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 :- الدِّراسات السابقة

بعد بذل الجيد في البحث في المكتبات وشبكة االنترنت، وسؤال أىل العمم، لم يقع نظري عمى بحث 
ولكني وجدت بعض الكتب واألبحاث التي تحدثت . شامل لنفقات المين والوظائف والصناعات وغيرىا

عن بحثي بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن بشكل غير موسع، وغير شامل لكل ما ذكرت من 
 :-مصادر أرزاق الناس، ومن ىذه الكتب

دار : الكمف اإلنتاجية وأثرىا في تافيف زكاة الثروة الزراعية، الدكتور أيمن البدارين، دار النشر .1
 .م2013- ىـ 1434السالم، القاىرة، الطبعة األولى، سنة النشر 

بين الدكتور في كتابو المقصود بالكمف اإلنتاجية، وأىميتيا، وأقساميا، ثم بين آراء الفقياء في 
تأثير الكمف، ثم ناقش اآلراء ورجح تأثير ذلك في التافيف في الواجب من العشر إلى نصف 

 .العشر
العالقة بين النفقات ومقدار الزكاة في الزروع والثمار، أحمد السعد، بحث منشور في مجمة  .2

 .1996اليرموك، سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، إربد، األردن، سنة النشر 
بين الباحث آراء الفقياء في مسألة نفقات الزروع والثمار، وأثرىا في حساب وعاء الزكاة، وناقش 

 .اآلراء ورجح الرأي القائل بجواز حسم ىذه النفقات
كتور دال (زكاة األنعام ىل نفقات العمف تنقص نماء األنعام أم تزيده ؟)ندوة حوار األربعاء بعنوان  .3

المصري، بحث صغير منشور بواسطة جامعة الممك عبد العزيز، كمية االقتصاد  رفيق يونس
 .م2002واإلدارة، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، سنة النشر 

تحدث فيو الدكتور عن آراء الفقياء القدامى في نفقات العمف، وأثرىا في حساب وعاء الزكاة في 
 . المواشي، وذكر أن الجميور رأى أن ليا أثرًا، ورأى أن الراجح قوليم

 محمود عبد الكريم أحمدكتور د، البحث بعنوان زكاة الثروة الحيوانية البحرية والبرية المعدة لإلنتاج .4
ارشيد، بحث منشور في المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية، مجمة عممية عالمية، سنة النشر 

 .م2011
تحدث فيو الدكتور عن النفقات وأثرىا في حساب وعاء زكاة الثروة الحيوانية، ورجح الرأي القائل 

 . بحسم ىذه النفقات من حساب وعاء الزكاة



 ك
 

 عمى األرباح التجارية والصناعية في ضوء أحكام القانون التكاليف والنفقات واجبة الاصم .5
، سيد حسن عبد اهلل، بحث منشور في مجمة أربد م مقارنة بفقو الزكاة2005لسنة  (91)المصري 

 .م2009لمبحوث والدراسات اإلنسانية، المجمد الرابع، العدد األول، سنة النشر 
 . رجح الباحث من االل بحثو حسم النفقات والتكاليف من وعاء الزكاة في مجال التجارة والصناعة
فيذه الكتب عمى قيمتيا وفضميا، لم تبحث مسألة النفقات وأثرىا في حساب وعاء الزكاة بشكل 

 .يشمل كل المجاالت المتعمقة باألموال الزكوية
 .ولذلك جاء ىذا البحث ليعالج ىذه المسائل مستعينًا باهلل رب العالمين

 

 :-منيج البحث

 :سرت في بحثي عمى المنيج التالي

 :-اتبعت المنيج الوصفي التحميمي، وقد قمت بما يمي

أذكر مسألة من مسائل البحث، كمسألة نفقات الزروع والثمار وأثرىا في حساب وعاء الزكاة، ثم  .1
أبحث عن حكم ىذه المسألة في الفقو اإلسالمي إن وجدت، أو أقيس المسألة عمى أشباىيا، 

 .وىكذا
 .الوقوف عمى آراء الفقياء القدامى والمعاصرين في المسألة، وأرجح ما يؤيده الدليل .2
نقل أقوال المذاىب من كتبيم المعتبرة، وعدم نقل قول أي مذىب من كتب المذاىب األارى ما  .3

 .استطعت لذلك سبيال
 .محاولة بحث كل نفقات المسائل المطروحة في البحث، وأثرىا في حساب وعاء زكاتيا .4
 .عزو اآليات القرآنية، بذكر السورة ورقم اآلية، وذلك في اليامش .5
ن كانت في  .6 تاريج األحاديث النبوية، فإن كانت في صحيح البااري أو مسمم، اكتفيت بذلك، وا 

 .غيرىا من كتب السنة، ذكرت حكم عمماء الحديث عمييا، وذلك في اليامش
آثرت الترجمة لكل األعالم الواردة أسماؤىم في البحث؛ زيادة في الفائدة، واروجًا من االف  .7

 .ضابط الشيرة، فمم استثِن صحابيًا أو إمامًا من األئمة األربعة رحميم اهلل
 .بيان معاني الكممات الغريبة من معاجم المغة العربية ما استطعت لذلك سبيال .8



 ل
 

 -:خطة البحث

:  المقدمة

: التمييد

:- وفيو مطمبان        

. تعريف مفردات العنوان: المطمب األول

.  اإلسالميةمشروعية الزكاة وأىميتيا في الشريعة: المطمب الثاني

. حسم النفقات من الزروع والثمار قبل زكاتيا: الفصل األول

:-  مباحثأربعةوفيو         

.  سبب طرح ىذا الموضوع في ىذا العصر: المبحث األول

:- وفيو مطمبان        

. مجال التقنيات والطرائق التي دامت الزراعة: المطمب األول

. مجال النفقات الواسعة التي استمزمتيا الزراعة الحديثة: المطمب الثاني

. آراء الفقياء في الواجب زكاتو مما أارجت األرض: المبحث الثاني

:- وفيو أربعة مطالب       

القائمون بوجوب الزكاة في كل ما أارجتو األرض، مما يقصد بزراعتو نماء األرض : المطمب األول
. واستغالليا عادة وأدلتيم

. القائمون بوجوب إاراج الزكاة في كل ما يقتات ويدار وأدلتيم: المطمب الثاني

. القائمون بوجوب إاراج الزكاة فيما ييبس ويبقى ويكال وأدلتيم: المطمب الثالث

. مناقشة اآلراء والترجيح بينيا: المطمب الرابع



 م
 

. آراء الفقياء في مسألة حسم نفقات الزروع والثمار قبل إاراج زكاتيا وأدلتيم: المبحث الثالث

:- وفيو أربعة مطالب         

. القائمون بعدم حسم نفقات الزروع والثمار قبل إاراج زكاتيا وأدلتيم: المطمب األول

. القائمون بحسم نفقات الزروع والثمار مطمقًا قبل إاراج زكاتيا وأدلتيم: المطمب الثاني
القائمون بحسم نفقات الزروع والثمار من زكاتيا عمى أال تتعدى ثمث المحصول : المطمب الثالث

. وأدلتيم

. مناقشة آراء الفقياء وأدلتيم والترجيح بينيا: المطمب الرابع

. المقصود بنفقات الزروع والثمار المشار إلى حسميا من وعاء الزكاة: المبحث الرابع

 -:وفيو ثمانية مطالب         

. المقصود بنفقات الزروع والثمار: المطمب األول

. مقدار الواجب تزكيتو من الزروع والثمار حسب طريقة سقيو: المطمب الثاني

ىل تؤثر نفقات الري بالوسائل القديمة عنيا بالوسائل الحديثة في مقدار الزكاة؟ : المطمب الثالث

. وما يقترضو لإلنفاقمن مالو الفرق بين ما ينفقو المزارع : المطمب الرابع

في مفيوم النفقات؟  ... ىل يدال شراء األدوات واآلالت والجرارات والحاصدات: المطمب الاامس

ىل تدال تكاليف النقل في مفيوم النفقات؟ : المطمب السادس

. كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل أو قيمتيا: المطمب السابع

. أغراض ومقاصد األاذ بحسم النفقات: المطمب الثامن

 
 
 



 ن
 

         .قبل إاراج زكاتياوالدواجن واألسماك حسم نفقات المواشي : الفصل الثاني
:-   مباحثامسةوفيو 

. آراء الفقياء في الواجب زكاتو من المواشي: المبحث األول
:- وفيو مطمبان       

. المتفق عميو في الواجب زكاتو من المواشي بين الفقياء: المطمب األول
. الماتمف فيو في الواجب زكاتو من المواشي بين الفقياء: المطمب الثاني
. آراء الفقياء في زكاة المواشي مع الدَّين: نيالمبحث الثا

:- وفيو أربعة مطالب       
. القائمون بأن المواشي كالصامت ال تؤاذ الزكاة منيا مع الدَّين: المطمب األول
ن كان مع الدَّين: المطمب الثاني . القائمون بأن المواشي كاألرض تؤاذ زكاتيا وا 
. القائمون بالجمع بين القولين السابقين مع التفصيل: المطمب الثالث
. مناقشة اآلراء والترجيح بينيا: المطمب الرابع
. أقسام المواشي باعتبار زكاتيا: ثالثالمبحث ال

:- وفيو مطمبان       
. المواشي المقصود منيا البيع: المطمب األول
. المواشي المقصود منيا األلبان ومشتقاتيا: المطمب الثاني

آراء الفقياء في تأثير النفقات المنفقة عمى المواشي المقصود منيا البيع واأللبان : رابعالمبحث ال
. ومشتقاتيا
:- وفيو ثالثة مطالب       

. المقصود بنفقات المواشي المشار إلييا في الحسم: المطمب األول
. الزكاة وعاء حساب في المواشي عمى المنفقة نةؤالم تأثير في المذاىب آراء: المطمب الثاني
. مناقشة اآلراء والترجيح بينيا: المطمب الثالث

 واألسماك، وأثر النفقات في اجنوالد التكييف الفقيي لزكاة مزارع آراء الفقياء في: اامسالمبحث ال
. حساب وعاء زكاتيا
 :-      وفيو مطمبان

 . واألسماكاجنوالدالتكييف الفقيي لزكاة مزارع : المطمب األول



 س
 

. مزارع الدواجن واألسماك قبل زكاتياحسم النفقات من : المطمب الثاني
. األموال الزكوية عامةبقية حسم النفقات من : الفصل الثالث
:-  مباحثثالثة    وفيو 
. كيفية زكاة إيرادات المين الحرة والرواتب واألجور: المبحث األول

:-        وفيو أربعة مطالب
. أقوال الفقياء في نصاب الزكاة إليرادات المين الحرة والرواتب واألجور: المطمب األول

. مقدار الزكاة الواجبة إليرادات المين الحرة والرواتب واألجور: نيالمطمب الثا

ىل يشترط الحول في نصاب الزكاة إليرادات المين الحرة والرواتب واألجور؟ : ثالثالمطمب ال

ضابط الحسم لمنفقات من نصاب إيرادات المين الحرة والرواتب واألجور قبل إاراج : رابعالمطمب ال
. الزكاة

، وىل ...ت والمصانع والشركات من إيجارات وأجور ونقلآأقسام النفقات في المنش: المبحث الثاني
تحسم من الزكاة؟ 

:-        وفيو مطمبان

  . وحكميا مصروفات المباشرة مثل المصروفات الصناعيةال:  المطمب األول

  . وحكميا مباشرة مثل المصروفات التسويقية واإلداريةالمصروفات غير ال: المطمب الثاني
. زكاة المستارجات من البر والبحر وحكم نفقات استاراجيا: المبحث الثالث

:- مطالبستة       وفيو 

أقوال الفقياء في زكاة ما يستارج من البر من معدن وركاز، والمقدار الواجب في : المطمب األول
. ذلك

. مقدار الواجب من الزكاة في الركاز: المطمب الثاني

أقوال الفقياء في زكاة ما يستارج من البحر من جواىر كريمة وطيب وغيره، والمقدار : المطمب الثالث
. الواجب في ذلك



 ع
 

 فيأثر نفقات استاراج ما في البحر من جواىر وطيب وغيره، وما يستارج من البر : المطمب الرابع
 .وعاء زكاتيا

 ؟ىل تؤثر نفقات استاراج الركاز عمى الامس الواجب: المطمب الاامس

، والمقدار الواجب التكييف الفقيي لممستارج من المحاجر والمناجم الفقياء في آراء: سادسالمطمب ال
 .ه، وتأثير النفقات في حساب وعاء زكاتوفي

 .ااتمة، وفييا أىم النتائج والتوصيات
 :-فيارس الرسالة

 .فيرس اآليات .1
 .فيرس األحاديث .2
 .فيرس اآلثار .3
 .فيرس األعالم .4
 .فيرس المصادر والمراجع .5
 .فيرس الموضوعات .6

 
 :وأايراً 

أحمد اهلل الذي بنعمتو تتم الصالحات، أحمده عمى نعمة اإلسالم، وعمى نعمة سموك طريق العمم، فأنعم 
اسألو تعالى أن ينفع بيذه الرسالة، وأن يجعميا في ميزان حسناتي ووالديَّ وزوجي . بيا من نعمة

 . وذريتي، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقمب سميم
وصمى اهلل عمى نبيو محمد بن عبد اهلل، وعمى صحابتو األايار، وعمى من استن بسنتو واقتفى أثره 

 .إلى يوم الدين، والحمد هلل رب العالمين
 

                  اميل الرحمن                                                                                                                                       
  ىـجرية                         1436/ربيع الثاني / 16                                              ليمة الجمعة 

  ميالدية                     2015/شباط / 5                                          الموافق ل 
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 -:لبانوفيو مط: التمييد

. تعريف مفردات العنوان: المطمب األول

.  اإلسالميةمشروعية الزكاة وأىميتيا في الشريعة: المطمب الثاني
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 .تعريف مفردات العنوان: المطمب األول

كمنو  ،(1)نفقت الدابة تنفؽ نفكقان أم ماتت: يقاؿ: مف نفؽ: ةالنفؽ النفقات جمع نفقة، ك:النففات للةً 

كمنو . صرفو: كأنفؽ الماؿ .(3)خشية الفناء كالنفاد: أم ؛(2)چ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀچ: قكلو تعالى

 :كالنفقة. (5)أم أنفقكا في سبيؿ اهلل كأطعمكا كتصدقكا ؛(4)چژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  کچ   :قكلو تعالى
. (6)ىي ما أنفقت كاستنفقت عمى العياؿ كنفسؾ

اإلدرار عمى الشيء بما بو يقـك  النفقة كىي اسـ بمعنى اإلنفاؽ، كىك النفقات مف :اً نففات اصطالحال
 .(7)بقاؤه

المصركفات التي تنفؽ عمى الزركع أك البيائـ، أك ما ينفؽ عمى الميف : كالمقصكد بالنفقات ىنا
كالصناعات كغيرىا مف مصركفات مف أجؿ الحصكؿ عمى غمتيا، كالتي قد يككف ليا األثر في حساب 

 .كعاء الزكاة
 
 
 
 
 

                                                           
، كتاب العيف، باب الثبلثي الصحيح مف القاؼ، باب القاؼ كالنكف كالفاء دالفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحـ (1

.  إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ.د ميدم المخزكمي، د: ، المحقؽ177، ص5معيما ؽ ؼ ف، ؽ ف، ج
 .100 سكرة اإلسراء، آية (2
محمد عكض : ، المحقؽ156، ص9األزىرم، محمد بف أحمد بف اليركم، تيذيب المغة، أبكاب القاؼ كالنكف، ج (3

. ـ2001األكلى، : الطبعة، بيركت– مرعب، دار إحياء التراث العربي 
 .47 سكرة يسف، آية (4
– ، دار صادر358-357، ص10، لساف العرب، باب القاؼ، فصؿ النكف، جمابف منظكر، محمد بف مكـر بف عؿ (5

. ػ ق1414- الثالثة : الطبعة، بيركت
 .177، ص5الفراىيدم، العيف، باب الثبلثي الصحيح مف القاؼ، باب القاؼ كالنكف كالفاء معيما ؽ ؼ ف، ؽ ف، ج (6
بدكف طبعة كبدكف : ، دار الفكر، الطبعة378ص، 4البابرتي، محمد بف محمد بف محمكد، العناية شرح اليداية، ج (7

. لمبابرتي« العناية شرح اليداية»شرحو - مفصكالن بفاصؿ - بأعمى الصفحة يميو « اليداية لممرغيناني»تاريخ، 
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أثر  : بالضـ كاأليٍثر. (1) بقية ما ترل مف كؿ شيء كما ال يرل بعد ما يبقي عمقة األثر: للةً ثراأل
. (2) كضربة السيؼمءما بقي مف رسـ الش:  بالتحريؾكاألىثىري . الجراح يبقى بعد البرء

ما تتركو النفقات مف تأثير في حساب كعاء الزكاة، كسيأتي : المقصكد باألثر ىنا : اصطالالاً ثراأل
 . تفصيؿ ذلؾ فيما بعد إف شاء اهلل

 

 .(3)چڤ  ڤ  ڤ  چ : كمنو قكلو تعالى.  كعى العمـ يعيو كعيان :، يقاؿ(كعي) الكعاء مف:الوعاا للةً 

كالًكعاءي  .(5)چڃڃ  چ : كمنو قكلو تعالى. (4)كأكعى المتاع يكعيو إيعاءن إذا جمعو في كعاء
 .(6)كعيةأكالجمع . ظرؼ الشيء: ، كؿ ذلؾكالكيعاءي - عمى البدؿ - كاإًلعاءي 

مصطمح مركب مف الكعاء مضاؼ إليو الزكاة، كالمقصكد منو  الزكاة كعاء :وعاا الزكاة اصطالالاً 
نما أصبح قدامى، إكىذا المصطمح لـ يكف مستخدمان عند الفقياء اؿ. لزكاةااألمكاؿ التي تجب فييا 

 كنحف نجد في . كالزكاة ىي نظاـ مالي. استخدامو في الفكر الماليكشاع.  عند المحدثيف منيـان مشيكر
 كيسع األنشطة ،مصطمح كعاء الزكاة تحديدان فنيان مما يدعـ استخدامو، كذلؾ ألنو يسع الدخؿ كالثركة

 .(7)االقتصادية كىي المصطمحات المألكفة في الكتابات االقتصادية كالمالية
 

                                                           
 .236، ص8 باب الثاء، باب الثبلثي المعتؿ مف الثاء، مادة أثر، جكتاب العيف، الفراىيدم، (1
مادة الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، باب الراء، فصؿ األلؼ، ، الجكىرم، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الفارابي (2

-  ىػ  1407الرابعة : بيركت، الطبعة– أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف :  تحقيؽ، 575، ص2 جأثر،
.  ـ1987

 .12 سكرة الحاقة، آية (3
، 1جم في المعتؿ كما تشعب منو، ع أك م، ئابف دريد، أبك بكر محمد بف الحسف األزدم، جميرة المغة، باب الثنا (4

 .ـ1987األكلى، : الطبعة، بيركت– رمزم منير بعمبكي، دار العمـ لممبلييف : المحقؽ، 243ص
. 18 سكرة المعارج، آية (5
ابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي، المحكـ كالمحيط األعظـ، باب الثبلثي المفيؼ، العيف كالكاك كالياء،  (6
.  ـ2000-  ىػ 1421األكلى، : بيركت، الطبعة– عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية : المحقؽ، 385، ص2ج

اإلعجاز التشريعي في الزكاة أكجيو ) :رفعت السيد، أستاذ االقتصاد بجامعة األزىر، بحث بعنكاف. د. العكضي، أ (7
، المؤتمر العالمي الثامف لئلعجاز العممي في القرآف كالسنة،  (كمعاييره كدالالتو االجتماعية

http://www.eajaz.org/con8/Research/2r.htm 

http://www.eajaz.org/con8/Research/2r.htm
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:  كالزكاة.زكى يزكي تزكية:  تطييره، كالفعؿ منو: أمالزكاة زكاة الماؿ،ك. زكا مف الزكاة :الزكاة للةً 
 ألنو تطيير ؛قيؿ لما يخرج مف الماؿ لممساكيف مف حقكقيـ زكاةك. رجؿ تقي زكي: يقاؿ، الصبلح
صبلح كنماء،لمماؿ  ككمو قد ،كأصؿ الزكاة في المغة الطيارة كالنماء كالبركة كالمدح. (1) كتثمير كا 

 .(2)استعمؿ في القرآف كالحديث
 ،اسـ لقدر مخصكص مف ماؿ مخصكصأنيا : " عيرّْفت الزكاة عدة تعريفات منيا:الزكاة اصطالالاً 

الحصة المقدرة مف الماؿ التي فرضيا : "كىعيرّْفت بأنيا. (3)"يجب صرفو ألصناؼ مخصكصة بشرائط
 .(4)"كما تطمؽ عمى نفس إخراج ىذه الحصة. اهلل لممستحقيف

 

 . اإلسالميةمشروعية الزكاة وأىميتيا في الشريعة: المطمب الثاني

 الصدقة :الكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ، ككرد لفظ الزكاة بألفاظ منيابثبتت مشركعية الزكاة 
كقد دلت األكامر في اآليات كاألحاديث عمى كجكبيا . كالزكاة، ككانت فرضيتيا في العاـ الثاني لميجرة

 -: ما يميكالسنة كاإلجماع كالمعقكؿكمف أدلتيا مف الكتاب صراحة، 

 :-أدلة مشروعية الزكاة من الكتاب: أووً 

 .(5)چگ  ڳ  ڳ  ڳ چ : قكلو تعالى -1

 .(6)چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ : قكلو تعالى -2
 
 

                                                           
. 175، ص10األزىرم، تيذيب المغة، باب الكاؼ كالباء مع الميـ، مادة زكا، ج (1
 .358، ص14 فصؿ الزام، مادة زكا، جابف منظكر، لساف العرب، (2
، 2الشربيني، شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، ج (3

 .ـ1994- ىػ 1415األكلى، : ، دار الكتب العممية، الطبعة62ص
، 38-37، ص1، ج(دراسة مقارنة ألحكاميا كفمسفتيا في ضكء القرآف كالسنة)يكسؼ، فقو الزكاة .  القرضاكم، د(4

 .ـ1973-ىػ 1393، 2مؤسسة الرسالة، ط
 .56 سكرة النكر، آية (5
 .25-24 سكرة المعارج، آية (6
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چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  چ : قكلو تعالى -3

 . (1)چک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  

  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  چ  :قكلو تعالى -4

 .(2)چھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷    ﮸

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  چ     :قكلو تعالى -5

 .(3)چھ
 

 :-أدلة مشروعية الزكاة من السنة: ثانياً 
بني اإلسبلـ عمى  ":قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: قاؿأنو  رضي اهلل عنيما (4)عف ابف عمر -1

يتاء الزكاة، كالحج، كصكـ  قاـإشيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسكؿ اهلل، ك: خمس الصبلة، كا 
 .(5)"رمضاف

 
 
 

 

                                                           
 .20سكرة المزمؿ، آية  (1
 .60 سكرة التكبة، آية (2
 .103 سكرة التكبة، آية (3
كانت ك أبك عبد الرحمف، كاسـ أمو زينب، أسمـ مع أبيو في مكة كلـ يكف قد بمغ، ،ىك عبد اهلل بف عمر بف الخطاب (4

 أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع، الطبقات الكبرل، ،عاـ، ابف سعد84ىػ، ككاف عمره 73ىػ كقيؿ 74 سنة كفاتو
 ىػ 1410األكلى، : بيركت، الطبعة– محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية : ، تحقيؽ142، 106-105، ص4ج
.  ـ1990- 

البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل، الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  (5
بني اإلسبلـ عمى ): صحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ= كسمـ كسننو كأيامو 

مصكرة عف السمطانية )محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة : ، المحقؽ11، ص1، ج8، حديث (خمس
. ىػ1422األكلى، : الطبعة (بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي
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 رضي اهلل عنو (2)أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعث معاذان :  رضي اهلل عنيما(1)عف ابف عباس -2
ادعيـ إلى شيادة أف ال إلو إال اهلل، كأني رسكؿ اهلل، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ، ": إلى اليمف، فقاؿ

فأعمميـ أف اهلل قد افترض عمييـ خمس صمكات في كؿ يـك كليمة، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ، فأعمميـ 
 .(3)"أف اهلل افترض عمييـ صدقة في أمكاليـ تؤخذ مف أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ

يا : ، أف أعرابيان جاء إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ رضي اهلل عنو(4)عف أبي ىريرة -3
تعبد اهلل ال تشرؾ بو شيئان، كتقيـ ": دلني عمى عمؿ إذا عممتو دخمت الجنة، قاؿ رسكؿ اهلل،

كالذم نفسي بيده، ال أزيد عمى : ، قاؿ"الصبلة المكتكبة، كتؤدم الزكاة المفركضة، كتصـك رمضاف
مف سره أف ينظر إلى ": ىذا شيئان أبدان، كال أنقص منو، فمما كلى قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 .(5)"رجؿ مف أىؿ الجنة، فمينظر إلى ىذا
ما مف صاحب كنز ال : "قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ، قاؿ  رضي اهلل عنوعف أبي ىريرة -4

فيككل بيا جنباه، كجبينو حتى يحكـ  يؤدم زكاتو، إال أيحمي عميو في نار جينـ، فيجعؿ صفائح
ما إلى  اهلل بيف عباده، في يكـ كاف مقداره خمسيف ألؼ سنة، ثـ يرل سبيمو، إما إلى الجنة، كا 

 .(6)"...النار
 

                                                           
 كقيؿ األكؿ ،كلد في الشعب قبؿ اليجرة بثبلث أك خمس سنيف،  عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب، أبك عباس ىك(1

عاـ، ابف حجر، أبك 71جح اراؿ عمره عمى ككاف. ىػ68 أنيا كانت سنة في كفاتو كاألرجح  العمماءاختمؼكأصح، 
عادؿ أحمد عبد : ، تحقيؽ131، 122-121، ص4الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني، اإلصابة في تمييز الصحابة، ج

 . ىػ1415- األكلى : بيركت، الطبعة– المكجكد كعمى محمد معكض، دار الكتب العممية 
النبي  كعشريف سنة، شيد بدران مع معاذ بف جبؿ، أبك عبد الرحمف، األنصارم الخزرجي، مات كىك ابف ثماف ىك (2

، دائرة المعارؼ 359، ص7الكبير، ج محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل، التاريخ البخارم، كسمـ، اهلل عميو صمى
 .محمد عبد المعيد خاف: العثمانية، حيدر آباد، طبع تحت مراقبة

 .104، ص2، ج1395 البخارم، صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب كجكب الزكاة، حديث (3
عمير بف عامر بف عبد ذم الشرل، قيؿ إف اسمو كاف عبد شمس كسمي باإلسبلـ عبد اهلل، كذكرت أسماء أخرل ىك  (4

ىػ في كالية 59 سنةأكثر الركاية عنو، تكفي كصحبو ثبلث سنيف، ، ىػ7لو، قدـ إلى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ سنة 
 .254، 244-242، ص4عاـ، ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج78معاكية، ككاف عمره 

مسمـ، بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل  (5
صمى اهلل عميو كسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف اإليماف الذم يدخؿ بو الجنة، كأف مف تمسؾ بما أمر بو دخؿ الجنة، 

 .بيركت– محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي : ، المحقؽ44، ص1، ج14حديث 
 .682، ص2، ج987 المصدر نفسو، كتاب الزكاة، باب إثـ مانع الزكاة، حديث (6
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 :- أدلة مشروعية الزكاة من اإلجماع: ثالثاً 
أجمع المسممكف في جميع األعصار عمى كجكبيا، كاتفؽ الصحابة عمى قتاؿ : "(1)قاؿ ابف قدامة

 صمى اهلل عميو كسمـ ككاف أبك  الرسكؿلما تكفي رضي اهلل عنو، أنو  ىريرةك فركل أب،(2)مانعييا
كيؼ تقاتؿ الناس، كقد قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : (4)، ككفر مف كفر مف العرب، فقاؿ عمر(3)بكر
أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل، فمف قاليا فقد عصـ مني مالو كنفسو إال ": كسمـ

اتمف مف فرؽ بيف الصبلة كالزكاة؛ فإف الزكاة حؽ الماؿ، كاهلل ؽكاهلل أل:  فقاؿ"؟بحقو، كحسابو عمى اهلل
نىاقان  قاؿ . لقاتمتيـ عمى منعيا- صمى اهلل عميو كسمـ -  كانكا يؤدكنيا إلى رسكؿ اهلل (5)لك منعكني عى

 .(6)"اهلل ما ىك إال أف رأيت اهلل قد شرح صدر أبي بكر لمقتاؿ، فعرفت أنو الحؽ فك": عمر
كأجمعكا عمى أف الماؿ إذا حاؿ عميو الحكؿ أف الزكاة تجب : " فقاؿ(7)كقد حكى اإلجماع ابف المنذر

 .(8)"فيو

                                                           
، كلد في "المغني: "ىك عبد اهلل بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي، فقيو مف أكابر الحنابمة، لو تصانيؼ منيا (1

ىػ، الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد، 620ىػ، ككانت كفاتو سنة 541سنة  (مف قرل نابمس بفمسطيف)جماعيؿ 
 . ـ2002 مايك -أيار - الخامسة عشر : ، دار العمـ لممبلييف، الطبعة67، ص4األعبلـ، ج

، مكتبة القاىرة، 427، ص2ابف قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد الجماعيمي الحنبمي، المغني، ج (2
 .ـ1968- ىػػ 1388بدكف طبعة، : الطبعة

صحب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في أبك بكر الصديؽ، ،  كاسمو عثماف بف عامر،ىك عبد اهلل بف أبي قحافة (3
، 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، جىػ، 13ىجرتو كغزكاتو، بكيعى لمخبلفة كأصبح خميفة المسمميف األكؿ، تكفي سنة 

. 135-131-125ص
شارؾ مع الرسكؿ صمى ، كاف دخكلو في اإلسبلـ نصران لممسمميفىك عمر بف الخطاب بف نفيؿ، كيكنى أبا حفص،  (4

ابف ىػ، 23اهلل عميو كسمـ في أكثر غزكاتو، استخمفو أبك بكر خميفة عمى المسمميف حيف حضرتو الكفاة، تكفي سنة 
. 207-201ص ،3سعد، الطبقات الكبرل، ج

عز إذا أتت عمييا سنة، كجمعيا عينيكؽه، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ القاؼ، اىي األنثى مف أكالد الـ: العىنىاؽ (5
 .275، ص10فصؿ العيف الميممة، ج

 .105، ص2، ج1400-1399 البخارم، صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب كجكب الزكاة، حديث (6
، "اإلشراؼ في اختبلؼ العمماء"ىك محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم الفقيو، أبك بكر، كصاحب التصانيؼ كػ (7

الذىبي، شمس الديف أبك  كثبلث مائة، ةمات بمكة سنة تسع عشر. كيعد مف فقياء الشافعية. ىا، كغير"اإلجماع"ككتاب 
-ىػ 1427: القاىرة، الطبعة- ، دار الحديث301-300، ص11سير أعبلـ النببلء، ج، عبد اهلل محمد بف أحمد

 .ـ2006
فؤاد عبد المنعـ أحمد، دار المسمـ : ، المحقؽ47ابف المنذر، أبك بكر محمد بف إبراىيـ النيسابكرم، اإلجماع، ص (8

. 1: ، عدد األجزاءـ2004-ػػق1425 ،الطبعة األكلى: لمنشر كالتكزيع، الطبعة
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 :- أدلة مشروعية الزكاة من المعفول: رابعاً 
غاثة ،لضعيؼؿأداء الزكاة إعانة في أف  :ووً أ قدار لممميكؼ، كا   عمى أداء ما ة لو كتقكم،لعاجزؿ كا 

 .المفركض  اهلل عميو مف التكحيد كالعبادات كالكسيمة إلى أداءقافترض
خبلؽ بتخمؽ الجكد كالكـر كترؾ ة لؤلكتزكي .نفس عف أنجاس الذنكبة لؿالزكاة طيرفي إخراج  أف :اً ثاني
تىٍرتىاضي الشح كحب الماؿ، فبالزكاة  مجبكلة عمى نفكساؿؼ. الشح تتعكد السماحة، كى

 ة،أداء األماف عمى (1)

يصاؿ الحقكؽ إلى مستحقييا ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ :  كؿ ذلؾ قكلو عز كجؿ كقد تضمف.كا 

 .(2 )چں  ڻ

 أف اهلل تعالى قد أنعـ عمى األغنياء كفضميـ بصنكؼ النعمة كاألمكاؿ الفاضمة عف الحكائج :اً ثالث
 أداء الزكاة إلى الفقير ـشكر النعمف ك .يتنعمكف كيستمتعكف بمذيذ العيشىـ  كخصيـ بيا ؼ،األصمية

. (3)فكؿ ذلؾ إشعار بشكر النعـ المكىكبة مف اهلل. تكسعةن ليـ، كشعكران بحكائجيـ
 

 :- اإلسالميةأىمية الزكاة في الشريعة
: لقكلو تعالى كىي أىـ أركانو بعد الصبلة. الزكاة ليا في اإلسبلـ مكانةه عظيمةه، فيي الركف الثالث فيو

كىي فريضة عمى كؿ مسمـ تتكفر فيو شركطيا فيجب عميو إخراجيا . (4)چڱ  ڱ  ڱ   ںچ 
بني اإلسبلـ ": كىي شعيرة مف شعائره الدينية الكبرل مصداقان لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ. لمستحقييا
يتاء الزكاة، كالحج، كصكـ : عمى خمس قاـ الصبلة، كا  شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسكؿ اهلل، كا 
 . (5)"رمضاف 

                                                           
 : كالمعنى المقصكد ىنا. كارتاضت القكافي ذلمت،أم صار مركضان، يقاؿ ارتاض اىٍلميٍير ذؿ: (ًاٍرتىاضى )تىٍرتىاضي مف  (1

عمماء، المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، مف اؿمجمكعة مصطفى، إبراىيـ، كأم تتعكد كيسيؿ عمييا األمر، 
 .، دار الدعكة382، ص1 راضو، ج مادةباب الراء،

 .103 سكرة التكبة، آية (2
، دار 3، ص2الكاساني، عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج (3

. ـ1986- ىػ 1406الثانية، : الكتب العممية، الطبعة
 .43 سكرة البقرة، آية (4
 .5 سبؽ تخريجو في صفحة (5
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كلعظيـ أىمية الزكاة في اإلسبلـ، كرد لفظيا في القرآف تسعان كعشريف مرة مسبكقة بمفظ الصبلة إال في 

ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ     ٿ   ٹ  ٹچ : قكلو تعالى: مكضعيف ىما

. (2)چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گچ : ، كقكلو تعالى(1)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ
أف أعرابيان جاء ، ىريرةككذلؾ كرد لفظيا في أحاديث كثيرة مقركنة بالصبلة، كالحديث الذم ركاه أبك 

: دلني عمى عمؿ إذا عممتو دخمت الجنة، قاؿ يا رسكؿ اهلل،: إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ
 .(3)..."تعبد اهلل ال تشرؾ بو شيئان، كتقيـ الصبلة المكتكبة، كتؤدم الزكاة المفركضة"
 ،(4)بأف الزكاة اقترنت بالصبلة في اثنيف كثمانيف مكضعنا مف القرآفقد ذكر صاحب رد المحتار كغيره ك

. (5) فيوان  مبالغان  كقد يككف ذلؾ أمر.كلعميـ أرادكا عدد مرات كركدىا ميعىرَّفة كمنكرة

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ : كلكي ال يفرط المسممكف في أدائيا، جاءت اآليات حاثة عمى فعميا كقكلو تعالى

 . (6)چڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ
كقد كعد اهلل . كتعتبر الزكاة أىـ ركافد الخزينة اإلسبلمية الذم ال ينضب، كذلؾ الستحقاقيا السنكم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ : مؤدييا بالفبلح في الدنيا كاآلخرة يقكؿ تعالى

، كتكعد في المقابؿ مانعييا بأشد العذاب (7)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ 

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : يقكؿ تعالى

. فالزكاة عبادة مالية تأديتيا استجابة ألمر اهلل ككفاء لعيده. (8)چ ڻ ں  ں  ڻ  ڻ 
 .فمؤدييا يرجك الثكاب في اآلخرة، كالنماء كالبركة في الدنيا

                                                           
 .156 سكرة األعراؼ، آية (1
 .7 سكرة فصمت، آية (2
 .6 سبؽ تخريجو في صفحة (3
، 2رد المحتار عمى الدر المختار، ج ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي، (4

 .ـ1992- ىػ 1412الثانية، : بيركت، الطبعة -، دار الفكر256ص
سر اقتراف الصبلة بالزكاة في القرآف ): عبد اهلل، مشرؼ مركز الفتكل في الشبكة اإلسبلمية، مقاؿ بعنكاف .الفقيو، د (5

، مكقع أكف إسبلـ، 2006-4-26، تاريخ النشر (كالسنة
http://www.onislam.net/arabic/zakah-counsels 

 .5 سكرة البينة، آية (6
 .4-1 سكرة المؤمنكف، آية (7
 .35 سكرة التكبة، آية (8

http://www.onislam.net/arabic/zakah-counsels/8518/79043-2004-08-01%2017-37-04.html
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كالزكاة تينمي شخصية المزكي؛ فبتقديمو المعكنة إلخكانو المسمميف، كبذلو الماؿ، يستشعر الراحة 
 . كالطمأنينة؛ النتصاره عمى داعي اليكل كحب الماؿ

كىي مصدر استقرار في المجتمع، تزيؿ األحقاد كالضغائف، كترسي مكانو الحب كالكئاـ بيف أفراد 
 .المجتمع المسمـ

كمما يدؿ عمى أىميتيا لدل الصحابة الكراـ إجماعيـ في عيد أبي بكر الصديؽ عمى محاربة مانعييا، 
 .(1)كاعتبارىـ خارجيف عف اإلسبلـ؛ إلنكارىـ ركنان مف أركاف اإلسبلـ الخمسة

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .427، ص2ابف قدامة، المغني، ج (1
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. السم النففات من الزروع والثمار قبل زكاتيا: الفصل األول

 -: مباالثأربعة       وفيو 

.  سبب طرح ىذا الموضوع في ىذا العصر: المبالث األول

. آراا الففياا في الواجب زكاتو مما أخرجت األرض: المبالث الثاني

. آراا الففياا في مسألة السم نففات الزروع والثمار قبل إخراج زكاتيا وأدلتيم: المبالث الثالث

. المفصود بنففات الزروع والثمار المشار إلى السميا من وعاا الزكاة: المبالث الرابع
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.  سبب طرح ىذا الموضوع في ىذا العصر: المبالث األول

 -: وفيو مطمبان

. مجال التفنيات والطرائق التي دخمت الزراعة: المطمب األول

. مجال النففات الواسعة التي استمزمتيا الزراعة الالديثة: المطمب الثاني
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 .مجال التفنيات والطرائق التي دخمت الزراعة :المطمب األول
            في العصكر الماضية كقبؿ ظيكر المخترعات الحديثة، كانت الزراعة قائمة عمى أمكر 

. فالمزارع في أرضو يعتمد عمى نفسو كعمى عيالو في زراعتيا، كفي حرثيا يعتمد عمى الحيكاف. بدائية
 أك (1)بالناضحً كأما البذكر فينثرىا بيده، كأما السقي فإما بمطر السماء، أك بالكسائؿ البدائية كالسقي 

كأما المبيدات الحشرية فمـ يكف ليا كجكد . ، أك غير ذلؾ مف كسائؿ كانت معركفة لدييـ(2)الدكاليب
 . لعدـ معرفتيـ بيا، فكانكا يعتمدكف في ذلؾ عمى العناية اإلليية لحفظ مزركعاتيـ مف اآلفات

فإف سيقيى الزرع . كلكؿ ما ذكر كاف اليدم النبكم سىبَّاقان لمراعاة كؿ كمفة يتحمميا المزارع في أرضو
ف كاف يسقى بما فيو . بماء السماء، أك كاف بعبلن، أك كاف يسقى بنفسو كاف الكاجب فيو العشر كا 

نىةه ؤي ـى 
 كالسقي بالدكاليب أك الناضح أك غير ذلؾ، كاف الكاجب فيو نصؼ العشر مصداقان لقكؿ (3)

ثىًريِّا": المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ  العشر، كما سقي (4)فيما سقت السماء كالعيكف أك كاف عى
 . ، فكاف ذلؾ كافيان لتغطية معظـ المصاريؼ المنفقة عمى الزركع5))"ًبالنٍَّضًح نصؼ العشر

حديثة، أحدثت ثكرة في مجاؿ الزراعة تقنيات كطرؽ كأما في العصر الحديث فقد دخؿ مجاؿ الزراعة 
لـ تكف معركفة لدل األقدميف مف البشر، سكاء كاف ذلؾ بطرؽ الرم الحديثة، أك باستخداـ المعدات 

أك باستخداـ الدفيئات كالتي أدت إلى كفرة . كالجرارات أك الحصادات أك غير ذلؾ مف كسائؿ حديثة
كلكؿ ىذا كاف ال بد مف دراسة تأصيمية حديثة . اإلنتاج مقارنة بما كاف عميو الحاؿ في الزمف البعيد

 .تعالج ىذه المستجدات
 

 
                                                           

سىاًنيىةه ىك البعير أك الثكر أك الحمار الذم يستقى عميو الماء، كاألنثى : الناضحي  (1 ةه كى أم : كالنكاضح مف اإلبؿ. نىاًضحى
 .619، ص2التي يستقى عمييا، كاحدىا ناضح، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الجيـ، فصؿ النكف، ج

الدكالب، كاحد الدكاليب، كىك عمى شكؿ الناعكرة يستقى بيا الماء، كىك فارسي معرب، ابف سيده، المحكـ كالمحيط  (2
 .336، ص9، ج(الداؿ كالبلـ كالباء)األعظـ، حرؼ الداؿ، 

ـى  (3 أم الثقؿ كالمشقة، الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي ثـ الحمكم، أبك العباس، المصباح المنير :  كالجمع مؤفنىةي ؤي اٍل
. بيركت– ، المكتبة العممية 586ص ،2في غريب الشرح الكبير، كتاب الميـ، الميـ مع الكاك كما يثمثيما، ـ كف، ج

الزرع الذم تسقيو السماء، ابف دريد، جميرة المغة، باب مف المغات عف أبي :  جميعان بالعيف كالغيفالغىثىرمٌ  كالعىثرمٌ  (4
. 1294، ص3زيد، ج

، 1483البخارم، صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى مف ماء السماء كبالماء الجارم، حديث  (5
. 126، ص2ج
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 .مجال النففات الواسعة التي استمزمتيا الزراعة الالديثة: المطمب الثاني
 مف خضار كفكاكو ،قبؿ التطكر الزراعي الحديث كالذم أحدث ثكرة زراعية ضخمة بكفرة اإلنتاج

كثيرة إال النزر اليسير، مقارنة بما ىك عميو الحاؿ في نفقات ، لـ يكف المزارع يتحمؿ كمحاصيؿ
 .نفقاتكمؼ كعو مف كستطيع المزارع معرفة ما أنفؽ عمى زرمحسبة سريعة فب. العصر الحديث

حديثة باىظة اؿمعدات اؿتقنيات كج عف اؿ كالذم نت،كمع التطكر الزراعي الكبير في العصر الحديث أما
في حساب كعاء ىا  عمى الزركع كأثرصركفة كاف ال بد مف إعادة النظر في قضية النفقات الـ،الثمف
.  ةزكااؿ
 ، كاف مفتكييؼ الشريعة لكعاء النفقات كجعمو نسبة متطكرة بتطكر اإلنتاج كارتباطو بالمحصكؿؼ

 في تعقيبو عمى حديث( 1) بعض الفقياء أمثاؿ اإلماـ القرافي لذلؾقد نكهك،  لمشريعة الغراءالحكـ البالغة
ثىًريِّافيما سقت السماء كالعيكف أك كاف : " الذم قاؿ فيو صمى اهلل عميو كسمـالرسكؿ ، (2)..." العشرعى

ـى كىثيرىًت أنو متى معناه ": قاؿ فَّتً  نىةي ؤي اٍل  الزكاة؛ ليزداد الشكر كىثيرىتً الزكاة رفقان بالعباد، كمتى قمَّت  خى
 . (3)"لزيادة النعـ

كعميو كاف ال بد مف إعادة النظر في ظؿ التطكرات الحاصمة، كالتي تركت أثرىا عمى اإلنساف 
 .كالحيكاف كالنبات

 
 
 
 
 

 

                                                           
مصنفاتو  مف .ىك أحمد بف إدريس المشيكر بالقرافي، الفقيو األصكلي شياب الديف الصنياجي، مف صعيد مصر (1

ىػ، الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ، الكافي بالكفيات، 684، تكفي سنة االتنقيح كشرحو، كأنكار البركؽ، كغيره
 .ـ2000- ػػق1420بيركت، – أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء التراث : ، المحقؽ147-146، ص6ج
. 13 في صفحة  تخريجو سبؽ(2
محمد : 13، 8، 1جزء : المحقؽ، 82، ص3ج القرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس المالكي، الذخيرة، (3

: بيركت، الطبعة- محمد بك خبزة، دار الغرب اإلسبلمي: 12 - 9، 7، 5 - 3سعيد أعراب، جزء : 6، 2حجي، جزء 
.  ـ1994األكلى، 
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. آراا الففياا في الواجب زكاتو مما أخرجت األرض: المبالث الثاني

 -:       وفيو أربعة مطالب

 مما يفصد بزراعتو نماا األرض ،الفائمون بوجوب الزكاة في كل ما أخرجتو األرض: المطمب األول

. واستلالليا عادة وأدلتيم

. الفائمون بوجوب إخراج الزكاة في كل ما يفتات ويدخر وأدلتيم: المطمب الثاني

. الفائمون بوجوب إخراج الزكاة فيما ييبس ويبفى ويكال وأدلتيم: المطمب الثالث

. مناقشة اآلراا والترجيح بينيا: المطمب الرابع
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 مما يفصد بزراعتو ،الفائمون بوجوب الزكاة في كل ما أخرجتو األرض :المطمب األول
 . وأدلتيمنماا األرض واستلالليا عادةً 

چ :            فرضية الزكاة في الزركع كالثمار ثابتة بالكتاب كالسنة، أما مف الكتاب فقكلو تعالى

﮷﮸ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ : ، كقكلو تعالى(1)چ﮴  ﮵  ﮶     

 . ، فاآلية تشير إلى أف لمفقراء حقان في الخارج مف األرض كما لؤلغنياء(2)چڻڱ   ڱ  ں  ں

فيما سقت السماء كالعيكف أك كاف عثريان العشر، : "كأما مف السنة فقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
 .(3)"كما سقي بالنضح نصؼ العشر

 إلى كجكب الزكاة (4)، فذىب األماـ أبك حنيفةفي الكاجب زكاتو مما أخرجت األرضكقد اختمؼ الفقياء 
، ككؿ لقمح كالشعير كالزيتكف كالكركد كالرياحيففي كؿ ما يقصد بزراعتو نماء األرض كاستغبلليا، كا

، كقاؿ إنو ال زكاة في الحطب كالحشيش كما شابو؛ ألنيا ال تيستنمى بيا  يستنبتو اإلنساف كنحكهما
 .األرض كال تستغؿ بيا عادة

كلـ يشترط في الخارج أف يككف لو ثمر حتى يجب فيو العشر، بؿ يجب فيو حتى كلك لـ يبؽ لو ثمرة 
 . (6) كالخيار كالبصؿ كغيرىا(5)الرّْطىابً كباقية كىي الخضركات، كالبقكؿ 

 
 

                                                           
 .141 سكرة األنعاـ، آية (1
 .267 سكرة البقرة، آية (2
 . سبؽ تخريجو(3
ضرب بالسياط عمى رأسو لرفضو أكؿ األئمة األربعة، ، ىػ80ىك ثابت بف زكطي، أبك حنيفة النعماف، كلد سنة  (4

 القاضي عبد اهلل حسيف، أخبار أبي الصيمرم،ىػ، 150القضاء، مات في بغداد ككاف عمره سبعيف سنة، تكفي سنة 
. ـ1985 -ق 1405، 2، عالـ الكتب، بيركت، ط18-15، ص1حنيفة كأصحابو، ج

نبت يقيـ في األرض سنيف كمما جز نبت، قيؿ ىك : بفتح أكلو كسككف ثانيو، ج رطاب، كىك نبات الفصفصة:  الرطبة(5
حامد صادؽ قنيبي، معجـ لغة الفقياء، حرؼ الراء، - البرسيـ الحجازم، مف فصيمة البقكليات، قمعجي، محمد ركاس 

 . ـ1988-  ىػ 1408الثانية، : ، دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة223، ص1ج
 .59-58، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج (6
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لى ىذا القكؿ ذىب اإلماـ النخعي مَّاد(2)، كعمر بف عبد العزيز(1)كا  ، كىحى
، كخالفيـ في ذلؾ (4)، كداكد(3)

ال تجب إال في الحبكب كما لو ثمرة باقية، محتجيف بقكلو : ، كقاال(6)كمحمد( 5)اإلماماف أبك يكسؼ
 .(7)"ليس في الخضركات صدقة: "صمى اهلل عميو كسمـ

 
 

                                                           
رأيت سعيد بف جبير ييستفتى : ىك إبراىيـ بف يزيد بف األسكد بف عمرك النخعي، كيكنى أبا عمراف، ككاف أعكر، قاؿ (1

أتستفتكني كفيكـ إبراىيـ؟ تكفي سنة ست كتسعيف في خبلفة الكليد بف عبد الممؾ بالككفة، كىك ابف تسع كأربعيف : فيقكؿ
 .291، 279، ص6سنة لـ يستكمؿ الخمسيف، ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج

ىػ، كتكلى 63 ىك عمر بف عبد العزيز بف مركاف، كأمو أـ عاصـ، بنت عاصـ بف عمر بف الخطاب، كلد سنة (2
 عاـ، ابف 39ىػ، ككاف عمره 101الخبلفة ككانت مدة خبلفتو سنتيف كخمسة أشير، كاشتير بالزىد كالكرع، تكفي سنة 

 .319، 254-253، ص5سعد، الطبقات الكبرل، ج
مَّادىك  (3 كاف كثير الحديث، شيخ أبي حنيفة، . مكلى إبراىيـ بف أبي مكسى األشعرم،  أبك إسماعيؿ، بف أبي سميمافحى

. 325-324، ص6تكفي سنة عشريف كمائة في خبلفة ىشاـ بف عبد الممؾ، ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج
ىػ، 270ىػ  في الككفة كتكفي 202ىك داكد بف عمي بف خمؼ األصبياني، أبك سميماف المشيكر بالظاىرم، كلد سنة  (4

كاف زاىدان متقمَّبلن كثير الكرع، ككاف صاحب مذىب مستقؿ، كتبعو جمع كثير يعرفكف بالظاىرية، ابف خمكاف، أبك 
، 255، ص2العباس، شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ البرمكي اإلربمي، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ج

. بيركت– إحساف عباس، دار صادر : ، المحقؽ257
 كىك أكؿ مف ،ىػ113ىك يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب األنصارم، القاضي الفقيو صاحب أبي حنيفة، كلد سنة  (5

، 98-97، ص1، أخبار أبي حنيفة كأصحابو، جالصيمرمىػ، 182ىػ كقيؿ 181تكفي سنة كخكطب بقاضي القضاة، 
108 .

ماـ أىؿ الرأم، أصمو دمشقي، أبك عبد اهلل الشيباني،محمد بف الحسف ىك (6  كاله الرشيد ، صاحب أبي حنيفة كا 
، البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت، تاريخ ان عاـ 58ىػ، ككاف عمره 189ىػ كتكفي 132القضاء، كلد عاـ 

األكلى، : بيركت، الطبعة– الدكتكر بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي : ، المحقؽ561، ص2بغداد، ج
.  ـ2002- ىػ 1422

ابف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد الشيباني، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، حديث معاذ بف جبؿ، حديث  (7
األكلى،  :عادؿ مرشد، كآخركف، مؤسسة الرسالة، الطبعة- شعيب األرنؤكط : ، المحقؽ316، ص36، ج21990
أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد العسقبلني،  التمخيص الحبير في تخريج   ـ، ابف حجر، 2001-  ىػ 1421

ـ، قاؿ ابف 1989 -ىػ1419 ،الطبعة األكلى: ، دار الكتب العممية، الطبعة365، ص2أحاديث الرافعي الكبير، ج
، كمف طريقو ابف الجكزم "1"باب ليس في الخضركات صدقة، حديث : ، كتاب الزكاة"2/95"أخرجو الداقطني : حجر
ليس ىك ": الضعفاء"، قاؿ ابف حباف في كتاب "2/357" "نصب الراية"قاؿ الزيمعي في ". 2/498" "العمؿ المتناىية"في 

نما يعرؼ بإسناد منقطع فقمبو الصقر عمى أبي رجاء كىك يأتي بالمقمكب  مف كبلـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كا 
. قاؿ الترمذم ليس يصح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في ىذا الباب شيء يعني في الخضراكات: انتيى، كقاؿ
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گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ : كأما أبك حنيفة فقد احتج بقكلو تعالى

، كقاؿ بأف أحؽ ما تتناكلو اآلية ىي الخضركات؛ ألنيا المخرجة مف األرض (1)چڻڱ  ں  ں
كاحتج أيضان . (2)كأما الحبكب فإنيا غير مخرجة مف األرض حقيقة بؿ مف المخرج مف األرضحقيقة، 

ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  چ : بقكلو تعالى

﮷﮸  ، نقؿ  (3)چھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ ﮲      ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     
، كاحتج بقكؿ (5)عف بعض الصحابة كالتابعيف أف المراد بحقو في اآلية الزكاة المفركضة(4)القرطبي

ثىًريِّا العشر، كما سقي ًبالنٍَّضًح  فيما": الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ سقت السماء كالعيكف أك كاف عى
 .فاآليات كاألحاديث عامة غير مخصكصة فيي تشمؿ كؿ ما أخرجتو األرض. (6)"نصؼ العشر

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .267 سكرة البقرة، آية (1
 .59-58، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج (2
 .141 سكرة األنعاـ، آية (3
ماـ متفنف إىك األماـ العبلمة محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح القرطبي، أبك عبد اهلل، صاحب التفسير المشيكر،  (4

األسنى في أسماء اهلل الحسنى ككتاب التذكرة، كغيرىا، تكفي سنة أحدل كسبعيف : متبحر في العمـ لو تصانيؼ منيا
 .87، ص2كست مائة، الصفدم، الكافي بالكفيات، ج

، 7تفسير القرطبي، ج= القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم، الجامع ألحكاـ القرآف  (5
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية : ، تحقيؽ99ص . ـ1964- ىػ 1384الثانية، : القاىرة، الطبعة– أحمد البردكني كا 

 . سبؽ تخريجو(6
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 . وأدلتيمالفائمون بوجوب إخراج الزكاة في كل ما ُيفتات َوُيدَّخر: المطمب الثاني

الفكاكو كميا فييا الزكاة، كأما  (2)اٍلقيٍطًنيَّةكالعنب كالتمر كالزيتكف  إلى القكؿ بأف (1)مالؾذىب اإلماـ 
ييدَّخري يبس م كما كاف مف الفكاكو كميا مما ،الجكز كالمكز كالتيفؾ  فميس فييا زكاة كال ، كيككف فاكيةكى

ري كيمُّيىا. في أثمانيا، حتى يحكؿ عمى أثمانيا الحكؿ مف يـك قبض أثمانيا البقؿ كالبطيخ ؾ :كىاٍلخيضى
التفاح كالرماف ك. عمى أثمانيا الحكؿ  كال في أثمانيا حتى يحكؿ،كالقثاء كما أشبو ىذا، فميس فييا زكاة

. (3)زكاةفميس فييا كالسفرجؿ كجميع ما أشبو 
ييٍقتىاتي :  فقاؿ(4)كقد كافقو اإلماـ الشافعي ري كى ييدَّخى  ففيو ،ن ، أك طبيخا(5)سىًكيقنامأككالن خبزان، أك  ما ييبس كى

 كميا حمصيا كعدسيا اٍلقيٍطًنيَّةً ، ك(6)السٍُّمتً ككؿ ما يزرع كيكصؼ باالقتيات كالحنطة، ك. الصدقة
 ال زكاة فيما ينبت لمدكاء قفإ : كقاؿ.كطبيخان  فييا الزكاة؛ ألف كؿ ذلؾ يؤكؿ خبزان كسىكيقان ... كفكليا

 ككذلؾ القثاء، كالبطيخ كحبو ال .حبكب البقؿ؛ ألنيا كالفاكية كأكمما في معناه مف حبكب األدكية 
. (7) كال يؤخذ مف حب العصفر كال بزر الفجؿ كال بزر بقؿ كال سمسـ.ألنو كالفاكية زكاة فيو؛

                                                           
 مف الطبقة السادسة مف التابعيف مف أىؿ المدينة،أحد األئمة األربعة، مالؾ بف أنس بف أبي عامر،  ىك اإلماـ (1

، كدفف بالبقيع (ىػ179)سنة المكطأ كلكنو رفض، تكفي كتابو أبك جعفر المنصكر أف يمـز الناس بالخميفة عرض عميو 
 .469، 468، 465، ص 1، ابف سعد، الطبقات الكبرل، جان عاـ 85ككاف عمره 

ىي : كاحدة القطاني، كىي الحبكب التي تيدَّخر كالحمص كالعدس كالباقمى كالترمس كالدخف كاألرز كغيرىا، كالًقٍطنيَّة (2
: إنيا سميت بذلؾ؛ ألف مخارجيا مف األرض مثؿ مخارج الثياب القيطنية، كقيؿ: قيؿكالحبكب التي تخرج مف األرض، 

، 13، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ النكف، فصؿ القاؼ، جألنيا تزرع كميا في الصيؼ كتدرؾ في آخر كقت الحر
 .345-344ص

األكلى، : ، دار الكتب العممية، الطبعة342-341ص، 1مالؾ، بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي، المدكنة، ج (3
 .ـ1994- ىػ 1415

يمتقي مع الرسكؿ صمى اهلل عميو أحد األئمة األربعة، المكي الغزم،  ...ىك محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف (4
ف سنة، الذىبي، م كخمسان ىػ، ككاف عمره نيؼ204 كنشأ يتيمان، تكفي سنة ق،150سنة كسمـ في النسب، كلد في غزة 

. 269، 239، 236، ص8سير أعبلـ النببلء، ج
، 10ىك ما يتخذ مف الحنطة كالشعير، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ القاؼ، فصؿ السيف الميممة، ج: السًَّكيؽ (5

. 170ص
ىك الشعير الذم ال قشر لو : ؿىك الشعير الحامض، كقي: ىك الشعير بعينو؛ كقيؿ: ضرب مف الشعير؛ كقيؿ: السٍُّمتي  (6

 .45، ص2ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ التاء، فصؿ السيف الميممة، جأجرد، 
- ، دار المعرفة 37، ص2 الشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف القرشي المكي، األـ، ج(7

 .ـ1990-ىػ1410بدكف طبعة، : بيركت، الطبعة
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:  بحديث الرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ(1)كاحتج اإلماماف لقكليـ بعدـ كجكب الزكاة في الخضركات
 .ال زكاة إال فيما ييقتات كيدخر: كعميو قاؿ اإلماماف الجميبلف. (2)"ليس في الخضركات صدقة"
 

 . وأدلتيمالفائمون بوجوب إخراج الزكاة فيما ييبس ويبفى َوُيَكالُ : المطمب الثالث

ري  كؿ زرع ييكىاؿي ذىب اإلماـ أحمد إلى القكؿ بزكاة  ييدَّخى كالشعير كالذرة   سكاء كاف ميقتاتان كىاٍلًحٍنطىةً ،كى
 أك غير مقتات .بوا كالًقٍطًنيَّاًت كميا كالعدس، كالحمص، كالترمس، كالسمسـ، كما ش؛كاألرز كما شابو

تيدَّخر كالتمر كالزبيب  كبزر الكتاف كبزر الفجؿ كالخيار كالبطيخ كنحكه، ككذلؾ في الثمار التي تكاؿ كى
 كال شيء في .كال تجب في بقية الفكاكو كالخكخ كالمشمش كالتيف. كالمكز كالفستؽ كالبندؽ كنحك ذلؾ

 . (3)الخضراكات كالبطيخ كالقثاء كالخيار كالباذنجاف كالجزر كالبقكؿ كميا
الحنطة : سىفَّ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الزكاة في ىذه األربعة ًإنَّمىا: "كاستدلكا لذلؾ بما ركم
 كبقكؿ الرسكؿ صمى .، كبالحديث الذم مر أنو ليس في الخضركات صدقة(4)"كالشعير كالزبيب كالتمر

كبقكؿ الرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  ،(5)"ليس فيما دكف خمسة أكسؽ مف التمر صدقة": اهلل عميو كسمـ
  فيدالقالكا إف الحديثيف األخيريف ، ك(6)"ليس فيما دكف خمسة أىٍكسىاؽو مف تمر، كال حب صدقة: "كسمـ

 
 

                                                           
 .342، ص 1مالؾ، المدكنة، ج (1
 .17 سبق تخرٌجه فً صفحة (2
الكمكذاني، محفكظ بف أحمد بف الحسف، أبك الخطاب، اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف  (3

: ماىر ياسيف الفحؿ، مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، الطبعة- عبد المطيؼ ىميـ : ، المحقؽ131حنبؿ الشيباني، ص
 .1:  ـ، عدد األجزاء2004 - ىػ 1425األكلى، 

ابف ، 480، ص2، ج1913ليس في الخضراكات صدقة، حديث: الدارقطني، سنف الدارقطني، كتاب الزكاة، باب (4
الممقف، سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي، البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير، كتاب 

مصطفى أبك الغيط كعبد اهلل بف سميماف كياسر بف : ، المحقؽ512، ص5الزكاة، باب المعشرات، الحديث الثاني، ج
إسناده ": قاؿ الحاكـ، ـ2004-ىػ1425األكلى، : السعكدية، الطبعة -الرياض- كماؿ، دار اليجرة لمنشر كالتكزيع 

 . ركاتو ثقات، كىك متصؿ: «خبلفياتو»كقاؿ البييقي في . صحيح
، مسمـ، 119، ص2، ج1459البخارم، صحيح البخارم، كتاب الزكاة، ليس فيما دكف خمس ذكد صدقة، حديث  (5

. 675، ص2، ج980صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، حديث 
. 674، ص2، ج979مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، حديث  (6
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كالبقكؿ ليست مما يكاؿ فبل تجب  كالخضركات الفكاكو كإنما تجب فيما يكاؿ كيقتات، الزكاة عمى أف
 .فييا الزكاة

 

 .مناقشة اآلراا والترجيح بينيا: المطمب الرابع

إف استدالؿى أبي حنيفة كمف كافقو بعمكـ اآليات القرآنية، كاألحاديث المشيرة إلى أف في كؿ ما يقصد 
، استنماء األرض كاستغبلليا عادةن بزراعتو نماءي األرض كاستغبللييا زكاةن، كاستثناءىىـ ما لـ يقصد بو 

ىك استدالؿ صحيح معتبر، فسياؽ اآليات كاألحاديث تشير إلى ذلؾ، إضافة لعدـ كركد قرينة تصرؼ 
 .القكؿ إلى معنىن آخر

أما استدالؿ جميكر الفقياء بالحديث الذم ركم عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أنو ليس في 
 .معمكؿ ييقمَّبي األخبار كيسرقيا، كال يجكز االحتجاج بو راكيوفي قيؿ الخضركات زكاة، 

 أك ليس فيما دكف خمسة أكسؽ مف تمرو كأما استدالؿ جميكر الفقياء بالحديثيف اىلمٍَّذًيًف قيؿ فييما إنو 
فيذاف الحديثاف ال ينفياف الزكاة فيما ال يكاؿ، إضافة إلى أف الفكاكو كالخضركات كغيرىا . صدقةحبو 

 .قد أصبحت تكاؿ، فبل أثر لبلحتجاج بيما في زماننا

 مما ،في أف الزكاة تجب في كؿ ما أخرجتو األرضكمف كافقو  حنيفة كما ذىب إليو أبكعميو أميؿ إلى 
يقصد بزراعتو نماء األرض كاستغبلليا عادة، كالقمح كالشعير كالعنب كالزيتكف كالكركد كاألعشاب 

 الزكاة في األقكات األربعة التي كانت معركفة كا لـ يحصرـالطبية التي يستنبتيا اإلنساف كنحكىا، فو
ييدَّخر، أك فيما ييبس كقديمان، كىي القمح كالشعير كالتمر كالزبيب، كلـ يحصر ىا كذلؾ في ما يقتات كى

 .كيبقى كيكاؿ

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA
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كأما أبك حنيفة ": (2) إذ قاؿ(1)كمما يؤيد قكؿ أبي حنيفة أيضان انتصار بعض العمماء لرأيو كابف العربي
 كبيف النبي ،إف اهلل أكجب الزكاة في المأككؿ قكتان كاف أك غيره: فجعؿ اآلية مرآتو فأبصر الحؽ، كقاؿ

 .(3)"فيما سقت السماء العشر: "صمى اهلل عميو كسمـ ذلؾ في عمـك قكلو

تفسد  الكاقع الذم نحياه، فاألمكر المستثناة عند المذاىب األخرل مف الزكاة كانت قكلىو أيضان كمما يؤيد 
 أما اليـك كقد .كاقعيـمع تناسب فكاف القكؿ بعدـ زكاتيا م. سريعان، ككانت كمياتيا ليست ذات أثر

 ؤىاقتصاد، فمـ يعد صالحان استثناكأصبحت ذات أثر، كأصبحت تشكؿ رافدان ميمان لبل الزراعة عظمت
 عالية الثمف، أصبحت تشكؿ أساسان في قكت كؿ إنساف يحيا عمى ىذه الفكاكو كالخضار، ؼمف الزكاة

األرض، بؿ ربما أصحبت أكثرى ضركرةن مما ييدَّخر كييبس، كأصبحت طريقة تخزينيا ممكنة لسنكات في 
 .كعميو؛ فإف قكؿ أبي حنيفة أقرب األقكاؿ إلى الصكاب إف شاء اهلل تعالى. ثبلجات كبيرة تجنبيا التمؼ

كقد أيد ىذا القكؿ أيضان العبلمة الشيخ يكسؼ القرضاكم، محتجان بأف نصكص القرآف كالسنة تعضد 
 .  (4)ذلؾ، كأف ىذا القكؿ متفؽ مع حكمة مشركعية الزكاة

 

 

 

 

                                                           
ىػ، صحب أبا بكر الشاشي كأبا حامد الغزالي 468شبيمية سنة إكلد ب، ىك محمد بف عبد اهلل بف أحمد، أبك بكر (1

منيا كتاب عارضة األحكذم في شرح الترمذم، كأحكاـ القرآف، تكفي سنة : كغيرىما مف العمماء كاألدباء، لو مصنفات
 .297-296، ص4ىػ، ابف خمكاف، كفيات األعياف، ج543

، راجع أصكلو كخرج أحاديثو 283، ص2ابف العربي، القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر المالكي، أحكاـ القرآف، ج (2
 . ـ2003-  ىػ 1424الثالثة، : لبناف، الطبعة– محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت : كعمَّؽ عميو

 .126، ص2، ج1483 حديث باب العشر فيما يسقى مف ماء السماء، البخارم، صحيح البخارم، كتاب الزكاة، (3
 .355، ص1القرضاكم، فقو الزكاة، ج (4
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. آراا الففياا في مسألة السم نففات الزروع والثمار قبل إخراج زكاتيا وأدلتيم: المبالث الثالث

 -:        وفيو أربعة مطالب

. الفائمون بعدم السم نففات الزروع والثمار قبل إخراج زكاتيا وأدلتيم: المطمب األول

. الفائمون بالسم نففات الزروع والثمار مطمفًا قبل إخراج زكاتيا وأدلتيم: المطمب الثاني

الفائمون بالسم نففات الزروع والثمار من زكاتيا عمى أو تتعدى ثمث المالصول : المطمب الثالث

. وأدلتيم

. مناقشة آراا الففياا وأدلتيم والترجيح بينيا: المطمب الرابع
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 . وأدلتيمالفائمون بعدم السم نففات الزروع والثمار قبل إخراج زكاتيا: المطمب األول

مَّاد بف (2)، كشريؾ(1)             ذىب الحنفية كالشافعية كالمعتمد عند المالكية كالحنابمة ، كىحى
، كغيرىـ، كبعض مراكز الفتكل، كبعض العمماء المعاصريف، إلى عدـ جكاز (4)، كابف حـز(3)سميماف

كعمى . حسـ النفقات المصركفة عمى الزركع كالثمار، كقالكا إنو ال أثر ليا في مقدار الكاجب تزكيتو
الرغـ مف اتفاؽ ىؤالء الفقياء عمى عدـ جكاز حسـ ىذه النفقات، إال أنيـ اختمفكا فيما بينيـ في بعض 

 . األمكر، كالتي ال بد مف بيانيا

كقبؿ الخكض في استعراض آرائيـ في المسألة ال بد مف بياف عمدتيـ فيما ذىبكا إليو، كىك حديث 
ثىًريِّا العشر، كما سقي ًبالنٍَّضًح  ":الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ فيما سقت السماء كالعيكف أك كاف عى

كقد ذيًكرى ىذا الحديث بركايات متعددة في كتب السنة إال أنيا بمجمكعيا تؤدم نفس . (5)"نصؼ العشر
 . المعنى

فإنو صمى اهلل عميو كسمـ قد أكجب العشر أك نصؼ العشر مطمقان عف : أما كجو الداللة مف الحديث
احتساب ىذه التكاليؼ كالنفقات، كلـ يشر الحديث إلييا، لذا لـ يكف لرفعيا معنى، فرفعيا يستمـز عدـ 

كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ حكـ بتفاكت الكاجب لتفاكت المؤنة، كلك . التفاكت المنصكص عميو
رفعت المؤنة لكاف الكاجب كاحدان كىك العشر دائمان في الباقي، فيك لـ ينزؿ إلى النصؼ إال لممؤنة 

                                                           
مع )النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، المجمكع شرح الميذب ، 62، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج (1

ابف رشد، أبك الكليد ، ، دار الفكر، طبعة كاممة معيا تكممة السبكي كالمطيعي467، ص5، ج(تكممة السبكي كالمطيعي
-479، ص2محمد بف أحمد بف رشد القرطبي، البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة، ج

،  ـ1988-  ىػ 1408الثانية، : لبناف، الطبعة– د محمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت : ، حققو480
 .18، ص3جابف قدامة، المغني، 

ككاف ككاف ثقة كثير الحديث، . تكفي بعد سنة أربعيف كمائة. ىك شريؾ بف عبد اهلل بف أبي نمر الميثي، أبك عبد اهلل (2
. 398-397، ص5، ج الكبرلابف سعد، الطبقاتفقييان كقاضيان، 

المطبعة السمفية كمكتبتيا، ، 157، ص586ابف آدـ، أبك زكرياء يحيى بف آدـ بف سميماف الككفي، الخراج، األثر  (3
 .ىػ1384الثانية، : الطبعة

، كاف حافظان عالمان بعمـك الحديث كفقيو، مستنبطان لؤلحكاـ مف الكتاب كالسنة،  (4 ىك عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز
الحميدم، محمد بف فتكح بف عبد اهلل، جذكة المقتبس في ذكر كالة  جمع مف الكتب في عمـ الحديث كالمصنفات الكثير،

.  ـ1966، الدار المصرية لمتأليؼ كالنشر، القاىرة، 308، ص1األندلس، ج
 . سبؽ تخريجو(5
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لكف الكاجب قد تفاكت شرعان، فعمـ أنو . كالباقي بعد رفع المؤنة ال مؤنة فيو، فكاف الكاجب دائمان العشر
 .(1)لـ يعتبر شرعان عدـ عشر بعض الخارج، كىك القدر المساكم لممؤنة

كخبلصة قكليـ أف الشرع قد أسقط نصؼ العشر فيما سقي بآلة أك غيرىا، مقابمة لممؤنة كالنفقات التي 
 . (2)يتحمميا صاحب الزرع كالثمر

 :- كىذا تفصيؿ أقكاليـ في المسألة

 :- الالنفيالمذىب .1
كال يرفع مما أخرجت ": صاحب المبسكط، يقكؿ النفقة مف المحصكؿقاؿ الحنفية بعدـ حسـ 

األرض نفقة كال أجر عامؿ؛ ألف بإزاء ما غـر مف األجر دخؿ في ممكو العكض كىك منفعة 
كلك زرع األرض كاف عميو عشر جميع الخارج . العامؿ، كصار إقامة العمؿ بأجيره كإقامتو بنفسو

 .(3)"مف غير أف يرفع مف ذلؾ بذران أك نفقة أنفقيا فكذلؾ أجر العامؿ
ككؿ شيء أخرجتو األرض مما فيو العشر ال يحتسب فيو أجر العماؿ كنفقة : "جاء في اليدايةك

. (4)"ألف النبي عميو الصبلة كالسبلـ حكـ بتفاكت الكاجب لتفاكت المؤنة فبل معنى لرفعيا" البقر
كال يحتسب لصاحب األرض ما أنفؽ عمى الغمة مف سقي، أك عمارة، أك : "كجاء في بدائع الصنائع

، أكجب العشر كنصؼ العشر مطمقان عف احتساب ...أجر الحافظ، أك أجر العماؿ، أك نفقة البقر؛
أكجب الحؽ عمى التفاكت لتفاكت المؤف كلك - صمى اهلل عميو كسمـ - ىذه المؤف كألف النبي 

 .(5)"رفعت المؤف الرتفع التفاكت

 

                                                           
 .328، ص2ابف عابديف، رد المحتار، ج (1
، مجمة أبحاث اليرمكؾ 230، ص(العبلقة بيف النفقات كمقدار الزكاة في الزركع كالثمار):  السعد، أحمد، بحث بعنكاف(2
 .ـ1996، جامعة اليرمكؾ، إربد، األردف، 230-229، ص4، العدد12، المجمد (سمسمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية)

بدكف طبعة، : بيركت، الطبعة– ، دار المعرفة 99، ص23المبسكط، ج، السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ (3
. ـ1993-ىػ1414

: ، المحقؽ109، ص1المرغيناني، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني، اليداية في شرح بداية المبتدم، ج (4
 .لبناف– بيركت - حياء التراث العربي إطبلؿ يكسؼ، دار 

. 62، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج (5
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 :-المذىب المالكي .2
اختمؼ المالكية فيما بينيـ في مسألة حسـ النفقات المصركفة عمى الزركع كالثمار، فكانت آراؤىـ 

 -:عمى النحك التالي
ما يأكمو الناس مف زركعيـ، كما اإلماـ مالؾ يرل أف ف إ: (1)ؿ صاحب البياف كالتحصيؿاؽ

 كؿ ما أكمكا كاستحممكا بو، فيحسب عمييـ في العشكر إذا أخذ منيـ؛ ف يحسبكىـيستأجركف بو، أف
كيرل ىك في ذلؾ الحؽ .  فيوشيءكأما ما أكمت منو الدكاب كالبقر إذا كانت في اىلدٍَّرًس، فبل 

ٌفى تككف النفقة : ألف الزرع إذا أفرؾ فقد كجبت فيو الزكاة: فيقكؿ بَّان ميصى العشر، أك نصؼ العشر حى
ثىًريِّا العشر، ": صمى اهلل عميو كسمـفي ذلؾ مف مالو، لقكلو  فيما سقت السماء كالعيكف أك كاف عى

 منو، أك ق صاحب الزرع أف يحسب كؿ ما أكؿ فالكاجب عمى.(2)"نصؼ العشر كما سقي ًبالنٍَّضحً 
 .أعمفو، أك استأجر بو في عممو، لكجكب ذلؾ عميو في مالو

نيًقؿى عف  إنو : كقيؿيسيران ال قدر لو؛  ككذلؾ ما تصدؽ بو، إال أف يككف ذلؾ تافيان : (3)ابف المكازكى

ے  چ : تعالىليس عميو أف يحصي ما أكؿ منو أك تصدؽ بو كىك فريؾ، أك قبؿ أف ييبس، لقكلو 

﮷﮸    .(4)چے  ۓ  ۓ ﮲      ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     

 

 

 

 

                                                           
 .480-479، ص2ابف رشد، البياف كالتحصيؿ، ج (1
 . سبؽ تخريجو(2
ىك محمد بف إبراىيـ بف زياد أبك عبد اهلل اإلسكندراني الفقيو المالكي، كالعمؿ بمصر مستقر عمى قكلو في المذىب،  (3

تكفي بدمشؽ سنة تسع كستيف كمائتيف، ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل، . لو تصانيؼ في الفقو
 1415عمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، : ، المحقؽ198-197، ص51تاريخ دمشؽ، ج

 . ـ1995- ىػ 
 .141 سكرة األنعاـ، آية (4
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الكاجب عشر ما شرب دكف كمفة مؤنة كالذم سقي بالمطر أك شرب بعركقو، : (1)كقاؿ ابف عرفة
. (3)دىاًليىةو  أك (2)كنصفو إف شرب بيا كىغىٍربو 

ىؿ : كاختمؼ قكؿ عممائنا": أما الخبلؼ في المذىب في حسـ المؤنة فقد ذكره اإلماـ ابف العربي فقاؿ
يحط المؤنة مف الماؿ المزكى، كحينئذ تجب الزكاة كيككف مؤنة الماؿ كخدمتو حتى يصير حاصبلن في 

كالصحيح أنيا محسكبة، كأف الباقي ىك الذم يؤخذ عشره،  حصة رب الماؿ كتؤخذ الزكاة مف الرأس؟
، كىك قدر المؤنة، كلقد جربناه فكجدناه (4)"دعكا الثمث أك الربع": كلذلؾ قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 .(5)"كذلؾ

كبذلؾ يتبيف أف في المذىب قكليف، كأف الذم يرجحو ابف العربي ىك حسـ المؤنة قبؿ إخراج الزكاة كما 
 .سيتبيف لنا عند ذكر القائميف بذلؾ

 

 

 

                                                           
 ق، إماـ كخطيب جامع الزيتكنة، لو 716ىك محمد بف عرفة، أبك عبد اهلل، الكرغمي التكنسي المالكي، كلد سنة  (1

 ىػ، مخمكؼ، محمد بف محمد بف 803، لو مف الفضائؿ ما ال يحصى، مات سنة  كغيرىامصنفات في الفقو كاألصكؿ
عبد المجيد خيالي، دار : ، عمؽ عميو326، ص1المالكية، ج عمر بف عمي ابف سالـ،  شجرة النكر الزكية في طبقات

.  ـ2003-  ىػ 1424األكلى، : الطبعة، الكتب العممية، لبناف
، كجمعو  (2 كبه الغىٍربي أعظـ مف الدلك، كىك الدلك التاـ، كعدده أىغريبه أبكاب الثبلثي الصحيح مف العيف، ، الفراىيدم، غيري

 .409، ص4الغيف، باب الغيف كالراء كالباء معيما غ ب ر، ر غ ب، غ ر ب، بغر مستعمبلت، العيف، ج
، دار الفكر 30، ص2عميش، محمد بف أحمد بف محمد، أبك عبد اهلل المالكي، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، ج (3

 .ـ1989-ىػ1409بدكف طبعة، : بيركت، الطبعة– 
ابف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، بقية حديث سيؿ بف  (4

د عبد اهلل بف : عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ- شعيب األرنؤكط : ، المحقؽ16، ص26، ج16093أبي حثمة، حديث 
، 2491 ـ، النسائي، سنف النسائي، حديث 2001-  ىػ 1421األكلى، : عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة

 الشيخ عنوقاؿ لفظ الحديث في ىذيف المصدريف فيو اختبلؼ بسيط عما ىك مكجكد في األعمى، ، 42، ص5ج
. ضعيؼ: األلباني

، 143، ص3القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر المالكي، عارضة األحكذم بشرح صحيح الترمذم، جابف العربي،  (5
 .لبناف-دار الكتب العممية، بيركت
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 :-المذىب الشافعي .3
 ،قاؿ أصحابنا كمؤنة تجفيؼ التمر": (1)قاؿ النككم، النفقة مف المحصكؿقاؿ الشافعية بعدـ حسـ 

 تككف كميا مف ، كحفظو كغير ذلؾ مف مؤنة، كتصفيتو،ًديىاًسوً  كحصاد الحب كحممو ك،كىًجذىاًذهً 
 كال تخرج مف نفس ماؿ ، مف ماؿ الزكاة ببل خبلؼمء ال يحسب منيا ش،خالص ماؿ المالؾ

 . كال خبلؼ في ىذا عندنا،الزكاة فإف أخرجت منو لـز المالؾى زكاةي ما أخرجو مف خالص مالو
 تككف المؤنة مف كسط الماؿ ال يختص : أنو قاؿ(2)كحكى صاحب الحاكم عف عطاء بف أبي رباح

 كىذا : قاؿ صاحب الحاكم.ألف الماؿ لمجميع فكزعت المؤنة عميو؛ بتحمميا المالؾ دكف الفقراء
 ألف تأخير األداء عف كقت الحصاد إنما كاف لتكامؿ المنافع كذلؾ كاجب عمى المالؾ كاهلل ؛غمط

 . (3)"عمـأتعالى 
 كال يسقطيا كجكبيما . الزكاة،فييا خراج كأجرة كعمى زارع أرض: "كقاؿ صاحب تحفة المحتاج

 . (4)"ال بعد إخراج زكاة الكؿإكال يؤدييما مف حبيا ... الختبلؼ الجية،
 .ةزكااؿقبؿ إخراج كعميو يتبيف لنا أف المذىب الشافعي يرل عدـ حسـ النفقات 

 
 
 
 

                                                           
 المنياج في شرح :ىػ، لو تصانيؼ منيا631ىك يحيى بف شرؼ، محيي الديف، أبك زكريا النككم، كلد بنكل سنة  (1

 ىػ، الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل 676 تكفي سنة .مسمـ، األذكار، رياض الصالحيف، كغيرىا الكثير مف المؤلفات
الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ، : ، المحقؽ324، ص15ج كاألعبلـ، محمد بف أحمد، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير

 . ـ2003األكلى، : دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة
كىك ثقة، سمع عطاء مف السيدة عائشة، تكفي ،  كاسمو أسمـ، نشأ بمكة، أخرج البخارم عنو،عطاء بف أبي رباح ىك (2

عاـ، الباجي، سميماف بف خمؼ بف سعد، التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو 88ىػ، ككاف عمره 115ىػ كقيؿ 114سنة 
، 1أبك لبابة حسف، ط. ، دار المكاء لمنشر كالتكزيع الرياض، تحقيؽ د1001، ص3البخارم في الجامع الصحيح، ج

. ىػ1406– ـ 1986
. 467، ص5النككم، المجمكع، ج (3
: ، ركجعت كصححت242، ص3ج، تحفة المحتاج في شرح المنياجالييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر،  (4

بدكف : الطبعة، عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مف العمماء، المكتبة التجارية الكبرل بمصر لصاحبيا مصطفى محمد
 . ـ1983-  ىػ 1357طبعة، 
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 :-الالنبميالمذىب  .4
كالمؤنة التي تمـز الثمرة إلى : "يقكؿ ابف قدامة، النفقة مف المحصكؿقاؿ بعض الحنابمة بعدـ حسـ 

حيف اإلخراج عمى رب الماؿ؛ ألف الثمرة كالماشية، كمؤنة الماشية كحفظيا كرعييا، كالقياـ عمييا 
. (1)"ىنا ىا إلى حيف اإلخراج، عمى ربيا، كذا

ًديىاسو كال ينقص النصاب بمؤنة حصاد  ":القكؿ في كتاب الفركعىذا ما يؤيد جاء ك كى
 كغيرىما (2)

 . (3)"منو
 

 :-آراا بعض السمف والعمماا
شريكان عف الرجؿ يزرع األرض ببذره، فيخرج لو سألت : قاؿ( 4)في كتاب الخراج ليحيى بف آدـ

 .(5)"ال، بؿ يزكي جميع ما خرج: "الطعاـ، فيرفع ما عميو، كيزكي ما بقي؟ قاؿ
مَّاد بف أبي سميماف أنو قاؿ ف كاف عميو مف الدَّيف مثمو: "كركم عف حى  ألنو ؛يزكي الرجؿ مالو كا 

 .(6)"يأكؿ منو، كينكح فيو
لى عدـ حسـ النفقات ذىب أيضان ابف حـز فقاؿ أك التمر ما  الزرع  الذم لويىعيدَّ كال يجكز أف ": كا 

، أك تزبيؿ أك  فيسقطو :  أك حفر أك غير ذلؾًجدىادو أنفؽ في حرث أك حصاد، أك جمع، أك دىٍرسو

                                                           
 .18، ص3جابف قدامة، المغني،  (1
كداس الطعاـ يدكسو دياسة، الجكىرم، الصحاح، فصؿ الداؿ، .  برجمو يدكسو دكسان مءداس الش: مف دكس، يقاؿ (2

 .931، ص3دكس، ج
محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد اهلل، كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع لعبلء الديف عمي بف  ابف مفمح، (3

 1424األكلى : الطبعة، عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة: ، المحقؽ110، ص4سميماف المرداكم، ج
 .ـ 2003- ىػ 

سرائيؿ، كركل عنو إسحاؽ بف إبراىيـ  (4 ىك يحيى بف آدـ بف سميماف، أبك زكريا، مف أىؿ الككفة ركل عف الثكرم كا 
 عقبة بف أبي معيط، ابف حباف، لى آؿمكيؿ ىك الحنظمي كأىؿ العراؽ، مات سنة ثبلث كمائتيف، ككاف متقنان يتفقو ؽ

كزارة المعارؼ : ، طبع بإعانة252، ص9محمد بف حباف بف أحمد، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي، الثقات، ج
الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية، دائرة المعارؼ : تحت مراقبة لمحككمة العالية اليندية

. ـ1973-  ى  1393األكلى، : العثمانية بحيدر آباد الدكف اليند، الطبعة
. 157، ص581الخراج، األثر  ابف آدـ، (5
 .157، ص586األثر ، نفس المصدر(6
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مف الزكاة كسكاء تدايف في ذلؾ أك لـ يتدايف، أتت النفقة عمى جميع قيمة الزرع أك الثمر أك لـ 
. (1)"تأت

كممف ذىب إلى ىذا القكؿ دائرة اإلفتاء العاـ في األردف عند سؤاليا ىؿ يجكز طرح المصاريؼ 
نفقات الزراعة التي يتكمفيا : " فكاف جكابيا؟...األكلية الناجمة عف عممية الحرث، كتييئة األرض

 ككاف مما تجب زكاتو ،المزارع ال تيطرىح مف الناتج قبؿ إخراج الزكاة إف كاف الناتج قد بمغ نصابان 
مف الزركع، بؿ يجب عمى المزارع أف يتحمميا، كييخرج زكاتىو ًمف المحصكؿ كمو، ًمف غير أف 

يخصـ شيئان مف النفقات، كذلؾ أف الزكاة كجبت في ىذا الزرع بنص مف الكتاب كالسنة، فبل يجكز 
 .(2)"إسقاط حؽ أكجبو اهلل عز كجؿ بغير دليؿ
 .(3)كىك ما ذىبت إليو بعض مكاقع الفتكل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد الظاىرم، المحمى باآلثار، ج (1 : بيركت، الطبعة– ، دار الفكر66، ص4ابف حـز

. بدكف طبعة كبدكف تاريخ
،  23/8/2009، التاريخ 326 مصاريؼ الزراعة مف الزكاة، رقـ الفتكل :مكقع دائرة اإلفتاء العاـ األردف، الفتكل (2

http://www.aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/326 
مالؾ الزرع يزكي المحصكؿ دكف التفات لما أنفقو عميو،  : مكقع إسبلـ كيب، فتكل بعنكاف (3

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index، 
ري السَّنيَّة،  ركع كالثّْمارمكقع الدُّرى   ؟ىؿ تيقتطع النفقات كالتكاليؼ مف زكاة الزُّ

http://www.dorar.net/enc/feqhia/2424 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index
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 الفائمون بالسم نففات الزروع والثمار مطمفًا قبل إخراج زكاتيا: المطمب الثاني
 .وأدلتيم

ذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى حسـ نفقات الزركع كالثمار مطمقان قبؿ إخراج الزكاة، كممف ذىب إلى 
، كابف العربي (2)، كطاككس(1)ىذا القكؿ ابف عباس، كابف عمر، كعطاء بف أبي رباح، كمحككؿ

، كغيرىـ، كىك (5)، كأبي عبيد(4)، كبعض أصحابو كابف مفمح(3)مف المالكية، كىك قكؿ لئلماـ أحمد
، (7)، كالدكتكر حسيف شحاتة(6)ما ذىب إليو مف العمماء المحدثيف العبلمة الشيخ القرضاكم

                                                           
كنت لسعيد بف العاص فكىبني : ىك مكحكؿ أبك عبد اهلل الدمشقي، سمع أنس بف مالؾ كأبا مرة الدارم، قاؿ مكحكؿ (1

 .21، ص8ىػ، البخارم، التاريخ الكبير، ج112عتقني، تكفي سنة أالمرأة مف ىذيؿ ؼ
ككاف ىشاـ بف عبد الممؾ قد حج تمؾ .  مات بمكة قبؿ يـك التركية بيـك، أبك عبد الرحمف،ىك طاككس بف كيساف (2

 ابف سعد، الطبقات .ف سنةم كتسعان  بضعىا يـكعمره ككاف ، فصمى عمى طاككس،السنة كىك خميفة سنة ست كمائة
 .70، 68-62، ص6الكبرل، ج

ىػ، قيؿ عنو أنو يحفظ ألؼ ألؼ 164كلد سنة أحد األئمة األربعة،  أبك عبد اهلل، ،أحمد بف محمد بف حنبؿاإلماـ ىك  (3
 صالح ،بف حنبؿا عاـ، 77 ككاف عمره ،ىػ241حديث، ابتمي بمسألة خمؽ القرآف ككاف ذلؾ أياـ المعتصـ، تكفي سنة 

، تحقيؽ الدكتكر فؤاد عبد المنعـ، دار 65-49، 30-29، ص1 الفضؿ، سيرة اإلماـ أحمد بف حنبؿ، جكأحمد، أب
. ىػ1404، 2الدعكة، اإلسكندرية، ط

 708كلد سنة . ىك محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد اهلل، أعمـ أىؿ عصره بمذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ (4
 الفركع، أصكؿ الفقو، المقنع، الزركمي، األعبلـ، : لو تصانيؼ منيا، ىػ763 كنشأ في بيت المقدس، كتكفي سنة ،ق
. 107، ص7ج
 صاحب نحك كعربية، كطمب الحديث كالفقو، كلي قضاء .القاسـ بف سبلـ، أبك عبيد، كىك مف أبناء أىؿ خراساف ىك (5

-253، ص7طرسكس، كصنؼ كيتبان، كحج فتكفي بمكة سنة أربع كعشريف كمائتيف، ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج
254. 

 رئيس االتحاد العالمي لعمماء المسمميف، حصؿ عمى الدكتكراه .ـ1926يكسؼ عبد اهلل القرضاكم، كلد سنة . ىك د (6

 :، مف مؤلفاتويكسؼ القرضاكم لمسجف عدة مرات. تعرض د، ـ 1973 في سنة بامتياز مع مرتبة الشرؼ األكلى
الحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ، فقو الزكاة، كغيرىا،  

مكقع شبكة الشفاء اإلسبلمية 
http://www.ashefaa.com/play-5711.html 

الفمسفة في المحاسبة اإلدارية مف في ، المشرؼ عمى مكقع دار المشكرة، دكتكراه ةىك الدكتكر حسيف حسيف شحات (7
جامعة براد فكرد انجمترا، أستاذ المحاسبة كالمراجعة بكمية التجارة جامعة األزىر، مستشار مالي كشرعي لممؤسسات 

المالية كاإلسبلمية، كيشغؿ مناصب عديدة في عدة مؤسسات، مكقع دار المشكرة،  
http://www.darelmashora.com/Default.aspx?DepartmentID=17 
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مجمع الفقو ، كىك ما ذىب إليو (2)، كبعض مكاقع الفتكل(1)كاألستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة
 .(3) شريطةى أف تككف ىذه النفقات دىينان في ًذمًَّة المزارع، كأف ال تتعمؽ بقضية السقياإلسبلمي

 
 :-أدلة ىذا الفول

 : يقكؿ ليـ(4)اٍلخيرَّاصى  صمى اهلل عميو كسمـ كاف إذا بعث رسكؿ اهلل مف أف اؿ مكحكؿما ركاه .1
ٍرًص فإف في الماؿ اٍلعىًريَّةى " فّْفيكا عمى الناس في اٍلخى ًطيَّةى : "، قاؿ غيره(5)"خى ، كفي ركاية أخرل (6)"كىاٍلكى

 حسـ ما يقدمو صاحب اٍلخيرَّاصً فحديثو صمى اهلل عميو كسمـ يشير إلى أف الكاجب عمى . اأٍلىكىمىةى 
الزرع مف عطايا كىبات، كما يأكمو المارة كغيرىـ، كؿ ذلؾ عند احتساب الزكاة، كفي ذلؾ إشارة 

                                                           
ـ، شغؿ 1985 السعكدية سنة -ىك األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة، دكتكراه فقو كأصكؿ مف جامعة أـ القرل  (1

عدة مناصب في جامعة القدس أبك ديس، ككذلؾ خارجيا، لو مؤلفات عديدة منشكرة منيا يسألكنؾ، مكقع جامعة 
القدس،  

http://www.alquds.edu 
 ما حكـ خصـ نفقات المصاريؼ في زكاة الحبكب؟ :  مكقع شبكة العمـك السمفية، مقاؿ بعنكاف(2

http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=13796، 
. ، مجمة المجمع، العدد الثالث عشرمجمع الفقو اإلسبلمي مكقع (3

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/13-2.htm. 
ٍرصي  (4 ىك حزر الشيء، يقاؿ خرصت النخؿ، إذا حزرت ثمره، الرازم، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني، أبك : اٍلخى

عبد : ، المحقؽ169، ص2الحسيف، معجـ مقاييس المغة، كتاب الخاء، باب الخاء كالراء كما يثمثيما، مادة خرص، ج
 .ـ1979- ىػ 1399السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، 

 ، عريت منيا نخمة أم عزلت مف المساكمة، التي إذا عيرضت النخؿ عمى بيع ثمرىا: أم،النخمة العرية: يقاؿ: اٍلعىًريَّةى  (5
 األزىرم، تيذيب المغة، باب العيف كالراء، ،كىك أف يجعؿ ثمرتيا لمحتاج عاميا ذلؾ، أك لغير محتاج. كالجميع العرايا

. 101، ص3ج
ًطيَّةى 6)  إف الصحيح فييا مف يغشى األرض كيأكؿ منيا، أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ : قاؿ أبك داكد: اىٍلكى

، 134، ص118األزدم السجستاني، المراسيؿ، باب ما جاء في الزكاة، ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة، حديث 
، نفس المصدر 1: ىػ، عدد األجزاء1408األكلى، : بيركت، الطبعة– شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة : المحقؽ

ٍكًجردم، السنف الكبرل، كتاب الزكاة،  ٍسرى كالباب كالحديث كالصفحة، البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
، 4، ج7447 كما يعرم المساكيف منيا ال يخرص عميو، حديث ،باب مف قاؿ يترؾ لرب الحائط قدر ما يأكؿ ىك كأىمو

 ـ، كالمفظ 2003-  ىػ 1424الثالثة، : محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة: ، المحقؽ208ص
كىذا المفظ الذم ركاه األكزاعي عف عمر رضي اهلل :  قاؿ فيو الشيخ،لمحديث في كتاب البييقي مركم عف سيدنا عمر

كقد ركم في ىذا حديث مسند بإسناد غير ، عنو في التخفيؼ قد ركاه مكحكؿ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مرسبلن 
. قكم

http://www.alquds.edu/
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=13796
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/13-2.htm
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مَّمىوي صاحب الزرع مف نفقات  إلى كجكب التخفيؼ عمى المزارع، فمف باب أٍكلى أف ييحسـ ما تىحى
 .كديكف عمى مزركعاتو

رىٍصتيـٍ فخذكا كدعكا الثمث، فإف لـ تأخذكا أك ":  مف أنو قاؿصمى اهلل عميو كسمـ ما ركم عنو  .2 إذا خى
رَّاًصيفى إلى . (1)"فدعكا الربع... تدعكا الثمث  ففي الحديث تكجيو منو صمى اهلل عميو كسمـ إلى اىٍلخى

ترؾ الثمث أك الربع مف الثمر، كعدـ أخذ الزكاة مف ىذا القدر، كالذم يساكم غالبان ما أنفقو المزارع 
كفي ىذا دليؿ عمى حسـ النفقات المصركفة عمى الزركع كالثمار عند . عمى زرعو كثمره كعيالو
 .احتساب كعاء الزكاة

فيما أخرجت األرض الخراج، فارفع دىٍينىؾى كخراجؾ، فإف : "  أنو قاؿ(2)الثكرمما ركم عف سفياف  .3
قيؿ في النص إشارة إلى حسـ . (4)" بعد ذلؾ فٌزكيا، كاحسب ما أكمت مف الزرع(3)بمغ خمسة أىٍكسيؽو 

ال فبل  .الضريبة كىٍالدَّيف عند احتساب الزكاة، كبعد ذلؾ إف بقي نصاب زكي كا 
، ففي قكؿ (5)"ارفع نفقتؾ كزؾ ما بقي: "األرض أزرعيا؟ قاؿلمف سألو عطاء  ما ركم في جكاب  .4

 الزرع ئؿ عفككاف عطاء إذا سي . عطاء إشارة كاضحة إلى حسـ النفقات مف ماؿ الزكاة قبؿ تقديرىا
ال إنما : "الذم أعطى صاحبو أجران لمحصاديف كالذيف يدكركف ىؿ عميو فيما أعطاىـ صدقة؟ قاؿ

                                                           
السنف الصغرل لمنسائي، كتاب الزكاة، = النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب الخراساني، المجتبى مف السنف  (1

عبد الفتاح : ، تحقيؽ42، ص5ىػ، ج2491باب ما يكجب العشر كما يكجب نصؼ العشر، كـ يترؾ الخارص، حديث 
كتاب ـ، الترمذم، سنف الترمذم، 1986– ىػ 1406الثانية، : حمب، الطبعة– أبك غدة، مكتب المطبكعات اإلسبلمية 

، األلباني، محمد ناصر الديف، ضعيؼ سنف الترمذم، باب 28، ص2، ج643حديثالزكاة، باب ما جاء في الخرص، 
بيركت، – زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي : ، أشرؼ عمى طباعتو كالتعميؽ عميو70ما جاء في الخرص، ص

 .ضعيؼ:  ـ، قاؿ عنو الشيخ األلباني1991-  ىػ 1411األكلى، : الطبعة
كاف ثقة مأمكنان ثبتان . كلد سنة سبع كتسعيف.  عبد اهللك أب،بف ثكر... ىك سفياف بف سعيد بف مسركؽ بف حبيب  (2

، 6تكفي بالبصرة سنة إحدل كستيف كمائة في خبلفة الميدم، ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج. كثير الحديث حجة
 .350ص

ٍسؽي كالًكٍسؽي : أىٍكسيؽو مف ًكٍسؽٍ  (3 ىك حمؿ بعير كىك ستكف صاعان بصاع النبي صمى اهلل عميو :  مكيمة معمكمة، كقيؿالكى
، 10ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ القاؼ، فصؿ الكاك، جكسمـ، كىك خمسة أرطاؿ كثمث، كالجمع أٍكسيؽه ككيسكؽ، 

عفانة، األستاذ الدكتكر حساـ ، كيمك غراـ عمى كجو التقريب (653) تساكم في زماننا أىٍكسيؽو ، كالخمسة 379-378ص
 .األكلى: فمسطيف، الطبعة– ، مكتبة دنديس، الضفة الغربية 106، ص1الديف بف مكسى، يسألكنؾ، ج

. 161، ص604ابف آدـ، الخراج، األثر  4)
 .157، ص582 نفس المصدر، األثر (5
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نو يسقط مما أصاب النفقة، فإف بقي مقدار ما فيو الزكاة إ: "كقاؿ. (1)"الصدقة فيما حصؿ في يدؾ
ال فبلمزيؾٌ  إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعـ منو، كبعد ما : "كركم عنو أنو قاؿ. 2))"؟، كا 

 .(3)" إال أف تبيع شيئان فالصدقة فيما بعت،تعطي األجر أك تنفؽ في دؽ كغيره حتى تحرزه في بيتؾ
،  في الرجؿ يستقرض فينفؽ عمى ثمرتو،عف ابف عباس كابف عمر (4)ما ركم عف جابر بف زيد .5

: قاؿ ابف عباس: ، قاؿ"يبدأ بما استقرض فيقضيو كيزكي ما بقي: "قاؿ ابف عمر: كعمى أىمو، قاؿ
قيؿ أف قكؿ ابف عباس كابف عمر يشيراف إلى . (5)"ثـ يزكي ما بقي، يقضي ما أنفؽ عمى الثمرة"

جكاز حسـ الرجؿ ما أنفقو عمى أرضو مف أجؿ الزرع كالثمر قبؿ إخراج زكاتو، كزاد ابف عمر 
 .جكاز حسـ ما أنفقو عمى أىمو

إف ىذا شير زكاتكـ، : " في رمضاف رضي اهلل عنو أنو كاف يقكؿ(6)ما ركم عف عثماف بف عفاف .6
كفي ىذا النص إشارة إلى حسـ كؿ اىلدُّيكف . (7)"فمف كاف عميو دىيف فميقضو، كزككا بقية أمكالكـ

الكاجبة عمى الرجؿ، كىك نص عاـ يشمؿ كؿ دىيف، فيشمؿ اىلدُّيكف المستحقة عمى المزارع جراء 
 .النفقة عمى الزرع كاألىؿ

اختمؼ كذلؾ ك: "ابف العربي بعدما نقؿ الخبلؼ في المذىب المالكي في مسألة النفقات فقاؿقكؿ  .7
 ،ككف مؤنة الماؿ كخدمتو تكأحط المؤنة مف الماؿ المزكى، كحينئذ تجب الزكاة تىؿ : قكؿ عممائنا

كالصحيح أنيا محسكبة، كأف  حتى يصير حاصبلن في حصة رب الماؿ كتؤخذ الزكاة مف الرأس؟

                                                           
، 377، ص2ابف أبي شيبة، أبك بكر، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ العبسي، المصنؼ في األحاديث كاآلثار، ج (1

. ىػ1409األكلى، : الرياض، الطبعة– كماؿ يكسؼ الحكت، مكتبة الرشد : المحقؽ
، المحمى، ج (2 . 66، ص4ابف حـز
، 93، ص4، ج7091عبد الرزاؽ، ابف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني، أبك بكر، المصنؼ، األثر (3

الثانية، : بيركت، الطبعة– المكتب اإلسبلمي : اليند، يطمب مف- حبيب الرحمف األعظمي، المجمس العممي: المحقؽ
. ىػ1403

لك أف أىؿ البصرة : قيؿ أف ابف عباس قاؿ عنو .ىك جابر بف زيد، أبك الشعثاء األزدم، تكفي سنة ثبلث كتسعيف (4
. 204، ص2نزلكا عند قكؿ جابر بف زيد ألكسعيـ عممان عما في كتاب اهلل، البخارم، التاريخ الكبير، ج

 .158، ص589 ابف آدـ، الخراج، األثر(5
. كاف ممف ىاجر مف مكة إلى أرض الحبشة اليجرة األكلى كالثانية. ىك عثماف بف عفاف بف أبي العاص بف أمية (6

ىػ، ابف سعد، الطبقات 35، ككاف ذلؾ في سنة قتؿ صابران في فتنة كأبى أف تراؽ دماء المسمميفكلي خبلفة المسمميف، 
 .62-47، 40-39، ص3الكبرل، ج

 .159، ص594 ابف آدـ، الخراج، األثر(7
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، كىك (1)"دعكا الثمث أك الربع": الباقي ىك الذم يؤخذ عشره، كلذلؾ قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
كقكؿ ابف العربي يشير إلى أنو يرجح حسـ . (2)" في األغمبقدر المؤنة، كلقد جربناه فكجدناه كذلؾ

 .المؤنة مف ماؿ الزكاة كتزكية العشر مف الباقي
ذكر ابف قدامة ، فقد (3) اىلدَّيف يمنع الزكاةالركاية الثانية عف اإلماـ أحمد كالتي قاؿ فييا إف .8

قد اختمؼ ابف عمر كابف عباس، فقاؿ : كركم عف أحمد أنو قاؿ": الركايتيف عف اإلماـ أحمد فقاؿ
يخرج ما : كقاؿ اآلخر. يخرج ما استداف أك أنفؽ عمى ثمرتو كأىمو، كيزكي ما بقي: ابف عمر

ليو أذىب أف ال يزكي ما أنفؽ عمى ثمرتو خاصة، كيزكي  .استداف عمى ثمرتو، كيزكي ما بقي كا 
دّْؽى  ما بقي؛ ألف اٍلميصى

 إذا جاء فكجد إببلن، أك بقران، أك غنمان، لـ يسأؿ أم شيء عمى صاحبيا (4)
 الزكاة في األمكاؿ الظاىرة، إال في الدٍَّيفي فعمى ىذه الركاية، ال يمنع . ، كليس الماؿ ىكذااىلدٍَّيفً مف 

 .(5)"الزرع كالثمار، فيما استدانو لئلنفاؽ عمييا خاصة
كفي الجممة كؿ ما سقي بكمفة كمؤنة، مف دالية أك : "كفي مكضع آخر قاؿ عف ما فيو مؤنة

نىاعيكرىةو  أك دكالب أك (6)سىاًنيىةو 
 أك غير ذلؾ، ففيو نصؼ العشر، كما سقي بغير مؤنة ففيو العشر؛ (7)

 كألف لمكمفة تأثيران في إسقاط الزكاة جممة بدليؿ المعمكفة، فبأف يؤثر في ؛لما ركينا مف الخبر
 كألف الزكاة إنما تجب في الماؿ النامي، كلمكمفة تأثير في تقميؿ النماء، فأثرت في ؛تخفيفيا أكلى
 .(8)"تقميؿ الكاجب

 في إسقاط الزكاة، كفي تخفيفيا أكلى، كاستثنى مؤنة حفر األنيار ان إف لمكمفة تأثير: ابف مفمحقكؿ  .9
 يحٌكؿ كالسكاقي مف التأثير في ذلؾ؛ ألنيا مف جممة إحياء األرض، كال تتكرر كؿ سنة، ككذا مف

                                                           
 .27 سبؽ تخريجو في صفحة (1
 .143، ص3عارضة األحكذم، جابف العربي،  (2
 .300-299، 2 ج،ابف مفمح، المبدع (3
دّْؽى  (4 األزىرم، تيذيب المغة، أبكاب الصاد ، بتخفيؼ الصادتقاؿ لمرجؿ الذم يأخذ الصدقات كيجمعيا، ميصدؽ : اٍلميصى

 .277، ص8كالقاؼ، ج
 .68، ص3جابف قدامة، المغني،  (5
ىي الناقة التي يستقى عمييا، كجمعيا السَّكىاًني، كىي أيضان ما يسقى عميو الزرع كالحيكاف مف بعير كغيره، : السَّاًنيىة (6

 .404، ص14ابف منظكر، لساف العرب، فصؿ السيف الميممة، ج
 يدكر بدفع الماء أك جر الماشية فيخرج الماء مف البئر أك ، نكاعير، كىي دكالب ذك دالء أك نحكىاىاجمع: الناعكرة (7

.  934، ص2النير إلى الحقؿ، مجمكعة مف العمماء، المعجـ الكسيط، باب النكف، مصدر نعر، ج
 .10-9، ص3جابف قدامة، المغني،  (8
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تىٍسًحيىًتيىاالماء في السكاقي؛ ألنو لحرث األرض  كى
فىٍيرىةو، كسقى سيحان، (1) ، فمك اشترل ماء بركة أك حي

 .(2)نصفو: فالعشر في ظاىر كبلميـ لندرة ىذه المؤنة، كفيو كجو
إذا كاف اىلدَّيف صحيحان قد عمـ أنو عمى رب األرض، فإنو ال صدقة عميو ":  عبيدمأبقكؿ  .10

س، كعطاء، كمكحكؿ، كمع قكليـ أيضان كفييا، كلكنيا تسقط عنو لدىينو، كما قاؿ ابف عمر، كطاك
إنو مكافؽ التباع السنة، أال ترل أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ًإنَّما سىفَّ أف تؤخذ الصدقة مف 

األغنياء فترد في الفقراء؟ كىذا الذم عميو دىيفه يحيط بمالو كال ماؿ لو كىك مف أىؿ الصدقة، 
فكيؼ تؤخذ منو الصدقة كىك مف أىميا؟ أـ كيؼ يجكز أف يككف غنيا فقيران في حاؿ كاحدة؟ كمع 

 .(3)"ىذا إنو مف الغارميف أحد األصناؼ الثمانية، فقد استكجبيا مف جيتيف
؛ ألف الشارع قد حكـ بتفاكت حسـ نفقات الزركع كالثمار قبؿ إخراج زكاتياكيرجح الشيخ القرضاكم 

الكاجب في الخارج بناءن عمى تفاكت المشقة كالجيد المبذكؿ في سقي األرض، كقد كاف ذلؾ أبرز 
ما تتفاكت بو األراضي الزراعية، أما النفقات األخرل كالتي برزت في عصرنا فمـ يأت نص 

إف ركح الشريعة السمحاء تقتضي مراعاة كؿ كمفة كمؤنة : كيردؼ قائبلن . باعتبارىا أك إلغائيا
 :-يتحمميا أصحاب الزركع كالثمار كيؤيد ذلؾ أمراف

إف لممؤنة كالكمفة أثران في نظر الشارع، فقد أنقص الشارع مقدار الكاجب بما سقي بآلة إلى نصؼ  . أ
العشر بدالن عف العشر، كأسقط الزكاة كاممة كما في األنعاـ المعمكفة أكثر العاـ، فميس غريبان أف 

 .تؤثر المؤنة كالكمفة في التخفيؼ مف الكاجب تزكيتو
إف حقيقة النماء ىك الزيادة، كال يعتبر الماؿ زيادةن أك كسبان إف أنفؽ مثمو مف أجؿ تحصيمو، كيجب  . ب

 .(4)التنبو أف مسألة السقي لمزركع خارجة عف ىذه المسألة لما كرد فييا مف نصكص شرعية
كيرجح الدكتكر حسيف شحاتة ىذا القكؿ، كيذكر أف الفقياء قد قالكا بحسـ اىلدَّيف المتحمؿ في 
مَّؿى ذلؾ بأف الزكاة تؤخذ مف  اإلنفاؽ عمى الزركع كالثمار مف الناتج العاـ كأف يزكى الباقي، كىعى

                                                           
ساح الماء يسيح سيحان إذا جرل عمى كجو األرض، كجمعو : يقاؿ. كىك الماء الظاىر عمى كجو األرض: مف السٍَّيحي  (1

 .112، ص5، تيذيب المغة، أبكاب الحاء كالسيف، جزىرمسيكح كأسياح، األ
، دار الكتب 341-340، ص2 المبدع في شرح المقنع، ج،ابف مفمح، إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل، أبك إسحاؽ (2

 . ـ1997-  ىػ 1418األكلى، : لبناف، الطبعة– العممية، بيركت 
أبك عبيد، القاسـ بف سبٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم، كتاب األمكاؿ، كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا، باب كأما  (3

 .1: بيركت، عدد األجزاء–  دار الفكر،خميؿ محمد ىراس: ، المحقؽ611، ص1553الخضر، األثر 
 .396، ص1 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(4
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األغنياء كترد عمى الفقراء، كأف الذم عميو اىلدَّيف مستحؽ لمزكاة، فكيؼ ال يحسـ ىذا اىلدَّيفي مف 
 . (1)ناتج الزركع كالثمار

كىذا ترجيح األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة ليذا القكؿ، فبعد أف ساؽ أقكاؿ أىؿ العمـ في ذلؾ 
 كيدخؿ في ذلؾ ما ،مف يرل أف المزارع يخصـ النفقات التي تحمميا في اإلنفاؽ عمى زرعو: "يقكؿ

 فيخصـ قبؿ إخراج الزكاة، باستثناء نفقات ،أنفقو عمى الحراثة كالتسميد كأجرة العماؿ كالحصاديف
 كىذا ما اختاره العبلمة القرضاكم ،الرم التي أنزؿ الشارعي الكاجب في مقابميا مف العشر إلى نصفو

حو كأختاره،في فقو الزكاة  .(2)" كىك الذم أيرىجّْ
ييره مف العمماء(4) في كتابو أحكاـ الزكاة(3)كممف ذىب إلى ىذا القكؿ الدكتكر عبد اهلل عمكاف  .، كىغى

كىذا قرار مجمع الفقو اإلسبلمي في المسألة، كالذم رأل حسـ نفقات الزركع كالثمار مف كعاء 
الزكاة، شريطةى أف تككف دىينان في ًذٌمة المزارع، كعمى أال تككف متعمقة بقضية سقي الزركع كالثمار؛ 
ألنيا مأخكذة في اعتبار الشرع، كعمى أال تككف ىذه النفقات متعمقة بإصبلح األرض كشؽ الطرؽ 

 . كما شابو ذلؾ
 

 .المؤتمر اإلسبلميقرار مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة 
 :-كىذا نصوبشأف زكاة الزراعة  [1] (2/13 ) 120: قرار رقـ

المنعقد في دكرتو  إف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي"
 كانكف األكؿ 27 – 22ىػ، المكافؽ 1422 شكاؿ 12 إلى 7الثالثة عشرة بدكلة الككيت مف 

زكاة )بعد اطبلعو عمى البحكث المقدمة إلى المجمع بخصكص مكضكع  ـ،2001 (ديسمبر)
 كبعد استماعو إلى المناقشػات التي دارت حكؿ المكضكع بمشاركة أعضاء المجمع ،(الزراعة
 -:قرر ما يمي كخبرائو،

                                                           
 .238 السعد، العبلقة بيف النفقات كمقدار الزكاة في الزركع كالثمار، ص(1
 .376، ص6عفانة، يسألكنؾ، ج (2
، )فقو الدعكة كالداعية(: ، كحصؿ عمى شيادة الدكتكراه بعنكافـ1928في مدينة حمب سنة  كلد الشيخ عبد اهلل عمكاف (3

ـ في السعكدية، 1987تربية األكالد في اإلسبلـ، تكفي سنة : لو مؤلفات كثيرة أشيرىاتعرض لبلعتقاؿ مرات عديدة، 
 مكقع عبد اهلل عمكاف،

http://abdullahelwan.net/serah.php 
 .، دار السبلـ، الطبعة األكلى21 عمكاف، عبد اهلل ناصح، أحكاـ الزكاة عمى ضكء المذاىب األربعة، ص(4

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/13-2.htm#_ftn1
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/13-2.htm#_ftn1
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ال ييحسـ مف كعاء الزكاة النفقات المتعمقة بسقي الزرع؛ ألف نفقات السقي مأخكذة في الشريعة  :أووً 
. باالعتبار، في المقدار الكاجب

.  ال تيحسـ مف كعاء الزكاة نفقات إصبلح األرض كشؽ القنكات كنقؿ التربة:ثانياً 
النفقات المتعمقة بشراء البذكر كالسماد كالمبيدات لكقاية الزرع مف اآلفات الزراعية كنحكىا  :ثالثاً 

مما يتعمؽ بمكسـ الزرع، إذا أنفقيا المزكي مف مالو ال تحسـ مف كعاء الزكاة، أما إذا اضطر 
كمستند ذلؾ اآلثار الكاردة عف . لبلستدانة ليا لعدـ تكافر ماؿ عنده فإنيا تيحسـ مف كعاء الزكاة
كىك أف المزارع يخرج ما استداف . بعض الصحابة كمنيـ ابف عمر كابف عباس رضي اهلل عنيـ

. عمى ثمرتو ثـ يزكي ما بقي
كاهلل  .ييحسـ مف مقدار الزكاة الكاجبة في الزركع كالثمار النفقات البلزمة إليصاليا لمستحقييا :رابعاً 

. (1 )"أعمـ ؛؛
 

الفائمون بالسم نففات الزروع والثمار من زكاتيا عمى أو تتعدى ثمث : المطمب الثالث
 . وأدلتيمالمالصول
التي تحسـ في الزركع  أصحاب ىذا الرأم مف الفقياء المعاصريف يركف أف النفقات           
مف  ك،ثمث المحصكؿ عمى أال تتعدل ترفع بداءةن ، ؼخارجة عف مجاؿ السقيما كانت ىي كالثمار 

 ، حديثحديثيف المتقدميفىـ لؿ ىذا مبني عمى إعماؿـكاجتياده .ما زاد عمى الثمث يحممو المزارعثـ 
 . (2)..."خففكا عمى الناس في الخرص فإف في الماؿ العرية: "كالحديث اآلخر الذم جاء فيوسيؿ 

ف زادت النفقات، خبلفان ألصحاب القكؿ الثاني فقالكا بحسـ الثمث . (3)القائميف بحسميا دكف قيد كا 
شعباف  9-5 :  تاريخ، ب الندكة الفقيية االقتصادية السادسة لدلة البركةقكؿممف ذىب إلى ىذا اؿك

 بعد تكجيو السؤاؿ التالي لمسادة ما يميؾنص القرار ىذا ك،  ـ1990 مارس 6-2 المكافؽ ػق1410
 -:العمماء

                                                           
. مكقع مجمع الفقو اإلسبلمي، مجمة المجمع، العدد الثالث عشر (1

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/13-2.htm. 
 .32 سبؽ تخريجو في صفحة (2
زكاة األسيـ - الجميكرية التكنسية، زكاة الزراعة في سبلمة، الشيخ الدكتكر الطيب، عضك المجمس اإلسبلمي األعمى (3

مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة، ، 773، ص13زكاة الديكف، ج- في الشركات
. تصدر عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة
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عدادىا ،تقـك البركة بمشركعات زراعية استثمارية :لالسؤا  كتتحمؿ في سبيؿ إصبلح األرض كا 
 ىذه لنفقات كثيرة، فما ىي الحدكد لحسـ ىذه التكاليؼ؟ كىؿ تزؾ لمزراعة كتحسيف إنتاجيا
إخراج العشر أك نصؼ العشر تبعان لكيفية الرم؟   الحكـ األصمي فيلالمشركعات بناءن عؿ

 -:الفتوى
 -:مستفيضة اتضح أف ىناؾ كجيات نظر ثبلثان اؿبعد المناقشات 

  . حسـ النفقات ثـ يخرج العشر أك نصؼ العشرل تر:ىاألول
خراج الزكاة فيما سقي بماء السماء العشر. عدـ حسـ التكاليؼ:الثانية  كفيما سقي بآلة نصؼ . كا 
  .العشر
  .حصكؿ، ثـ إخراج الزكاة مف الباقي حسب كيفية الرمـ إسقاط الثمث مف اؿ:الثالثة
 الحسـ الثمث، ثـ ل أال يتعدل اختيار حسـ النفقات قبؿ إخراج الزكاة عؿل الحاضركف إؿلكقد انتو

 .(1)حساب بإخراج العشر إف كاف الرم بماء السماء، كنصؼ العشر إف كاف بآلةاؿيتـ 
كىك ما رجحو مكقع اإلسبلـ التابع لكزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد في المممكة 

 . (2)العربية السعكدية
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  مكقع الفقو اإلسبلمي، الكشاؼ(1

http://www.islamfeqh.com/kshaf/KshafResource/Navigate/ViewDecisionDetails.aspx?Deci
sionID=1616&SubjectID=1069 

حسـ نفقات الزركع كالثمار،  : ، مقاؿ بعنكافمكقع اإلسبلـ الدعكم كاإلرشادم (2
http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=403 
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 .والترجيح بينياالففياا وأدلتيم مناقشة آراا : المطمب الرابع
إف استدالؿ جميكر الفقياء بأحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ المنقصة لمكاجب مف العشر إلى 

نصؼ العشر في مسألة السقي؛ لعدـ حسـ نفقات الزركع كالثمار مف كعاء الزكاة، يستمـز فيمان 
كاقعيان لزمانيـ، فيـ قد نظركا إلى مسألة السقي بعناية لثقميا في زمانيـ، كلـ ييعيركا النفقات األخرل 

 .البلزمة لمزركع كالثمار نفس القدر لعدـ أثرىا الكبير في زمانيـ
أما كقد عظمت تمؾ النفقات في زماننا، كأصبحت أكثر تكمفة مف نفقات السقي فكانت حريةن 

كلك قيدّْرى لفقيائنا القدامى العيش بيف ظيرانينا في ىذه األياـ لما أىممكا ىذه النفقات . باالعتبار
 .كلنظركا إلييا بعيف االعتبار

كما أف ىذه األحاديث لـ تنًؼ اعتبار ىذه النفقات فيي قد تعرضت لمسألة السقي كلـ تيشر 
 .لمنفقات، فعدـ الحديث عنيا ال يعني عدـ اعتبارىا

 ًاٍلخيرَّاصأما استدالؿ الفريقيف اآلخريف بحديث الرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الذم حث فيو 
عمى التخفيؼ عمى الناس، كترؾ الثمث ألصحاب الزركع كالثمار، مراعاة لنفقاتيـ عمى زركعيـ، 
ميراعو لما  كعطاياىـ كىباتيـ لمناس، ىك استدالؿ معتبر متفؽ مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كى

كيمىؼ مف أجؿ الحصكؿ عمى الزركع كالثمار  .يتحممو المسمـ مف نفقات كى
 تيا،صر حسـ النفقات في بعض األصناؼ قبؿ إخراج زكاحف ذىاب بعض الفقياء إلى كما أ

﮷﮸ چ :  يقكؿ فالنص القرآني. الزركع كالثمار كبلـه فيو نظرئو مفكاستثنا ﮴  ﮵  ﮶     

، كبالتالي يككف بعد التصفية  إشارة كاضحة إلى أف كقت إيتاء الزكاة يككف عند الحصاد، فيو(1)چ
 .كحسـ النفقات

 عدا مسألة السقي لكركد ،كؿ كمفة متحممة خبلؿ فترة ما قبؿ الحصادعميو يرجح لنا حسـ ك
.  النصكص الدالة عمى ذلؾ
، ككؿ كع كالثماريتعمؽ بسقي الزر قسـ :نفقات الزراعة تنقسـ إلى قسميفكال بد مف اإلشارة إلى أف 

يتعمؽ  كقسـ .ما شابيو في عصرنا الحاضرما يحتاج مف أجرة عماؿ، كنفقة بقر، ككرم أنيار، ك
.  أك ما شابو ذلؾتكاليؼ حرث كحصاد كأسماد،  كأر، كبما عدا السقي مف شراء بذ

                                                           
 .141 سكرة األنعاـ، آية (1
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استدانو قد يككف الذم زارع قد يككف مف مالو، كقد يككف مف ماؿ استدانو، كـما ينفقو اؿكذلؾ ك
 .  كعمى أىموق، كقد يككف أنفقو عمى زرعقأنفقو عمى زرع

أك  لمسقي أك لغيره، ع فإنو ييحسـ مف المحصكؿ قبؿ إخراج الزكاة، سكاء أينفؽ عمى الزراىلدَّيففأما 
ابف ك أبك عبيد  كحاالن كىك ما ذىب إليوشرط أف يككف الدَّيف ثابتان بىؿ، األ كعمى عأينفؽ عمى الزر
 . س، كعطاء، كمكحكؿكعمر، كطاك

أما إف كاف مؤجبلن بأقساط، فالكاجب حسـ ما كاف حاالن ألنو دىيف في الذمة، أما المؤجؿ فبل يحسـ 
 . لعدـ استحقاقو كقت حساب نصاب الزكاة

 لال يحسـ مف المحصكؿ كيزؾؼبالسقي متعمقان  مف مالو فإف كاف قزارع عمى زرعـ اؿ ينفقوكأما ما
ثىًريِّا العشر، كما ":  صمى اهلل عميو كسمـلحديث الرسكؿ، قكؿ فيما سقت السماء كالعيكف أك كاف عى

حكـ بتفاكت الكاجب لتفاكت النفقة، فمك حسمت النفقة فالحديث قد . (1)"نصؼ العشر سقي ًبالنٍَّضحً 
.  الكاجب كاحدان  كلكافلـ يكف لتفاكت الكاجب معنى

 عمى الزرع مما ال يختص بالسقي فإنو يحسـ مف قزارع مف ماؿـاؿق  كاف ما أنفؽأما إفك
تفؽ مع ذا القكؿ مالمحصكؿ، كيستكم في ىذا ما يجب فيو العشر كما يجب فيو نصؼ العشر، كه

، كىك الذم رجحو (2) ابف العربيكىك ما ذىب إليوالذم يقكؿ بحسـ النفقة مطمقان، ك عطاء قكؿ
 .العبلمة الشيخ يكسؼ القرضاكم، ككافقو عميو األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة

 

 

 

 

 

                                                           
 .سبؽ تخريجو (1
، زكاة الزراعة  (2 - الضرير، الدكتكر الصديؽ محمد األميف، أستاذ الشريعة اإلسبلمية بكمية القانكف جامعة الخرطـك

 .مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، 681، ص13جزكاة الديكف، - زكاة األسيـ في الشركات 



42 
 

 

. المفصود بنففات الزروع والثمار المشار إلى السميا من وعاا الزكاة: المبالث الرابع

 -:       وفيو ثمانية مطالب

. المفصود بنففات الزروع والثمار: المطمب األول

. مفدار الواجب تزكيتو من الزروع والثمار السب طريفة سفيو: المطمب الثاني

 نففات الري بالوسائل الفديمة عنيا بالوسائل الالديثة في مفدار الزكاة؟ ؤثرىل ت: المطمب الثالث

. وما يفترضو لإلنفاقمن مالو الفرق بين ما ينففو المزارع : المطمب الرابع

في مفيوم النففات؟   ...ىل يدخل شراا األدوات واآلوت والجرارات والالاصدات: المطمب الخامس

ىل تدخل تكاليف النفل في مفيوم النففات؟ : المطمب السادس

. كيفية السم النففات من أعيان المالاصيل أو قيمتيا: المطمب السابع

. أغراض ومفاصد األخذ بالسم النففات: المطمب الثامن
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 .المفصود بنففات الزروع والثمار: المطمب األول

النفقات ىك ما يبذلو المزارع مف نفقات في أرضو مف أجؿ إدرار ما يعكضو ىذه المقصكد ب           
ف المقصكد بالنفقات الزراعية ىك ما ينفؽ كيبذؿ أقكؿ  يمكف اؿكبشكؿ أكضح. عف ما أنفقو عمى أرضو

ليستيمؾ في األرض كفي الزراعة، كىذا النكع مف النفقات ال يشمؿ نفقات السقي؛ ألنيا نفقات تعكض 
 .عمى صاحبيا مف رأس المحصكؿ قبؿ إخراج الزكاة

كأما النفقات التي تكضع في تأسيس األرض كتبقى كتزيد مف قيمة األرض؛ كبناء مستكدع أك إسطبؿ 
، أك غرس أشجار، فميست مما يدخؿ في مصطمح  أك بركة ماء، أك حفر بئر كنصب شبكة مجارو

.  النفقات المقصكدة

 ألف ليا كعاءن خاصان كتكييفان عادالن تعرضت لو ؛كأما نفقات السقي فميست مما يدخؿ في ذلؾ أيضان 
.   فيما مضىق الحديث عفسبؽالسنة المطيرة، كقد 

 تحسيف الزرع مف تسميد كتزبيؿ كأدكية كعقاقير لمكافحة إلىكعميو فإف المقصكد بيذه النفقات ما يرجع 
ككذلؾ النفقات التي تخص شراء البذكر كالغراس كالشتائؿ الجيدة التي تضمف . اآلفات كالحشرات
كالنفقات الراجعة لجمع المحصكؿ مف حصاد كدراس كتصفية كجني ثمار كتصنيفيا . محصكالن كفيران 

لتعرض في األسكاؽ، كمف قطاؼ لمثمر، كمف تشذيب لؤلشجار لتخميصيا مف حمؿ األغصاف التي ال 
. فائدة فييا

 -:كعميو فإف المقصكد بيذه النفقات ما كاف عائدان لثبلثة مراحؿ في الزراعة ىي
 .مرحمة إعداد األرض . أ
 .مرحمة البذر أك الغرس كالرعاية . ب
 .(1)مرحمة جمع المحصكؿ كتسكيقو أك تخزينو . ت

 

 

 

                                                           
 . 776، ص13زكاة الزراعة، ج سبلمة، (1
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 .مفدار الواجب تزكيتو من الزروع والثمار السب طريفة سفيو: لثانيالمطمب ا

إف مسألة تزكية الزركع كالثمار حسب طريقة السقي ىك أمر ال خبلؼ فيو بيف الفقياء، فقد جاءت 
ثىًريِّا ": السنة المطيرة ببياف ذلؾ، فعنو صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ فيما سقت السماء كالعيكف أك كاف عى

، كقد جاءت ركايات عديدة مشابية ليذا الحديث كميا تؤكد (1)"العشر، كما سقي ًبالنٍَّضًح نصؼ العشر
ما سقي بغير مؤنة كالذم سقي مف السماء أك العيكف أك كاف كمعنى الحديث أف . عمى ىذا المعنى

 أك ًبالنٍَّضحً ، كما كاف بمؤنة ككمفة كالذم سقي %10بعميان أك يشرب بعركقو فكؿ ذلؾ فيو عشر الناتج 
 %.5الدالء أك الدكاليب التي تديرىا البقر فكؿ ذلؾ فيو نصؼ العشر مف الناتج 

بمغني أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : كقد أشار اإلماـ الشافعي إلى عدـ الخبلؼ في ذلؾ فقاؿ
، أك  ":قاؿ قكالن معناه  كما سقي بغيره مف عيف، أك سماء (3) ففيو نصؼ العشر(2)غىٍربو ما سقي ًبنىٍضحو
. (5)كبيذا نأخذ ...كلـ أعمـ مخالفان لذلؾ ...،(4)"ففيو العشر

لى ذلؾ  ت مؤنتو، قىؿَّ تأف ما كىثُّرى : نو تقرر مف أصكؿ الزككاتإ:  فقاؿ(6) أشار اإلماـ الماكردمكا 
فكذلؾ ما سقي  ...  مؤنتو، كجب فيو الخمس،ت زكاتو، كالركاز لما قىؿَّ ت مؤنتو كىثُّرتقىؿَّ كما زكاتو، 

 

 
                                                           

 . سبؽ تخريجو(1
، بسككف الراء (2 ىي الراكية التي : كقيؿ، الذم يستقى بو عمى السانيةكالدلك العظيمة التي تتخذ مف جمد ثكر، : الغىٍربي

 .642، ص1ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الباء، فصؿ الغيف المعجمة، جيحمؿ عمييا الماء، 
ابف عبد اليادم، شمس الديف محمد بف أحمد الحنبمي، تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ، كتاب الزكاة، مسألة ال  (3

سامي بف محمد بف جاد اهلل كعبد العزيز : ، تحقيؽ48، ص3، ج1526يجب العشر فيما دكف خمسة أكسؽ، حديث 
كىذا إسناده ال : قاؿ عنو الشيخ،  ـ2007- ىػ 1428األكلى، : الرياض، الطبعة– بف ناصر الخباني، أضكاء السمؼ 

 .يساكم شيئنا
؛ إشارة ..."فيما سقت السماء كالعيكف: " بحثت عف باقي الحديث في كتب الحديث فمـ أجده، كفي الحديث السابؽ(4

 .لنفس المعنى
. 40، ص2الشافعي، األـ، باب الزرع في أكقات، ج (5
مف كجكه الفقياء الشافعييف، كلو تصانيؼ عدة في أصكؿ الفقو، . ىك عمي بف محمد بف حبيب، أبك الحسف البصرم (6

سنة، البغدادم، تاريخ بغداد،  86تكفي سنة خمسيف كأربع مائة، بمغ مف العمر. كفركعو، كفي غير ذلؾ، ككاف ثقة
 .587، ص13ج
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. (1) مؤنتو، كجب فيو نصؼ العشرت سقي بآلة لما كىثُّركماالعشر،   مؤنتو، كجب فيوتبغير آلة لما قىؿَّ 
لى ىذا القكؿ ذىب فقياء المذاىب كالتابعكف لكركد النص في ذلؾ  . كا 

بعض العاـ بكمفة كبعضو بغير كمفة، فإف سقي نصؼ السنة بكمفة، كنصفيا كأما إف كاف قد سقي 
كال نعمـ فيو مخالفان؛ ألف كؿ كاحد منيما لك كجد ": قاؿ ابف قدامة. بغير كمفة، ففيو ثبلثة أرباع العشر

ف سقي بأحدىما أكثر مف  في جميع السنة ألكجب مقتضاه، فإذا كجد في نصفيا أكجب نصفو، كا 
ف جيؿ المقدار، غمبنا إيجاب العشر ... اآلخر اعتبر أكثرىما، فكجب مقتضاه، كسقط حكـ اآلخر، كا 

 .(2)احتياطان 

كأما حفر الترع كالمصارؼ كالقنكات ككؿ ما يمـز إليصاؿ الماء إلى الزرع كما قابمو في عصرنا 
بأف مؤنة القنكات ": الحديث، فإنو ال يؤثر في نقصاف الزكاة، كعمؿ صاحب الشرح الكبير ذلؾ بقكلو

إنما تتحمؿ إلصبلح الضيعة كاألنيار تشؽ إلحياء األرض، فإذا تييأت كصؿ الماء إلى الزرع بطبعو 
. (3)"مرة بعد أخرل بخبلؼ السقي بالنكاضح كنحكىا

لى ىذا القكؿ ذىب ابف قدامة فقاؿ . (4)"ألنيا تككف مف جممة إحياء األرض كال تتكرر كؿ عاـ": كا 

 

 

 

                                                           
 أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد البصرم البغدادم، الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك ،الماكردم (1

الشيخ عمي : ، المحقؽ250، ص3شرح مختصر المزني، كتاب الزكاة، باب قدر الصدقة فيما أخرجت األرض، ج
- ىػ 1419األكلى، : لبناف، الطبعة– الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت - محمد معكض 

. ـ1999
 .10، ص3 ابف قدامة، المغني، ج(2
كىك شرح لكتاب الكجيز في الفقو )الشرح الكبير = الرافعي، عبد الكريـ بف محمد القزكيني، فتح العزيز بشرح الكجيز  (3

. ، دار الفكر578، ص5، ج(الشافعي ألبي حامد الغزالي
 .10، ص3 ابف قدامة، المغني، ج(4
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 نففات الري بالوسائل الفديمة عنيا بالوسائل الالديثة في تؤثرىل : ثالثالمطمب ال
مفدار الزكاة؟ 

مقدار الكاجب تزكيتو مف الزركع كالثمار           سبقت اإلشارة في المطمب السابؽ إلى مسألة اؿ
، كتبيف مف خبللو أف السقي بمؤنة ككمفة فيو نصؼ العشر، كأف السقي بغير مؤنة سقياؿحسب طريقة 

 نفقات الرم ىؿ تؤثر: ككمفة فيو العشر، كقد أثيرت في كقتنا الحاضر مسألة مرتبطة بذلؾ، أال كىي
  بالكسائؿ القديمة عنيا بالكسائؿ الحديثة في مقدار الزكاة؟

لرم بالكسائؿ القديمة عنيا المتحممة ؿنفقات اؿال اعتبار في اختبلؼ ق كمف خبلؿ البحث تبيف أف
 . كىنا ال بد مف اإليضاحبالكسائؿ الحديثة الباىظة التكاليؼ، 

بحيث ، ف التطكر السريع في مجاؿ الزراعة كالذم أدل إلى استنزاؼ القدرة المالية الكبيرة لممزارعيفإ
يضاؼ  . التسييبلت المتاحة لكبار المزارعيف بكجو خاصةأصبحت الزراعة مكمفة عمى الرغـ مف كثر

تصاب باالىتراء عمى مدار العاـ، كبالتالي كالتي لذلؾ اآلالت المركبة في المزارع مف مضخات كغيرىا 
.  تحتاج إلى نفقات لترميميا

 نىتىاج أف اإلنتاج الزراعي اليائؿ كالذم كاف اىامعفك، (1)الخراج بالضمافإف مف قكاعد الشرع قاعدة 
حاؿ استخداـ ا في ال يتكقع الحصكؿ عميو، كاألرباح التي درىا كالتي استخداـ الكسائؿ الحديثة لمرم

ما تدره عمى المزارع مف ة ؿمقابؿالمتحممة في سبيؿ ذلؾ النفقات تككف ىذه  أف مقتضمالكسائؿ القديمة، 
رغـ اختبلؼ الكسائؿ، فبل عميو  ىك عمى ماكبذلؾ يبقى الحكـ في المسألة .  ككثرة ربح إنتاجكفرة

كالسبب في ذلؾ أف نفقات الرم مأخكذة في اعتبار الشرع، بحيث . يجكز حسـ التكمفة الناشئة عنيا
. (2) بسبب المؤنة المجحفة في الرمقينزؿ العشر إلى نصؼ

 

 
                                                           

األكلى : ، دار الكتب العممية، الطبعة41، ص2السبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف، األشباه كالنظائر، ج (1
. ، كىذه القاعدة مأخكذة مف حديث نبكمـ1991-  ىػ1411

الندكم، الدكتكر عمي أحمد، المستشار الشرعي بأمانة الييئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية لبلستثمار، زكاة  (2
 .مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، 739، ص13زكاة الديكف، ج-  زكاة األسيـ في الشركات-  الزراعة
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 .وما يفترضو لإلنفاقمن مالو الفرق بين ما ينففو المزارع : المطمب الرابع

 عمى الزرع مما ال يختص بالسقي فإنو يحسـ قزارع مف ماؿـاؿتمت اإلشارة سابقان إلى أف كؿ ما أنفقو 
تفؽ مع ذا القكؿ ممف المحصكؿ، كيستكم في ىذا ما يجب فيو العشر كما يجب فيو نصؼ العشر، كه

 . ابف العربيما ذىب إليومع كىك متفؽ أيضان  عطاء الذم يقكؿ بحسـ النفقة مطمقان، قكؿ

 :- الذم يككف عمى صاحب الزرع كالثمر فإنو نكعافكأما الدَّيفي 

 . ما ينفقو ألجؿ الزرع، كاستدانتو في ثمف البذر كالسماد كنحك ذلؾ:النوع األول

 . ما يككف مف أجؿ النفقة عمى النفس كاألىؿ:النوع الثاني

: ركم عف جابر بف زيد في الرجؿ يستديف فينفؽ عمى أىمو كأرضو، قاؿفقد : كلكؿو مف النكعيف حكمو
 . (1)يقضي ما أنفؽ عمى أرضو كأىمو: يقضي ما أنفؽ عمى أرضو، كقاؿ ابف عمر: قاؿ ابف عباس

 ابف كأف، "كيزكي ما بقي، يبدأ بما استقرض فيقضيو ":كركم عنيما رضي اهلل عنيما أف ابف عمر قاؿ
فاتفؽ قكؿ ابف عباس كابف عمر في . (2)"ثـ يزكي ما بقي، يقضي ما أنفؽ عمى الثمرة: "عباس قاؿ

قضاء الدَّيف المنفؽ عمى األرض كالثمر كزكاة الباقي فقط، كاختمؼ في الدَّيف إذا كاف عمى النفس 
 . كاألىؿ

ذي ال : "كركم عف محككؿ أنو قاؿ في صاحب الزرع اىٍلمىًديف  كما فضؿ دىٍينىوي  منو الزكاة حتى يقضي تيٍؤخى
 . (4)"كبو قاؿ عطاء كطائفةه مف أىؿ العراؽ كىغيريىـ. (3)، إذا كاف مما تجب فيو الزكاةزىكَّاهي بعد ذلؾ 

مف استداف ما أنفؽ عمى زرعو، كاستداف ما : إحداىما قاؿ فييا: كأما اإلماـ أحمد فقد نقؿ عنو ركايتاف
كالركاية . أنفؽ عمى أىمو، احتسب ما أنفؽ عمى زرعو دكف ما أنفؽ عمى أىمو؛ ألنو مف مؤنة الزرع

 . ، فكافؽ في الركاية األكلى ابفى عباس كفي الثانية ابفى عمر(5) يمنع الزكاةكيمَّوي  الدٍَّيفى أف : الثانية

                                                           
. 611، ص1545أبك عبيد، األمكاؿ، األثر  (1
 .158، ص589 ابف آدـ، الخراج، األثر (2
. 611، ص1547أبك عبيد، األمكاؿ، األثر  (3
 .611، ص1550األثر  نفس المصدر، (4
 .30، ص3 ابف قدامة، المغني، ج(5
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كقد ذىب إلى قكؿ ابف عمر أبك عبيد في رفع الديكف مف الخارج، كتزكية الباقي، كاشترط ثبكت صحة 
 . (1)الدٍَّيف

كالذم يبدك متفقان مع مقاصد الشريعة ىك ما ذىب إليو ابف عمر كمف كافقو، مف أنو ييقضى الدَّيفي 
اؿُّ الثابت الذم أنفقو المزارع عمى أرضو كأىمو قبؿ إخراج الزكاة، فبل يعقؿ تزكية ماؿ المرء كىك  اىٍلحى
يحمؿ دىٍينىان ىك أحكج الناس إليو، بؿ الذم يتفؽ مع ركح الشريعة ىك القكؿ بإخراج الزكاة مما زاد عف 

 .الحاجة

 

في مفيوم  ...ىل يدخل شراا األدوات واآلوت والجرارات والالاصدات: المطمب الخامس
النففات؟ 

 كالتي يدكـ استعماليا لعدة ،كالمعدات ذات القيمةكالحاصدات إف كجكد األدكات كاآلالت كالجرارات 
 قيمتيا األصمية، فأثماف ىذه المعدات ال يدخؿ إلى يضيؼ قيمة إضافية لؤلرض ،سنكات في األرض

صبلحيا  ضمف النفقات التي تحسـ قبؿ حساب كعاء الزكاة، خبلفان لما ينفؽ في صيانتيا كا 
 اشتراىا فىذا إذا دفع المزارع ثمنيا مف مالو نقدان، كأما إ. كالمحركقات التي تشغؿ بيا فإنيا مف النفقات
 (3)ىؿ الدَّيف ييسقط الزكاة عف المديف أـ ال؟ كىي (2)خبلفيةمف قرض اقترضو، فإنيا تدخؿ في مسألة 

                                                           
 .611، ص1553أبك عبيد، األمكاؿ، األثر  (1
 .788، ص13زكاة الزراعة، ج سبلمة، (2
ابف عابديف، رد ، "كال يمنع الدَّيف كجكب عشر: "ذىب الحنفية إلى أف الدَّيف ال ييسقط الزكاة فقالكا: في ىذه المسألة (3

ليو ذىب المالكية فقالكا261، ص2ج، المحتار معدف لتعمؽ اؿماشية كاؿحرث كاؿعينان زكاة كاف ال ييسقط الدَّيف كلك : ، كا 
الصاكم، أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي المالكي، ، يسقطيا الدَّيفإنو  لعيف الذىب كالفضة ؼان خبلؼ. الزكاة بعينيا

الشرح الصغير ىك شرح الشيخ الدردير )بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير 
، بدكف طبعة كبدكف تاريخ: ، دار المعارؼ، الطبعة647، ص1، ج(لكتابو المسمى أقرب المسالؾ لمذىب اإلماـ مالؾ

سحاؽ إالشيرازم، أبك ، كالقكؿ الثاني في المذىب يسقط الزكاة، 54، ص2كىك أحد أقكاؿ الشافعية، الشافعي، األـ، ج
، كأما في المذىب ، دار الكتب العممية264، ص1 اإلماـ الشافعي، جقإبراىيـ بف عمي بف يكسؼ، الميذب في فؽ

. 68، ص3جابف قدامة، المغني، أحدىما ال ييسقط الزكاة كاآلخر يسقطيا، : الحنبمي ففيو قكالف
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كأما إذا كانت ىذه األدكات كاآلالت مستأجرة فإنيا تحسـ مف النفقات، كأما إف كانت مممككة لممزارع، 
.  (1)فإنو يحسـ ما يساكم األجرة عف ذلؾ  قبؿ حساب كعاء الزكاة

 

ىل تدخل تكاليف النفل في مفيوم النففات؟ : المطمب السادس

أصبحت كسائؿ النقؿ في العصر الحديث تشكؿ مفصبلن أساسيان مف مفاصؿ الحياة، فما مف شيء ينقؿ 
كىذه الكسائؿ بحاجة إلى أيجكر كنفقات تحسب عمى . مف مكاف إلى آخر إال كيحتاج إلى كسيمة نقؿ

ٌدًر أك المستكرد ألم بضاعة بغض النظر عف ماىيتيا كالزراعة ال تشذ عف ذلؾ . أحد األطراؼ الميصى
لبذكر كاألسمدة كالمبيدات أك غير ذلؾ مف ا سكاء كاف ذلؾ في جمب ،فيي بحاجة لنفقات ككمؼ

المستيمؾ، ككؿ ذلؾ يستمـز  كأمف الزركع كالثمار إلى التاجر  في عممية نقؿ الناتج كأاحتياجات، 
.   لبياف الحكـ فيياان  ضركرمان فكاف التعرض ليا بالبحث أمر. بالزىيدةمبالغ ليست 

ىي تدخؿ ضمف النفقات الكاجب حسميا قبؿ ، ؼالمعمـك أف تكاليؼ النقؿ معتبرة في كؿ المجاالتإف 
 ترجح قدكؿ. كالقكؿ بحسميا في مجاؿ الزراعة يتفؽ مع ركح الشريعة كمقاصدىا. حساب كعاء الزكاة

 الرتباط ؛ بحسـ كؿ نفقة متحممة خبلؿ عمميو الزراعة عدا ما يتعمؽ بالسقيرأم القائؿاؿلنا فيما سبؽ 
.  ة أخرلمذلؾ بقض

 األساسية أك في احتياجاتياجمب مرحمة كعميو تحسـ نفقات النقؿ المتعمقة بالزراعة سكاء كاف ذلؾ في 
، ككذلؾ مرحمة نقميا لمستحقييا كىذا القكؿ يتفؽ مع قرار مجمع الفقو اإلسبلمي (2)مرحمة تصديرىا

. كالذم سبؽ الحديث عنو

 

 

 

                                                           
. 681، ص13الضرير، زكاة الزراعة، ج (1
 .788، ص13زكاة الزراعة، ج سبلمة، (2
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 .كيفية السم النففات من أعيان المالاصيل أو قيمتيا: المطمب السابع

 ال بد مف اإلشارة إلى مسألة ،قبؿ الخكض في بياف كيفية حسـ النفقات مف أعياف المحاصيؿ أك قيمتيا
 .حكـ إخراج القيمة بدالن عف العيف التي كجبت فييا الزكاة، كىي  الفقياءخبلفية بيف

 -: ىما قكليفالمسألة إلىالفقياء في ذىب 

عدـ جكاز إخراج القيمة في الزككات بدؿ المنصكص كأحمد اإلماـ مالؾ كالشافعي رأل فيو  :األول
 .(1)عميو في الزككات

، (2) حنيفة جكاز إخراج القيمة، سكاء قيدر عمى المنصكص عميو أك لـ يقدركأبرأل فيو اإلماـ  :الثاني
 . (4)الحاجة لذلؾ( 3)كفي الركاية األخرل في المذىب الحنبمي اشترط ابف تيمية

لى جكاز إخراج القيمة بدؿ العيف ذىب العبلمة الشيخ يكسؼ القرضاكم  كاألستاذ الدكتكر حساـ (5)كا 
 . كغيرىـ الكثير(6)الديف عفانة

                                                           
، 2الحطاب الرعيني، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، ج (1

البيكتي، منصكر بف ، 428، ص5ـ، النككم، المجمكع، ج1992- ىػ 1412الثالثة، : ، دار الفكر، الطبعة356ص
 .دار الكتب العممية، 195، ص2جكشاؼ القناع عف متف اإلقناع، ، يكنس بف صبلح الديف الحنبمي

 .73، ص2 الكاساني، بدائع الصنائع، ج(2
ىػ بحراف، بمغت مؤلفاتو أكثر مف 661ىك تقي الديف أبك العباس أحمد بف شياب الديف عبد الحميـ الحراني، كلد سنة  (3

الذىبي، شمس الديف أبك  ىػ، 728ثبلث مائة مجمد، تكفي رحمة اهلل معتقبلن بقمعة دمشؽ بعد مرض أصابو في سنة 
عبد اهلل محمد بف أحمد بف قىاٍيماز، ثبلث تراجـ نفيسة لؤلئمة األعبلـ ابف تيمية كالحافظ عمـ الديف البزرالي كالحافظ 

األكلى، : الككيت، الطبعة– محمد بف ناصر العجمي، دار ابف األثير : ، المحقؽ27، 23-22جماؿ الديف المزم، ص
. 1: ـ، عدد األجزاء1995- ىػ 1415

عبد : ، المحقؽ46، ص25ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني، مجمكع الفتاكل، ج (4
الرحمف بف محمد بف قاسـ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية، 

. ـ1995-ىػ1416
 .805، ص2 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(5

 .109، ص1 عفانة، يسألكنؾ، ج(6
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فمف ذىب إلى أنيا ؟  حؽ كاجب لمفقراءـىك ىؿ الزكاة عبادة، أؼ: في المسألةسبب الخبلؼ بينيـ أما ك
نيا حؽ لممساكيف، أجاز ذلؾ إذ ال فرؽ بيف إعبادة، لـ ييجز إخراج الزكاة مف غير األعياف، كمف قاؿ 

. (1)القيمة كالعيف عنده

أما األصؿ في الزكاة فيك أف تؤخذ مف أعياف األشياء فيي األسيؿ كاألكفؽ بالمصمحة، كيستثنى مف 
كىذا القكؿ يتفؽ مع سماحة . ذلؾ مكاضع الحاجة كتحقيؽ المصمحة الراجحة، فحينئذ يصار إلى القيمة

.  (2) كيسرهإلسبلـا

 كأف يككف عمى سبيؿ نظر أكالن إلى الناتج اإلجماليمكأما كيفية حسـ النفقات مف أعياف المحاصيؿ، ؼ
فينظر ،  شيكؿ5000 شيكؿ، فيككف المبمغ اإلجمالي 5 كيمك مف القمح، كثمف الكيمك 1000المثاؿ 

، مثؿ أف مقدار النفقات القابمة لمحسـ حسب االجتياد المتبع في كؿ نكع مف أنكاع النفقاتبعد ذلؾ إلى 
 500 شيكؿ مثبلن، فتحكؿ اؿ 500فإذا ما كانت تمؾ النفقات تساكم ، تككف نسبة الحسـ لمنفقات كاممة

 شيكؿ سعر الكيمك الكاحد مف القمح فتككف 5 شيكؿ عمى 500شيكؿ إلى أعياف مف المحصكؿ، فاؿ 
 كيمك الباقية، 900 كيمك قيمة النفقات الكاجب حسميا قبؿ إخراج الزكاة، كتزكى اؿ 100النتيجة 

كيستثنى مف ذلؾ نفقة الرم بعد احتسابيا كفؽ التكمفة المدفكعة، كبعد ذلؾ تحسـ مف الناتج بعد تقكيمو 
. بسعر السكؽ يـك أداء الزكاة

 شيكؿ قيمة المحصكؿ، 5000فإف اؿ كأما إف كانت زكاة المحاصيؿ ستيخرج بالقيمة، ففي ىذه الحالة 
 شيكؿ قيمة الكاجب حسمو مف النفقات قبؿ إخراج الزكاة، فيككف المبمغ الكاجب 500يحسـ منيا 
. (3)ان لؼاستـ اإلشارة  عدا نفقات الرم كما ، شيكؿ4500تزكيتو ىك 

 

 

 

                                                           
 .30، ص2 ابف رشد، بداية المجتيد، ج(1
، 4ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الحنبمي الدمشقي، الفتاكل الكبرل، ج (2

 .ـ1987- ىػ 1408األكلى، : ، دار الكتب العممية، الطبعة188ص
 .743، ص13 الندكم، زكاة الزراعة، ج(3
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 .أغراض ومفاصد األخذ بالسم النففات: المطمب الثامن

إف القكؿ بحسـ النفقات المتحممة كالمشار إلييا سابقان عمى الزركع كالثمار يحقؽ غايات كأىداؼ 
 :-عظيمة، تتفؽ مع مقاصد الشريعة الغراء، كمف ىذه المقاصد ما يمي

 كبالتالي إلى تكفير أقكات الناس كاالستغناء عف ،إف القكؿ بحسـ النفقات يؤدم إلى ازدىار الزراعة .1
كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ إيجاد المزارع المكاكب لكؿ .  لؤلمةحقؽ األمف الغذائيم، كالتبعية لآلخريف

 عدا تقنيات السقي، ،مف النفقاتألنيا تحسـ جديد، كاآلخذ بكؿ تقنية حديثة ميما كانت مكمفة 
.  كبالتالي تكفر ناتج كفير مف الزركع كالثمار

 مناحي الحياة، كال يستثنى مف جميعمف مقاصد الشريعة التيسير عمى الناس، كيدخؿ في ذلؾ إف  .2
 عمى االستمرار في الزراعة كسمكؾ الطرؽ ة المزارعففي التيسير تقكية لعزيـ. مجاؿ الزراعةذلؾ 

 . المؤدية إلى مضاعفة أرباحو، كبالتالي عدـ ترؾ الزراعة إلى ميف أقؿ جيدان كأكثر أرباحان 
جميكر الفقياء يؤدم إلى الرأم عند إف القكؿ بعدـ حسـ النفقات مف رأس المحصكؿ كما ىك عميو  .3

فيذا القكؿ يؤدم إلى تقميؿ اإلمكانيات المادية لممزارع كالتي تؤثر .  لما أراده الجميكرعكسيةنتيجة 
 كبالتالي تؤدم إلى نقص اإلنتاج، كىذا النقص يعكد عمى نصيب الفقراء كالمساكيف، ،عمى عممو

 .حد مف العمماءأكىذا ما ال يبتغيو 
ٍيفو  .4 إف الماؿ المدفكع مف طرؼ المزارع في النفقات عمى الزركع كالثمار ىك في الغالب ماؿي عى

تحكؿ إلى منتكج زراعي، كىذا الماؿ قبؿ التحكؿ كقبؿ اإلنفاؽ ىك ماؿ مزكى إذا حاؿ عميو الحكؿ 
، فكيؼ إذا أيدمج ىذا %2.5 كبمغ النصاب، كحتى لك كاف غير مزكى فالكاجب فيو ربع العشر

الماؿ فالكاجب فيو عندئذ إما العشر أك نصفو؟ فيذا يظير أف القكؿ بعدـ حسـ النفقات مف 
 . (1)غير مراد الشرعىك المحصكؿ 

 
 
 
 
 

                                                           
 .775، ص13سبلمة، زكاة الزراعة، ج (1
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. قبل إخراج زكاتياوالدواجن واألسماك السم نففات المواشي : الفصل الثاني

 :- مباالثخمسةوفيو 

 .آراا الففياا في الواجب زكاتو من المواشي: المبالث األول

 .آراا الففياا في زكاة المواشي مع الدَّين: نيالمبالث الثا

. أقسام المواشي باعتبار زكاتيا: ثالثالمبالث ال

آراا الففياا في تأثير النففات المنففة عمى المواشي المفصود منيا البيع واأللبان : رابعالمبالث ال

 .ومشتفاتيا

 واألسماك، وأثر النففات في اجنوالد  التكييف الففيي لمزارعآراا الففياا في: خامسالمبالث ال

. الساب وعاا زكاتيا
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 .آراا الففياا في الواجب زكاتو من المواشي: المبالث األول

 :-         وفيو مطمبان

 .المتفق عميو في الواجب زكاتو من المواشي بين الففياا: المطمب األول

. المختمف فيو في الواجب زكاتو من المواشي بين الففياا: المطمب الثاني
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. المتفق عميو في الواجب زكاتو من المواشي بين الففياا: المطمب األول

 اإلبؿ بجميع أنكاعيا، : ىي(1)اتفؽ الفقياء عمى كجكب زكاة المكاشي في أربعة أنكاعو             
اًتيَّ  ك(2)الًعراب اتفقكا ك. ، كالبقر بأنكاعيا، كمنيا الجكاميس، كالغنـ بأنكاعيا أيضان، كمنيا الماعز(3)البىخى

محتجيف بحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو عمى أف أدنى نصاب اإلبؿ خمس كال تجب في أقؿ مف ذلؾ، 
بُّيا": كسمـ فإذا بمغت اإلبؿ ، كمف لـ يكف عنده إال أربع مف اإلبؿ فميس فييا صدقة إال أف يشاء رى

، كال يمزمو أكثر مف شاة بعد ذلؾ، كجبت زكاتيا شاةن خمسان مف اإلبؿ إذا كانت ؼ. (4)"خمسان ففييا شاة
، كقد حصؿ خبلؼ بيف العمماء فيما  شاتاف كىكذافيياعشران، فإذا بمغت عشران كجب اإلبؿ  تبمغ حتى

 . زاد عمى المائة كالعشريف مف اإلبؿ ال يسع المقاـ ذكر ىذا الخبلؼ

: فاحتجكا عمى كجكب الزكاة فييا، بحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـأما البقر كالجكاميس 
ىٍعًرفىفَّ " ؿه  المَّوى  ما جاء (5)ألى كىاره  ببقرة ليا رىجي  كال تجب ،فيما نكع كاحد في حؽ كجكب الزكاة فييما .(6)"خي

                                                           
ابف نصر، أبك محمد عبد الكىاب بف عمي الثعمبي البغدادم ، 186، 182، 150، ص2 السرخسي، المبسكط، ج(1

بي أكيس محمد بك خبزة الحسني التطكاني، دار الكتب أ: ، المحقؽ64-62، ص1المالكي، التمقيف في الفقة المالكي، ج
المزني، إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ، أبك إبراىيـ، مختصر المزني، ، ـ2004-ىػ1425األكلى : العممية، الطبعة

 ،( مف كتاب األـ8يقع في الجزء ) 1: ـ، عدد األجزاء1990-ىػ1410بيركت، – ، دار المعرفة 136-135، ص8ج
، 1بي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني، جأالخرقي، أبك القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد اهلل، متف الخرقى عمى مذىب 

. ـ1993-ىػ1413: ، دار الصحابة لمتراث، الطبعة42-41ص
 .128، ص2 ىي اإلبؿ العربية، الفراىيدم، العيف، حرؼ العيف، ج:الًعراب (2
نتج عف اإلبؿ العربية كالفالج، األزىرم، تيذيب مىي اإلبؿ الخراسانية، كىك أعجمي دخيؿ عربتو العرب،  :اىٍلبيٍختي  (3

. 137، ص7المغة، خ ت ـ، ج
، األلباني، محمد 16، ص3ج، 1985حديث سنف الدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة اإلبؿ كالغنـ،  الدارقطني، (4

، 3ج، 792كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث ناصر الديف، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، 
ـ، قاؿ عنو الشيخ 1985-  ىػ 1405الثانية : بيركت، الطبعة– زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي : ، إشراؼ265ص

ككميـ ثقات ، إسناده صحيح: " كقاؿ الدارقطنى. ككافقو الذىبى" حديث صحيح عمى شرط مسمـ" :قاؿ الحاكـ: األلباني
 .كأقره البييقى". 

أم ألعرفنكـ غدان عمى ىذه الحالة عندما يأتي أحدكـ يـك القيامة ليقؼ بيف : "، فقاؿمصطفى البغا شرح معناىا الشيخ (5
كفي نسخة .  كىك يحمؿ عمى رقبتو بقرة لـ يؤد زكاتيا كىي تصيح بأعمى صكتيا ليفتضح أماـ الخبلئؽ،يدم اهلل تعالى

، 2، البخارم، صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، ج"أم ال ينبغي أف تككنكا عمى ىذه الحالة (ال أعرفف)
 .119ص

 . نفس المصدر(6
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، فإذا بمغت ثبلثيف بقرة أك جامكسة أك (1) في المشيكر مف أقكاؿ الفقياءالزكاة فييما قبؿ أف تبمغ ثبلثيف
مف النكعيف معان، كجب فييا تبيع أك تبيعة منيا، كىك الذم بمغ سنة كدخؿ في السنة الثانية، كسمي 

مسنة ، فإذا بمغت أربعيف ففييا دكف زيادة إلى تسع كثبلثيفان تبيعزكاتيـ  ألنو يتبع أمو، كتبقى ؛بذلؾ
 . كىكذاكىي التي تـ ليا سنتاف

ما، كاحتجكا بحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو الغنـ كالماعز كىما نكع كاحد في حؽ كجكب الزكاة فيو
كىأىٍكفىًر ما كانت  (4)قىٍرقىرو ( 3) ليا يكـ القيامة ًبقىاعو (2) إال بيًطحى ،ما مف صاحب غنـ ال يؤدم زكاتيا": كسمـ
 .(6)" كتنطحو بقركنيا(5)بأظبلفيا فتطؤه

، فإذا بمغت أربعيف كجب (7)كقد اتفؽ الفقياء عمى أنو ليس في الغنـ كالماعز زكاة قبؿ أف تبمغ أربعيف
حدل كعشريف ت مائة كعشريف، فإذا بمغعف ذلؾ حتى يبمغال شيء في الزائد  كفييا كاحدة منيا،  مائة كا 

 . كىكذاقكجب فيو شاتاف إلى مائتيف، فإذا بمغت مائتيف ككاحدة كجب فييا ثبلث شيا

 

 

 

                                                           
، المزني، مختصر المزني، 63، ص1ابف نصر، التمقيف في الفقة المالكي، ج، 187، ص2 السرخسي، المبسكط، ج(1
. 42، ص1، الخرقي، متف الخرقى ج136، ص8ج
ىك االنبساط كبو سميت البطيحة النبساطيا عمى كجو األرض، ابف دريد، جميرة المغة، باب الباء : البطح: بيًطحى  (2

. 280، ص1كالحاء كما بعدىما في الثبلثي الصحيح ، ب ح ط، ج
أرض كاسعة سيمة مطمئنة مستكية حرة ال حزكنة فييا كال ارتفاع كال انيباط، تنفرج عنيا الجباؿ : القاع كالقاعة كالقيع (3

، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ كاآلكاـ، كال حصى فييا كال حجارة كال تنبت الشجر، كالجمع أقكاع كأقكع كقيعاف
 .304، ص8العيف، فصؿ القاؼ، ج

 .85،  ص5ىي األرض المستكية، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الراء، فصؿ القاؼ، ج: القىٍرقىري  (4

الظاء كالبلـ )ىك ظفر كؿ ما اجتر كالجمع أظبلؼ، ابف سيده، المحكـ كالمحيط األعظـ، حرؼ التاء، : الظٍّْمؼي  (5
. 21، ص10، ج(كالفاء

. 682، ص2، ج987، كتاب الزكاة، باب إثـ مانع الزكاة، حديث صحيح مسمـمسمـ،  (6
، المزني، مختصر المزني، 64، ص1ابف نصر، التمقيف في الفقة المالكي، ج، 182، ص2 السرخسي، المبسكط، ج(7
. 42، ص1جم، ، الخرقي، متف الخرؽ137-136، ص8ج
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 .المختمف فيو في الواجب زكاتو من المواشي بين الففياا: المطمب الثاني

 التي تيقتنى مف أجؿ االستيبلد كاإلنتاج، ال اىلميعىٌدة مف (1) السائمةكاختمفكا في كجكب الزكاة في الخيؿ
 :-(2)أجؿ الجياد كالرككب كالحمؿ؛ إذ إنيـ قد أجمعكا عمى عدـ كجكب الزكاة فييا عمى قكليف

: كحجتيـ حديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، (3)الجميكر عدـ كجكب الزكاة فييا رأل :الفول األول
 .(4)"ليس عمى المسمـ في عبده، كال فرسو صدقة"

ناثان  (6)كجكب الزكاة في الخيؿ (5)أبك حنيفة كزفر رأل فيو :الفول الثاني  .إذا كانت سائمة ذككران كا 
ف كانت ذككران منفردة ففييا ركايتاف، إحداىما فييا زكاة كاألخرل ليس فييا زكاة  ألنيا ال تتناسؿ، ؛كا 

ككذا في اإلناث المنفردات ركايتاف إحداىما ال تجب فييا كاألخرل تجب فييا؛ ألنيا تتناسؿ بالفحؿ 

                                                           
 ساـ الرجؿ ماشيتو يسكميا سكمان، إذا رعاىا، ابف دريد، جميرة المغة، مادة: يقاؿ. اإلبؿ السائمة، أم الراعية: يقاؿ (1

فيي تطمؽ عمى الماشية التي ترعى أكثر الحكؿ، فإف عمفت : أما المقصكد بيا عند الفقياءك، 862، ص2سمك، ج
نصؼ الحكؿ أك أكثره فميست بسائمة، ابف مكدكد، عبد اهلل بف محمكد المكصمي البمدحي، الحنفي، االختيار لتعميؿ 

كصكرتيا دار الكتب )القاىرة - مطبعة الحمبي ، الشيخ محمكد أبك دقيقة: ، عمييا تعميقات105، ص1المختار، ج
.  ـ1937-  ىػ 1356، (بيركت، كغيرىا- العممية 

 .222، ص1 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(2
، 284، ص1ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد النمرم القرطبي، الكافي في فقو أىؿ المدينة، ج (3

: محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: المحقؽ
 .463، ص2، ابف قدامة، المغني، ج191، ص3الماكردم، الحاكم الكبير، ج ـ،1980-ىػ1400الثانية، 

 .676، ص2، ج982مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب ال زكاة عمى المسمـ في عبده كفرسو، حديث (4
 أبك اليذيؿ، صاحب أبي حنيفة، كاف مف أفقو أىؿ زمانو، جمع بيف الفقو كالعبادة، كلما تكفي أبك ،ىك زفر بف اليذيؿ (5

-109مرم، أخبار أبي حنيفة كأصحابو، صمحنيفة أقبؿ الناس عميو لعممو، تكفي سنة ثماف كخمسيف كمائة، الص
112. 

المحامي الدكتكر : ، المحقؽ173، ص1السٍُّغدم، أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد، النتؼ في الفتاكل، ج (6
 – ىػ1404الثانية، :  بيركت لبناف، الطبعة- عماف األردف ، مؤسسة الرسالة-صبلح الديف الناىي، دار الفرقاف 

. ـ1984



58 
 

 ؛ كالخيؿ مف جممة األمكاؿ،(2)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ :  كعمدتيـ في ذلؾ قكلو تعالى،(1)المستعار
 .(3)"في الخيؿ السائمة في كؿ فرس دينار تؤديو": كبحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

إال بشرطيف فييا بعد تكفر النصاب اإلبؿ كالبقر كالغنـ جميكر إلى أف الزكاة ال تجب في اؿكقد ذىب 
كىما الحكؿ كالسَّكـ، أما الحكؿ فيك العاـ اليجرم، كأكلو تاريخ امتبلكيا، فإذا حاؿ عمييا الحكؿ كىي 

ال لـ تجب م بدكف كمفة معتبرة ر ككذلؾ السَّكـ كىك الرعي في البرا.في ممكو، كجبت فييا الزكاة، كا 
ف ىاأكثر أياـ السنة، فإذا كانت تيعمؼ كيؿَّ السنة أك أكثر ، لـ تجب فييا الزكاة أصبلن عند الجميكر، كا 

. (4)كانت تيعمؼ في بعض السنة كتساـ في أكثرىا، كجبت الزكاة فييا اعتباران بالغالب
سامت أك عمفت عمى كقالكا يجب فييا الزكاة ، في األنعاـ السكـكجكب الزكاة ؿ المالكية لـ يشترطك

. (5)سكاء
 كلكف بقصد ،كاختمؼ الفقياء في اإلبؿ كالبقر العكامؿ كالحكامؿ، كىي التي تقتنى ال بقصد الدر كالنسؿ

الحمؿ عمييا كالنضح كالجر كما إليو مما يحتاج الفبلح إليو، فذىب البعض إلى أنو ال زكاة عمى 
 النشغاليا بحاجة مالكيا، كىك مذىب الحنفية كالشافعية ؛العكامؿ كالحكامؿ مف اإلبؿ كالبقر

. (7)، كذىب المالكية إلى أف الزكاة تجب فييا مطمقان (6)ةابؿكالحف
إال أف تككف معدة  كذلؾ ذىبكا إلى أنو ال زكاة في سائر الحيكانات سكل األصناؼ التي مر ذكرىاك

 .(8)لمتجارة
                                                           

 .186-185، 183، ص2البابرتي، العناية شرح اليداية، ج (1
 .103 سكرة التكبة، آية (2
، 3، ج2019الدارقطني، سنف الدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة ماؿ التجارة كسقكطيا عف الخيؿ كالرقيؽ، حديث  (3

 لـ يرد فيو لفظة ،201، ص4، ج7419، البييقي، السنف الكبرل، باب مف رأل في الخيؿ صدقة، حديث 35ص
: قاؿ الدارقطني: "، قاؿ عنو الشيخ الزيمعي357، ص2 فصؿ في الخيؿ، ج،الزيمعي، نصب الراية، كتاب الزكاةتؤديو، 

كلك كاف ىذا الحديث صحيحان عند أبي : كقاؿ البييقي. تفرد بو غكرؾ، كىك ضعيؼ جدان، كمف دكنو ضعفاء، انتيى
". يكسؼ لـ يخالفو

 الماكردم، الحاكم الكبير، ،135، ص8المزني، مختصر المزني، ج، 165، 150، ص2 السرخسي، المبسكط، ج(4
. 44-41، ص1ج، الخرقي، متف الخرقى، 126، ص3ج
 .13، ص2 ابف رشد، بداية المجتيد، ج(5
 .430، ص2، ابف قدامة، المغني، ج25، ص2، الشافعي، األـ، ج165، ص2 السرخسي، المبسكط، ج(6
 .357، ص1 مالؾ، المدكنة،ج(7
، الماكردم، الحاكم الكبير، 284، ص1 ابف عبد البر، الكافي، ج،186، ص2العناية شرح اليداية، ج البابرتي، (8
 .463، ص2ابف قدامة، المغني، ج ،191، ص3ج
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كقد فيـ مف أقكاؿ بعض العمماء المعاصريف إمكانية االجتياد في ىذه المسألة أمثاؿ الشيخ 
 عندما سيئؿ عف الحمر ىؿ فييا زكاة؟ (2)، مستدليف بقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ(1)القرضاكم

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ " ما أنزؿ اهلل عمي فييا شيئان إال ىذه اآلية الجامعة الفاذة": قاؿ

 .(3)چڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .234-233، ص1 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(1
 .682، ص2ج، 987مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب إثـ مانع الزكاة، حديث  (2
 .7 سكرة الزلزلة، آية (3
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 .آراا الففياا في زكاة المواشي مع الدَّين: نيالمبالث الثا

 :-        وفيو أربعة مطالب

. الفائمون بأن المواشي كالصامت و تؤخذ الزكاة منيا مع الدَّين: المطمب األول

ن كان مع الدَّين: المطمب الثاني . الفائمون بأن المواشي كاألرض تؤخذ زكاتيا وا 

. الفائمون بالجمع بين الفولين السابفين مع التفصيل: المطمب الثالث

. مناقشة اآلراا والترجيح بينيا: المطمب الرابع
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 . و تؤخذ الزكاة منيا مع الدَّين(1)الفائمون بأن المواشي كالصامت: المطمب األول
 يقكؿ ،يحيط بقيمتيا  ال زكاة في المكاشي إذا كاف عمى صاحبيا دىيفقذىب الحنفية إلى أف            

ذا كاف عمى صاحب السائمة : "صاحب المبسكط  .(2)" يحيط بقيمتيا فبل زكاة عميو فييا عندنادىٍيفه كا 
: قاؿؼ عندما خطب في رمضاف ، ركم عف عثماف بف عفاف رضي اهلل عنوفبما في ذلؾ تيـكأما عمد

 فمف كاف لو ماؿ كعميو دىيف فميحتسب مالو بما عميو، ثـ ليزؾ بقية ،أال إف شير زكاتكـ قد حضر"
 ال زكاة في القدر المشغكؿ قفكاف إجماعان منيـ عمى أف ذلؾ  كلـ ينكر عميو أحد مف الصحابة.(3)"مالو

 .بالدَّيف
. العكز منو زكاة كىك في حالة ؤخذ تحؿ لو الصدقة، فكيؼ مان  فقيريعتبركما أنو معمـك أف المديف 

 .(4)"ال صدقة إال عف ظير غنى: "كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ
عميو  فبل يعقؿ إيجاب الزكاة قي،دىٍيفى بو يسد  كصاحب الماشية الذم عميو دىيف ىك أحكج الناس إلى ماؿ

 . (5)كقد أحاط الدَّيف كؿ مالو
ف كاف لو ماشية أك غيرىا مف أمكاؿ : "كىذا الرأم ىك أحد قكلي الشافعية، يقكؿ صاحب الميذب كا 

ال تجب الزكاة ": قاؿ في القديـ :الزكاة كعميو دىيف يستغرقو، أك ينقص الماؿ عف النصاب، ففيو قكالف
تجب فيو ": كقاؿ في الجديد ." ألف ممكو غير مستقر، ألنو ربما أخذه الحاكـ بحؽ الغرماء فيو؛فيو

. (7)كىك أحد قكلي الحنابمة كالذم عميو المذىب. (6)..."الزكاة،
 

                                                           
 ألنو ال ركح فييا، األزىرم، تيذيب المغة، أبكاب باب القاؼ ؛ىك الذىب كالفضة كالجكىر، كسمي صامتان : الٌصاًمت (1

 .185، ص12ج ، باب الصاد كالميـ،25، ص9كالطاء، ج
 .160، ص2السرخسي، المبسكط، ج (2
اًنيىًة، ج (3 كىاًئًد المسىانيد الٌثمى ، 5ابف حجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد، المطىالبي العىاليىةي ًبزى

سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشَّثرم، . د:  رسالة جامعية، تنسيؽ17مجمكعة مف الباحثيف في : ، المحقؽ504ص
 1998-  ىػ 1419: 11 - 1األكلى، مف المجمد : الطبعة، دار الغيث لمنشر كالتكزيع- دار العاصمة لمنشر كالتكزيع 
. ًإسناده صحيح كىك مكقكؼ: ـ، قاؿ عنو الشيخ ابف حجر

، 4، ج{مف بعد كصية يكصي بيا أك دَّيف}: البخارم، صحيح البخارم، كتاب الكصايا، باب تأكيؿ قكؿ اهلل تعالى (4
. 112، ص2ذكر فيو ما يؤيد ىذا المعنى، ج ،(باب ال صدقة إال عف ظير غنى)، كىناؾ باب سماه البخارم 5ص

 .160، ص2السرخسي، المبسكط، ج (5
. 264، ص1، الميذب، جالشيرازم (6
 .301-299، ص2، جالمبدع في شرح المقنعابف مفمح،  (7
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ن كان مع الدَّين: المطمب الثاني  .الفائمون بأن المواشي كاألرض تؤخذ زكاتيا وا 
، كأحد  كىك أحد قكلي الشافعية،(1) كاألكزاعي،كأىؿ الحجاز، اإلماـ مالؾإلى ىذا القكؿ ذىب          

 .(2)قكلي الحنابمة
 كلك عينان زكاة حرث كماشية كمعدف لتعمؽ الزكاة بعينيا، ييٍسًقطي الدٍَّيفي كال : "(3) الدرديريقكؿ الشيخ

 .(4)"... الدٍَّيفي  فىييٍسًقطييىابخبلؼ العيف الذىب كالفضة 
بالذمة، فبل يمنع  ألف الزكاة تتعمؽ بالعيف، كالدَّيف يتعمؽ؛ تجب فيو الزكاة: "كىذا صاحب الميذب يقكؿ
 .(6)"الجناية(5)ٍرشأى أحدىما اآلخر كالدَّيف، ك

النصاب إال في المكاشي كالحبكب في إحدل  دىٍيفه ييٍنًقصي كال زكاة في ماؿ مف عميو : "كجاء في المبدع
ألنو عميو الصبلة كالسبلـ كاف يبعث سعاتو فيأخذكف الزكاة مما ": كعمؽ شارحو فقاؿ، (7)"الركايتيف

. (8 )..." صاحبو، بخبلؼ الباطنة، ككذا الخمفاء بعده دىٍيفً كجدكا مف الماؿ الظاىر مف غير سؤاؿ عف 
 

 .الفائمون بالجمع بين الفولين السابفين مع التفصيل: المطمب الثالث
ف بدا في ،كىك ما ذىب إليو أبك عبيد  كالذم قاؿ باألخذ بالقكليف السابقيف باإلسقاط كاإليجاب كا 

 فإنو ال صدقو ،قد عمـ أنو عمى رب األرض إذا كاف الدٍَّيفي صحيحان ": قاؿؼف، ا مختمؼاالظاىر أنيـ
س كعطاء، كمكحكؿ، كىك كذلؾ ك، إذا عمـ صحة دينو، كىك ما ذىب إليو ابف عمر كطاكاعميو فيو

                                                           
ىك التابعي عبد الرحمف بف عمرك أبك عمرك الشامي األكزاعي، تكفي سنة سبع كخمسيف كمائة، كاف حافظان،  (1

 .873، ص2، جالباجي، التعديؿ كالتجريح
المبدع في ابف مفمح، ، 264، ص1، الميذب، جالشيرازم، 647، ص1الصاكم، بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ، ج (2

. 301-299، ص2، جشرح المقنع
ىػ 1127كلد . ىك أحمد بف محمد بف أحمد العدكم، أبك البركات الشيير بالدردير، مف فقياء المالكية (3

 التقدير في شرح مختصر خميؿ، الزركمي، األعبلـ، ح، مف كتبو أقرب المسالؾ لمذىب اإلماـ مالؾ، كمفػق1201كتكفي
. 244، ص1ج
. 647، ص1ج، الصاكم، بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ (4
، كقيؿ: األىٍرش مف الجراحات: األىٍرش (5 ىك دية الجراحات، كقيؿ الدية، كقيؿ الخدش، ثـ : ىك ما ليس لو قدر معمـك

. 263، ص6أرش، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الشيف، فصؿ األلؼ، ج: قيؿ لما يؤخذ دية ليا
. 264، ص1، الميذب، جالشيرازم (6
. 301-299، ص2، جالمبدع في شرح المقنعابف مفمح،  (7
 . نفس المصدر(8
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مكافؽ التباع السنة فالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ًإنَّمىا سىفَّ أف تؤخذ الصدقة مف األغنياء فترد عمى 
الفقراء، كىذا الذم عميو دىٍيفه يحيط بمالو كال ماؿ لو كىك مف أىؿ الصدقة، فكيؼ تؤخذ منو الصدقة 

كأما إف كاف ذلؾ ال يعمـ إال بقكلو لـ تقبؿ دعكاه، كأخذت منو الصدقة مف الزرع ، كىك مف أىميا
أف صدقة الزرع ، كحجتيـ  كىك ما ذىب إليو مالؾ كاألكزاعي كبعض التابعيف كغيرىـ.كالماشية جميعان 

كالماشية حؽ كاجب ظاىر قد لـز صاحبو، كالدَّيف الذم عميو يدعيو باطف، ال يدرل لعمو فيو 
. (1)"مبطؿ

 
 .مناقشة اآلراا والترجيح بينيا: المطمب الرابع

إف ما ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿ مف عدـ كجكب الزكاة في المكاشي مع الدَّيف، كاستدالليـ بما 
ركم عف سيدنا عثماف رضي اهلل عنو مف أنو كاف ال يرل حقان في ماؿو عميو دىٍيف، كاعتبارىـ أف 

إذ كيؼ ييعقؿ . المديف فقير تحؿ لو الصدقة، كبالتالي عدـ كجكب الزكاة منو، قكؿ صحيح معتبر
 .مطالبةي مىديفو غارـو بالزكاة كىك ال يجد ما يسد بو دىينوي عبلكةن عمى إيجاد نفقة أىمو كعيالو

أما استدالؿ الفريؽ الثاني القائؿ بكجكب الزكاة في المكاشي مع الدَّيف، بما ركم أف الرسكؿ صمى اهلل 
عميو كسمـ كاف إذا بعث سعاتو ألخذ الزكاة، كانكا يأخذكف الزكاة مف الماؿ الظاىر مف غير سؤاليـ 

، قكؿ يصح إف لـ يعمـ صدؽ صاحب المكاشي مف كذبو، أما إف عمـ (2)الرجؿ إف كاف عميو دىيف
 . صحة دينو فالكاجب إعفاؤه مف الزكاة مراعاة لما سبؽ مف القكؿ

كقد يككف تفسير أصحاب القكؿ الثالث لذلؾ قكالن صحيحان معتبران، فالسعاة عند مجيئيـ الرجؿ الذم 
يعمـ صحة دينو ال يطالب بالزكاة لعمميـ صحة ما ادعاه، خبلفان لمرجؿ الذم ال يعمـ صحة دينو 

 . كبالتالي عدـ عمميـ صحة ما ادعاه

                                                           
 .، بتصرؼ يسير612-611 أبك عبيد، األمكاؿ، ص(1
 ،1األلباني، محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنة، ج (2

 مف ان  أحدسمع أفنو لـ يجد في السنة كال إ: ، قاؿ اإلماـ األلبانيالخامسة: ، دار الراية، الطبعة384-383ص
أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يبعث مف يجمع الصدقات مف األمكاؿ الباطنة كىي عركض التجارة ذكر المحدثيف 

ال في ذلؾ  عف الخمفاء الثبلثة في ذلؾ، كقاؿ أف ما نقؿ عف عثماف بف عفاف ئان كالذىب كالفضة كالركاز، كلـ يجد شي
سنة الصامت خاصة أف :  عبيد قاؿاكقاؿ أف أب، في شيء مف كتب اآلثار كال ذكره أحد مف أئمة الحديثلو  أصؿ

  .يككف الناس فيو مؤتمنيف عميو
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كبعد إجالة النظر في أقكاؿ العمماء في المسألة كأدلتيـ، أميؿ إلى قكؿ أبي عبيد الجامع بيف القكليف 
كالمتفؽ مع اليدم النبكم، فيك رأم يجمع بيف عدـ اإلضرار بالغني، كفي الكقت ذاتو عدـ إضاعة 

 قكؿ معتبر، إذا ما أضيؼ إليو  بأف المكاشي ال تؤخذ الزكاة منيا مع الدَّيفيفالقائؿحؽ الفقير، فقكؿ 
 صاحب المكاشي كصدقو فيما ادعاه، ككذلؾ عدـ سقكط صحة ديفنا بعمـشرط اإلماـ أبي عبيد كىك 

يأخذكف الزكاة مما  السعاة ألفالزكاة عف صاحب المكاشي مع الدَّيف إف لـ نعمـ صحة دينو؛ كذلؾ 
؛ لعدـ عمميـ بصدؽ صاحب المكاشي مف كذبو، فيـ يحكمكف كجدكا مف الماؿ الظاىر بخبلؼ الباطف

عمى ما بدا ليـ دكف ما خفي عمييـ، كىذا يتفؽ ما اليدم النبكم القاضي بالحكـ عمى الناس فيما 
 .يظيركف دكف ما يبطنكف
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. أقسام المواشي باعتبار زكاتيا: ثالثالمبالث ال

 :-        وفيو مطمبان

. المواشي المفصود منيا البيع: المطمب األول

. المواشي المفصود منيا األلبان ومشتفاتيا: المطمب الثاني
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 .المواشي المفصود منيا البيع: المطمب األول
 :-منياإلى أنكاع تنقسـ األنعاـ 
 .ستخدـ في الحرث كالنقؿ، كالتي ت لغرض إشباع الحاجات األصمية لمالكيالقتفما م :النوع األول

 . لغرض النماءلياـ العاـ تقتفأأنعاـ سائمة معظـ  :النوع الثاني

 أك تيسمَّف أك إلنتاج األلباف كىي لالتي تيكر، ؾ لغرض تحقيؽ اإليراد كالنماءلأنعاـ تقتف :النوع الثالث
 . معمكفة

ليس عمى المسمـ في ":  مصداقان لقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ(1)أما النكع األكؿ فبل زكاة فيو
 .(2)"عبده، كال فرسو صدقة

كأما النكع الثاني كىي المكاشي المقصكد منيا البيع، كالتي بمغت نصابان كحاؿ عمييا الحكؿ، فتجب فييا 
فالغنـ يجب في كؿ سائمتيا إذا كانت أربعيف . الزكاة بالقدر الذم حددتو السنة المطيرة كما مر سالفان 

إلى عشريف كمائًة شاةو شاةه، ككذلؾ في اإلبؿ كالبقر، كقد مر الحديث عف القدر الذم حددتو السنة في 
 .(3)كؿ ذلؾ، كىذا النكع مف المكاشي مجمع عمى زكاتو زكاة السائمة

 .كأرل أف زكاة ىذا النكع مف المكاشي ىك زكاة السائمة، فالسنة قد حددت الكاجب في ىذا النكع
 
 
 
 
 

                                                           

 .173-171، ص1القرضاكم، فقو الزكاة، ج (1
 .57 في صفحة  سبؽ تخريجو(2
دار - ، بنؾ الببلد 119عبد اهلل بف منصكر، نكازؿ الزكاة، دراسة فقيية تأصيمية لمستجدات الزكاة، ص.  الغفيمي، د(3

ـ، كأما نقؿ اإلجماع عمى أف ىذا النكع مجمع عمى زكاتو زكاة 2008-ىػ1429الميماف، الرياض، الطبعة األكلى، 
إذا أسيمت لمبيع كقصد التجارة ال ": السائمة، فقد كجدت ما يناقض ذلؾ عند السادة الحنفية يقكؿ صاحب تحفة الفقياء

السمرقندم، محمد بف أحمد بف أبي أحمد، ، " ال يجب فييا زكاة السائمة عندنا كلكف تجب فييا زكاة التجارة،لمدر كالنسؿ
-  ىػ 1414الثانية، : لبناف، الطبعة– ، دار الكتب العممية، بيركت 285، ص1أبك بكر عبلء الديف، تحفة الفقياء، ج

.  ـ1994



67 
 

 .المواشي المفصود منيا األلبان ومشتفاتيا: المطمب الثاني
لـ يتعرض العمماء األقدمكف ليذا النكع مف زكاة إنتاج المكاشي بالتفصيؿ؛ كذلؾ لندرتو، كعدـ أثره 

أما كقد أصبح ىذا الصنؼ مف المكاشي ذا أثر، كأصبح مردكده يشكؿ . الكبير، كقمة إنتاجو في زمانيـ
رافدان ماليان كبيران عمى أصحاب ىذه المكاشي، فكاف حريان بالبحث كالدّْرىاسة، كعميو فقد تعرض لو العمماء 

 :-المحدثكف بالبحث فكانت آراؤىـ في مسألة زكاتو عمى النحك التالي
 كجكب تزكيًة السكائـ مع إنتاجيا زكاةى عركًض التجارة، كممف ذىب إلى ىذا القكؿ :الرأي األول

إف ما تنتجو ىذه الحيكانات مف ألباف، : كقالكا. (2)، كالدكتكر محمد رأفت عثماف(1)الدكتكر أحمد الكردم
ـي في نياية العاـ،  كما يستخرج منيا مف جمد كزبد كغيره، ككذلؾ لحكميا، فكؿ ذلؾ مف مكجكدات تيقىكَّ

فإذا ما بمغ ذلؾ كمو نصاب زكاة األثماف . كتضاؼ قيمتيا إلى ثمف الحيكانات نفسيا المتنجة لذلؾ
كقالكا إف ذلؾ قد صرح بو الفقياء األقدمكف كالشيخ جبلؿ الديف %. 2.5كجب إخراج ربع العشر 

كالقائؿ بتزكية الحيكانات .  صاحب شرح المنياج، بعدما ذكر الرأم الجديد كالقديـ لمشافعية(3)المحمي
ـي مع درىا كنسميا كصكفيا، كمبنى ما ذىب إليو ىك أف الناتج ماؿ تجارة  .زكاة التجارة بحيث تيقىكَّ

 
 

                                                           
 في حي البياضة في مدينة حمب، كلد أحمد الحجي بف محمد الميدم بف أحمد بف محمد عسَّاؼ الكردم. د .أىك  (1

شارؾ في المكسكعة الفقيية بصفة خبير، كىك عضك في ىيئة اإلفتاء في دكلة الككيت، مكقع شبكة ـ، 1938سنة 
 -fatwa.com/fatawa/index.php?http://www.islamicالفتاكل الشرعية، 

.  أستاذ الفقو المقارف بكمية الشريعة كالقانكف بالقاىرة، كعضك مجمع البحكث اإلسبلمية،محمد رأفت عثماف. دىك  (2
 كخبير بمجمع الفقو الدكلي التابع لمنظمة التعاكف ،كعضك ىيئة كبار العمماء، كعضك مجمع فقياء الشريعة بأمريكا

، مكقع مصرس،  اإلسبلمي كالعميد األسبؽ لكمية الشريعة كالقانكف
http://www.masress.com/elakhbar/181093 

صنؼ كتابان في التفسير ىػ، 791، كلد  أصكلي، مفسر، الشافعيممحمد بف أحمد بف محمد بف إبراىيـ المحؿىك  (3
ىػ، 864، تكفي  شرح منياج الطالبيففسمي تفسير الجبلليف، كلو كتب منيا كنز الراغبيف. أتمو الجبلؿ السيكطي
 .333، ص5الزركمي، األعبلـ، ج
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 زكاةى التجارة، كممف (1) كىك كجكب تزكية الحيكانات المنتجة زكاة السائمة، كتزكى غمتيا:الرأي الثاني
 .(2)ذىب إلى ىذا القكؿ الدكتكر محمد بف عبد الغفار الشريؼ

 كىك كجكب تزكية غمة ىذه الحيكانات زكاة النقكد، كيككف ذلؾ عند استفادتو أك بعد :الرأي الثالث
، كىك ما عميو (3)حكالف حكؿ عمى ذلؾ، كممف ذىب إلى ىذا القكؿ الدكتكر الخضر عمي إدريس

 .العمؿ في ديكاف الزكاة بالسكداف
 . أف ىذه الحيكانات كنتاجيا ماؿ قصد بو التجارة، فتجب تزكيتيا زكاة التجارة:دليل الفول األول

 بأنو ال يسمـ بأف الماؿ في ىذه الصكرة ىك مف عركض التجارة، كذلؾ ألف :وأجيب عمى ذلك
العركض ىي التي تعد لمتقميب في البيع كالشراء، كأما الحاؿ في ىذه المسألة فيختمؼ، إذ الحيكانات لـ 

نما قصد بيع نتاجيا  .يقصد االتجار بيا بيعان كشراءن كا 

 أف الحيكانات المنتجة تجب الزكاة في عينيا لككنيا سائمة أنعاـ، أما نتاجيا :دليل الفول الثاني
كاأللباف كنحكىا فيي ماؿ آخر تجب فيو زكاة التجارة، فيما ماالف تجب في كؿ منيما زكاة، كتختمؼ 
عف األخرل الختبلؼ سببيا، ففي سائمة األنعاـ تجب الزكاة بسبب السكـ، كفي الغمة أك النتاج تجب 

 .الزكاة بسبب االتجار بو

 بأف كصؼ التجارة يزيؿ سبب زكاة السكـ، كىك االقتناء لطمب النماء فيما في :وأجيب عمى ذلك
 .الحقيقة ماؿ كاحد، فالغمة ناتجة عف الحيكاف، كعميو ال تجب تثنية الزكاة في الممؾ الكاحد

                                                           
. أخذ غمتيا: كاستغبلؿ المستغبلت. كاحدة الغبلت: كالغمة. ىي الدخؿ مف كراء دار كأجر غبلـ كفائدة أرض: الغمة (1

ىي الدخؿ الذم يحصؿ مف الزرع كالثمر كالمبف كاإلجارة كالنتاج كنحك ذلؾ، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ : كالغمة
 .504، ص11البلـ، فصؿ الغيف المعجمة، ج

أستاذ الفقو ـ، 1953 ، كلد سنة  الجنسيةمحمد بف عبد الغفار بف عبد الرحمف الشريؼ، ككيتيالدكتكر ىك األستاذ  (2
 المدينة -الجامعة اإلسبلمية  مف  المقارفقدكتكراه في الفؽ، كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية بجامعة الككيت بكأصكلو
األطعمة المستكردة طبيعتيا حكميا كحؿ مشكبلتيا، مكقع الشيخ األستاذ الدكتكر محمد بف عبد لو كتب منيا المنكرة ػ 

 http://www.dralsherif.net/About.aspx?SectionID=1، الغفار الشريؼ
 في الفقو كأصكلو، شغؿ قـ، دكتكرا1954سكر الخضر عمي إدريس محمد، مف مكاليد السكداف سنة مىك البركؼ (3

 : كحتى تاريخو، لو عدة كتب منيا2011مناصب عديدة كاف آخرىا نائبان لمدير جامعة أـ درماف اإلسبلمية منذ مايك 
ـ، مكقع جامعة أـ 1996طبع عاـ  (دراسة نقدية أصكلية آلراء المجكزيف كالمانعيف) أصكؿ الفقو كمدل قابميتو لمتجديد

درماف اإلسبلمية،  
http://www.oiu.edu.sd/show_page.php?page_id=7 
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 أف ىذه الحيكانات ىي مستغبلت تجب الزكاة في غمتيا؛ ألف الغمة ماؿ ناـ قائـ :دليل الفول الثالث
 . تجب تزكيتو، كليس ىك عرض تجارة كال زرع، كىك آيؿ ألثماف يقبضيا، فتجب تزكيتيا زكاة نقكد

 بعدـ التسميـ باعتبارىا مف المستغبلت؛ لككف األصؿ الذم نتجت عنو الغمة تجب :وأجيب عمى ذلك
ف بيعت فالزكاة  الزكاة في عينو، كأما الغمة فإف بقيت كحاؿ عمييا الحكؿ فيي ماؿ تجارة ال أثماف، كا 
كاجبة في قيمتيا بعد حكالف الحكؿ كما نتج عنيا مف أرباح، كقيؿ أيضان بأف زكاة المستغبلت مسألة 

 .(1)خبلفية بيف أىؿ العمـ، كال يصح االستدالؿ بمحؿ النزاع كال القياس عمى أصؿ مختمؼ فيو
 

 :الترجيح
أميؿ إلى ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثالث، كالذم ذىب إلى كجكب تزكية غمة ىذه الحيكانات زكاة 

فيك القكؿ األقرب لركح الشريعة كيسرىا، إذ . النقكد، كذلؾ عند استفادتيا أك بعد حكالف حكؿ عمى ذلؾ
إف غمة ىذه الحيكانات تؤكؿ إلى نقكد تجب الزكاة فييا ربع العشر عند استفادتيا أك بعد حكالف الحكؿ 

 . عمييا
أما ما ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿ مف كجكب تزكية السكائـ مع إنتاجيا فيك تكميؼ لمناس ما ال 

يطيقكف، فيذه المكاشي لـ يقصد منيا البيع كالشراء كالنسؿ ابتداءن، بؿ قصد منيا االتجار بنتاجيا فمذلؾ 
 .كجب فييا زكاة النقكد

كأما القكؿ الثاني كالذم ذىب إلى تزكية الحيكانات زكاة سائمة األنعاـ، كتزكية نتاجيا زكاة التجارة فيك 
قكؿ يجانب الصكاب أيضان، فكصؼ السكـ قد زاؿ بمجرد اقتنائيا لطمب غمتيا كنتاجيا؛ فالغمة ناتجة 

 .(2)عف الحيكاف، كبالتالي ال تجب تثنية الزكاة في الممؾ الكاحد
 
 

 
 
 

                                                           
 .119-115الغفيمي، نكازؿ الزكاة، ص (1
 .نفس المصدر (2
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آراا الففياا في تأثير النففات المنففة عمى المواشي المفصود منيا البيع واأللبان : رابعالمبالث ال

 .ومشتفاتيا

 :-وفيو ثالثة مطالب

. المفصود بنففات المواشي المشار إلييا في الالسم: المطمب األول

. الزكاة وعاا الساب في المواشي عمى المنففة نةؤالم تأثير في المذاىب آراا: المطمب الثاني

. مناقشة اآلراا والترجيح بينيا: المطمب الثالث
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. المفصود بنففات المواشي المشار إلييا في الالسم: المطمب األول

 الزمف في الحاؿ عميو كاف ما عمى مقتصرة الحاضر الكقت في المكاشي تربية تعد لـ             
 أدت كالتي المكاشي، تربية مجاؿ في عالمية ثكرة أحدثت كاسعة تقنيات المجاؿ ىذا دخمت فقد البعيد،
 بفضؿ كاف ذلؾ ككؿ .ذلؾ كغير كجمكد لحكـ مف عنيا ينتج كما كمشتقاتيا المكاشي إنتاج زيادة إلى

 فيو تتـ كانت عما مختمفة جيدة أعبلؼ كجكد مف المكاشي ىذه تربية في الحديثة الكسائؿ استخداـ
 أنيا كما المكاشي، سقي خبلليا مف يتـ الكتركنية سقاية أجيزة كجكد ككذلؾ السابؽ، في التغذية

 صيفان  الشمس أشعة مف لمكقاية بمظبلت مغطاة تككف المكاشي ىذه فييا تربى كاسعة أماكف استمزمت
 عالمية مكاصفات ضمف ذلؾ ككؿ كالحبكب األعبلؼ لحفظ كبيرة مخازف ككجكد ،شتاء األمطار مفك

 التعميمات عطاءكا   الماشية عمى الدكرم لمكشؼ المزرعة في بيطرم طبيب كجكد أصبح كقد عممية،
 لمعرفة زراعي ميندس كجكد ضركرة ككذلؾ عنيا، االستغناء يمكف ال ضركرة ليا المناسبة كالتطعيمات

 اليدؼ دكرية تنظيؼ كعمميات نظافة عماؿ كجكد ككذلؾ ،الماشية عمى كاإلشراؼ كؿأك عمؼ أفضؿ
 شكمت لشرائيا، طائمة مبالغ استمزمت كثيرة مستمزمات مف ذلؾ غير إلى ،(1)األمراض مف الكقاية منيا
 .الناتج عمى الجيد أثرىا رغـ المكاشي مربي عمى ثقبلن 

 بحث كقد .حسميا إمكانية كمدل الزكاة كعاء حساب في كأثرىا النفقات ىذه مسألة لذلؾ فأثيرت
 .ذلؾ في آراؤىـ ليـ فكانت المسألة المحدثكف العمماء

 التخفيؼ في كعدمو ذلؾ تأثير بيف آراؤىـ ليـ فكانت األقدميف الفقياء كتب في المسألة عف بحثت كقد
  .المكاشي ىذه عمى المنفقة النفقات تمؾ بسبب الزكاة؛ مف
 

 
 
 
 

                                                           
، بعنكاف تربية المكاشي،   (1 مقاؿ منشكر عمى مكقع إنتج كـك

http://www.entej.com/blog/28. 

http://www.entej.com/blog/28.
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 وعاا الساب في المواشي عمى المنففة المؤنة تأثير في المذاىب آراا: الثانيالمطمب 
 .الزكاة

  :الالنفي المذىب .1
 صاحب قاؿ الزكاة، كعاء حساب في المكاشي عمى المنفقة المؤنة بتأثير القكؿ إلى الحنفية ذىب

نة تعظـ ؤككذلؾ إف كاف يمسكيا لمعمؼ في مصر أك غير مصر فبل زكاة فييا؛ ألف الـ" :المبسكط
نة؛ ألف ؤنة فبل تجب عند كثرة الـؤككجكب الزكاة في السائمة باعتبار خفة الـ. عمى صاحبيا

: كعند حديثو عف السائمة قاؿ صاحب االختيار. (1)"نة تأثيران في إيجاب حؽ اهلل تعالىؤلخفة الـ
؛ نة، كأنو يتحقؽ إذا كانت تساـ أكثر المدةؤألف السـك إنما أكجب الزكاة لحصكؿ النماء كخفة الـ"

نة تكثر ككثرتيا تؤثر في إسقاط الزكاة كالمعمكفة دائمان فاعتبر األكثر، كىي ؤأما إذا عمفت فالـ
 .(2)"التي تساـ لمدر كالنسؿ كالنماء

 :المذىب المالكي .2
ذىب المالكية إلى أف العمؼ ال يؤثر في إنقاص الكاجب مف الزكاة، بؿ فيـ مف أقكاليـ أنو يزيد 

 كيؤكده أف ...تؤخذ الصدقة مف الغنـ المعمكفة كالسائمة": الجسد كينميو، قاؿ صاحب الذخيرة
 .(3)" كالعمؼ يضاعؼ الجسد،الزكاة إنما كجبت في األمكاؿ النامية شكران لنعمة النماء في األمكاؿ
كانعقد اإلجماع عمى أف كثرة ": كيؤكد عمى عدـ القكؿ بأف كثرة المؤنة تسقط الزكاة بؿ في تخفيفيا

. (4)"سقاط الزكاة بؿ في تنقيصيا كالشيحإالمؤنة ال يؤثر في 
 : المذىب الشافعي .3

كرد في كتب المذىب الشافعي ما يؤيد القكؿ بتأثير المؤنة في التخفيؼ مف الزكاة في المكاشي، 
كال يبيف لي أف في شيء : (قاؿ الشافعي)كمثميا الغنـ تعمؼ ": فقد نقؿ عف اإلماـ الشافعي أنو قاؿ

 أف يككف :كذلؾ أف يجمع فييا أمراف: (قاؿ)مف الماشية صدقة حتى تككف سائمة كالسائمة الراعية 

                                                           
. 166-165، ص2السرخسي، المبسكط، ج (1
 .105، ص1ابف مكدكد، االختيار لتعميؿ المختار، ج (2
 .97-96، ص3 القرافي، الذخيرة، ج(3
 . المصدر السابؽ(4
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 فأما إف عمفت فالعمؼ مؤنة تحيط بكؿ فضؿ ليا، أك ، كيككف ليا نماء الرعي.ليا مؤنة العمؼ
 .(1)"تزيد، أك تقارب

 :المذىب الالنبمي .4
أشير في المذىب الحنبمي إلى عدـ تأثير المؤنة في حساب كعاء الزكاة فيما يخص المكاشي، قاؿ 

كالمؤنة التي تمـز الثمرة إلى حيف اإلخراج عمى رب الماؿ؛ ألف الثمرة كالماشية، كمؤنة : "ابف قدامة
. (2)"عمى ربيا، كذا ىاىنا الماشية كحفظيا كرعييا، كالقياـ عمييا إلى حيف اإلخراج

أما عمفيا فإف كانت غير معدة لمتجارة فإف عمفيا يستغرؽ نماءىا في المذىب الحنبمي، كما أشير 
في كؿ سائمة في كؿ أربعيف بنت ": كلنا قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: "سابقان يقكؿ ابف قدامة

 ؛، فقيده بالسائمة، فدؿ عمى أنو ال زكاة في غيرىا، كحديثيـ مطمؽ، فيحمؿ عمى المقيد"...لبكف
كألف كصؼ النماء معتبر في الزكاة، كالمعمكفة يستغرؽ عمفيا نماءىا، إال أف يعدىا لمتجارة، فيككف 

. (3)"فييا زكاة التجارة
كفي مكضع آخر يشير ابف قدامة إلى أف لمكمفة تأثيران في إنقاص الكاجب، فيا ىك عند ذكره ألثر 

كألف لمكمفة تأثيران في : "السقي في الزركع بمؤنة يذكر أثر ذلؾ في إسقاط الزكاة أك التخفيؼ فييا
 كألف الزكاة إنما تجب في الماؿ ؛إسقاط الزكاة جممة، بدليؿ المعمكفة، فبأف يؤثر في تخفيفيا أكلى

. (4)"تأثير في تقميؿ النماء، فأثرت في تقميؿ الكاجب فييا النامي، كلمكمفة
 :-كأما العمماء المعاصركف فقد صدرت عنيـ آراء في المسألة منيا

عند حديث الدكتكر يكسؼ القرضاكم عف مسألة تأثير النفقات في حساب كعاء الزكاة في 
إف الشارع قد حكـ بتفاكت الكاجب في الخارج بناء عمى تفاكت المشقة كالجيد : المزركعات قاؿ

 أما النفقات األخرل فمـ يأت نص باعتبارىا كال بإلغائيا، كلكف األشبو بركح الشريعة ... المبذكؿ
 
 
 

                                                           
 .25، ص2 الشافعي، األـ، ج(1
 .18، ص3 ابف قدامة، المغني، ج(2
 .431-430، ص2المصدر السابؽ، ج (3
 .10-9، ص3 المصدر نفسو، ج(4
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 :-إسقاط الزكاة عما يقابؿ المؤنة عف الخارج، كيؤيد ذلؾ أمراف
إف لممؤنة كالكمفة أثران في نظر الشارع، فقد أنقص الشارع مقدار الكاجب بما سقي بآلة إلى نصؼ  . أ

العشر بدالن عف العشر، كأسقط الزكاة كاممة كما في األنعاـ المعمكفة أكثر العاـ، فميس غريبان أف 
 .تؤثر المؤنة كالكمفة في التخفيؼ مف الكاجب تزكيتو

 .(1)إف حقيقة النماء ىك الزيادة، كال يعتبر الماؿ زيادة أك كسبان إف أنفؽ مثمو مف أجؿ تحصيمو . ب
كيفية حسـ في مسألة ( 2)بف مبارؾ عبد اهلل. د. أفي بحثو الذم جاء بعنكاف زكاة المستغبلت قاؿ ك

 إف العمماء : قاؿالمستغبلت، كعند اعتباره ما تنتجو المكاشي مف ،النفقات مف حساب كعاء الزكاة
 :-أقكاؿ ىي اختمفكا في كيفية حسـ النفقات عمى

 . مف الغمة%2.5مف يرل أنيا  :لالفول األو

 .ككف مف اإلجماليا تأنو مف يرل :الفول الثاني

جعؿ ليا حكميا في كيفية الحسـ، كمف يرل القياس عمى زكاة الزركع كالثمار  :الفول الثالث
ككف تضيـ أف ع، كاقترح ب%10كذىب مف يرل ىذا الرأم إلى عدـ حسـ النفقات كتككف الزكاة 

في جميع األحكاؿ، كرأل بعضيـ حسـ النفقات % 5مف اإليراد الكمي لمعقار كال يقؿ عف % 7.5
، %5ـ النفقات بمعدؿ حس، كرأل بعضيـ تزكية الصافي بعد %10مف الكعاء كتزكية الصافي 

قد رجح ك. مف الصافي% 5مف اإلجمالي أك % 10: كرأل آخركف تخيير المالؾ في األمريف
 .(3)بعد حسـ النفقات% 2.5 القكؿ األكؿ أم تزكيتيا بف مبارؾ عبد اهللالدكتكر 

                                                           
 .396، ص1 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(1
، لو عدة مؤلفات، كمية الشريعة بالرياض- عبد اهلل بف مبارؾ بف عبد اهلل آؿ سيؼ، أستاذ في قسـ الفقو . د. ىك أ (2

عبد اهلل بف  .د. أ، مكقع األلككة، المكاقع الشخصية مكقع عضك الجمعية الفقيية السعكديةشغؿ عدة مناصب منيا 
آؿ سيؼ،  مبارؾ

http://www.alukah.net/Web/abdullah-ibn-mubarak/CV 
-  ميبلدم  30/12/2012 :اإلضافة تاريخ، (زكاة المستغبلت) :، بحث بعنكافعبد اهلل آؿ سيؼ. د. بف مبارؾ، أا (3

 آؿ سيؼ، عبد اهلل بف مبارؾ. د. أ، مكقع األلككة المكاقع الشخصية مكقع  ىجرم17/2/1434
: http://www.alukah.net/Web/abdullah-ibn-mubarak 

http://www.alukah.net/Web/abdullah-ibn-mubarak/11507/48465/#ixzz2wayL4HGa
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 حسـ النفقات المنفقة عمى المكاشي، كقاؿ إف ذلؾ ىك ما عمية (1)رشيدامحمكد . دكقد رجح  
 ككثيرة، فاألعبلؼ متعددة المزارع في اإلنتاج فنفقات: "جميكر العمماء مف المعاصريف فقاؿ

 كآالت كعمالة ككيرباء ماء ذلؾ إلى لمحـ، يضاؼ عنيا تختمؼ لمحميب فيي متعددة أصبحت
 عمى الزكاة لتخرج خصميا مف بد فبل كالنفقات الكبيرة،... كعبلجات كأدكية بيطرية كرعاية ،ليبح

 إجمالي مف النفقات كافة ىك خصـ النفقات في بو نأخذ الذم المتحققة، كالرأم الثركة صافي
 أغمب عميو ما آنفان، كىك حددناه الذم بالسعر الزكاة تحسب النصاب الباقي كصؿ اإليرادات؛ فإذا

 .(2)"الثركة صافي عمى تجب رعازـاؿ في المعاصريف، فالزكاة
 

 .مناقشة اآلراا والترجيح بينيا: لثالثالمطمب ا
أف ب؛ إف حجة الفريؽ األكؿ القائؿ بتأثير المؤنة المنفقة عمى المكاشي في حساب كعاء زكاتيا

 في يران نة تأثؤخفة الـتيا، كأف ؿفؤخفة ـىك ؿالسائمة إيجاب الزكاة في  ك،نة تعظـ عمى صاحبياؤالـ
ىك قكؿه ال جداؿ ، نةؤأف السـك إنما أكجب الزكاة لحصكؿ النماء كخفة الـ؛ كإيجاب حؽ اهلل تعالى

فيو، كىك ما يؤيده الكاقع، كىك ما ذىب إليو العمماء فيما سبؽ عند التعرض لنفقات الزركع 
 .كالثمار

، لنعمة النماء في األمكاؿ الزكاة إنما كجبت في األمكاؿ النامية شكران بأف أما قكؿ الفريؽ الثاني 
فيك قكؿ صحيح أيضان، لكف ذلؾ ال يتعارض مع رفع كؿ نفقة أك كمفة متحممة يتحمميا صاحب 
الماشية، فيذه النفقات تنقص الماؿ كال تزيده، كبالتالي فإف حسميا ال يتعارض مع شكر نعـ اهلل 

 .عمى عبده
نقاصيا أك إلغائيا  كعميو فإف القكؿ بتأثير المؤنة المنفقة عمى المكاشي في حساب كعاء الزكاة كا 

لمكاجب تزكيتو، قكؿ يتفؽ مع ركح الشريعة كتيسيرىا، فذىاب جميكر الفقياء إلى عدـ تزكية 
المعمكفة مف المكاشي يشير إلى سعة النظر منيـ، كمراعاتيـ لقضية النماء في الماؿ الكاجب 

                                                           
 مف جامعة النيميف، السكداف، قالدكتكراـ، حصؿ عمى درجة 1967 ، كلد سنة رشيدامحمكد عبد الكريـ أحمد . ىك د (1

أستاذ  في جامعة النجاح، قسـ الشريعة كالمصارؼ اإلسبلمية، كمية الشريعة، لو عدة مؤلفات، شغؿ منصب مراقب 
، المكقع العالمي لبلقتصاد اإلسبلمي،  شرعي في البنؾ اإلسبلمي العربي

http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=6319 
زكاة الثركة الحيكانية البحرية كالبرية ) : االقتصاد اإلسبلمي، بحث بعنكافقمحمكد عبد الكريـ أحمد، دكتكرا. رشيد، د ا(2

 .ـ6/7/2011المجمة األردنية في الدراسات اإلسبلمية مجمة عممية عالمية بتاريخ ، 14ص، (المعدة لئلنتاج
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تزكيتو، كبالتالي فإف القكؿ بتأثير النفقات المنفقة عمى المكاشي كاعتبارىا قكؿه سديده يتفؽ مع 
إذ إف الشريعة قد جاءت لرفع العنت كالمشقة عف الناس، كالقكؿ بعدـ حسـ . الشريعة كمقاصدىا

النفقات يكقع الناس في الحرج كيكمفيـ ما ال يطيقكف، إذ كيؼ يزكي اإلنساف مالو كقد أحاطت بو 
النفقات كالديكف، فالقكؿ باعتبارىا يشكؿ عامؿ استقرار كحافزان لمربي المكاشي في االستمرار في 
تربيتيـ كتنمية تجارتيـ، كبالتالي دخكؿ أمكاؿ كثيرة دائرة األمكاؿ الكاجب تزكيتيا كالتي تعكد 

 . فائدتيا عمى المحتاجيف كالفقراء
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 واألسماك، وأثر النففات في اجنوالد التكييف الففيي لزكاة مزارع آراا الففياا في: خامسالمبالث ال

. الساب وعاا زكاتيا

 :-      وفيو مطمبان

 . واألسماكاجنوالدالتكييف الففيي لزكاة مزارع : المطمب األول

. مزارع الدواجن واألسماك قبل زكاتياالسم النففات من : المطمب الثاني
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 . واألسماكاجنوالدالتكييف الففيي لزكاة مزارع : المطمب األول

            في الزمف الماضي لـ يكف لمزارع الدَّكاجف كاألسماؾ أثر يذكر، فكاف األمر مقتصران حينيا 
عمى بضع دجاجات يقتنييا المرء تكفيو حاجة بيتو، كلـ يكف األمر يصؿ إلى مزارع كبيرة متخصصة 

 . بالدجاج أك البط أك األسماؾ أك ما شابو
أما في العصر الحديث كنتيجةن لكثرة األمكاؿ، كاالستثمار في كؿ مناحي الحياة، فقد اتجيت أنظار 

االقتصادييف كالمستثمريف لمبحث عف كؿ ما ىك ميجدو كمربح؛ كألف الغذاء عصب الحياة كأساسيا فقد 
تركزت جيكدىـ عمى االستثمار في ىذا الجانب، كمف األمكر التي اتجيت جيكدىـ لبلستثمار فييا 

 . مزارع الدكاجف كاألسماؾ

، حيث يقـك أصحاب ةً دَّاًجفى  كىاىؿٍ سمكيةاؿمزارع كالمدف اؿكثير مف البمداف العصر الحديث في  في تنتشرا
فحينيا صالحان لؤلكؿ، مناسبان  حجمان تبمغ، فإذا ما كبرت حتى ةن ؾ صغيرامزارع األسماؾ بتربية األسـ

 تيا بتربيىامزارع الدكاجف، حيث يقـك أصحاببالنسبة ؿالحاؿ كذلؾ ك. كبيرة لصاحبياًدري ثركة تي باع ؼى ت
 ان  صالحان مناسبىا حدان صؿ كزفان أك غيرىا، فإذا ما كإكزٌ  كان أحماـ كان أبط كان أدجاجيرةن، سكاء كانت صغ

 . بثمف جيدباع لممستيمؾ، فحينيا تلؤلكؿ كاالستيبلؾ

كألف ىذه المزارع قد اتسعت كأصبحت ذات أثرو كجدكل، فقد اتجيت جيكد الفقياء لبحث المسألة 
 .كالتعمؽ فييا، فبحث فقياؤنا المحدثكف التكييؼ الفقيي ليذه المزارع، كالقدر الكاجب فييا
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ذىب جميكر الفقياء المحدثيف كالشيخ القرضاكم كاألستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة كالدكتكر محمكد 
 . (4)، إلى تكييؼ ىذه المزارع عمى أنيا عركض تجارة(3)، كبعض مراكز الفتكل(2) كغيرىـ(1)ارشيد

كىذا المعيار ينطبؽ عمى ىذه المزارع، فكؿ ما عدا النقديف مما يعد لمتجارة مف الماؿ عمى اختبلؼ 
أنكاعو، كاآلالت كاألمتعة كالثياب كالحيكانات كالنباتات كالطيكر كالعقار كغيرىا، يعد مف عركض 

 .التجارة
 
 
 
 

                                                           
رشيد، زكاة الثركة الحيكانية ، ا127، ص 12،  عفانة، يسألكنؾ، ج314-313، ص1 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(1

 .19، 11صالبحرية كالبرية المعدة لئلنتاج، 
عبد الناصر خضر، األحكاـ الشرعية في زكاة األمكاؿ العصرية، بحث في فقو المعامبلت، قسـ الفقو . ميبلد، د (2

كأصكلو، كمية العمـك اإلسبلمية، جامعة المدينة العالمية شاه عمـ، ماليزيا، 
Abdul.nasir@mediu.edu.my، 

زكاة مزارع األلباف ): ، كرشة بعنكاف130عماد عمر خمؼ اهلل، زكاة مزارع األسماؾ كالمنتجات البحرية، ص. أحمد، د
نتاج الدكاجف كزكاة مزارع األسماؾ كالمنتجات البحرية ، معيد عمـك الزكاة، أمانة البحكث كالتكثيؽ (كتسميف المكاشي كا 

 ـ،2013- ىػ 1434 السكداف، –كالنشر، الخرطـك 
- ىػ 1432، بيت الماؿ، دكلة الككيت، اإلصدار الثامف، 91أحكاـ كفتاكل الزكاة كالصدقات كالنذكر كالكفارات، ص 

 . ـ، مكتب الشئكف الشرعية2009
، مكقع الرئاسة العامة ( 21068 ): مزرعة الدكاجف كيؼ تزكى، رقـ الفتكل: فتاكل المجنة الدائمة، فتكل بعنكاف (3

لمبحكث العممية كاإلفتاء،  
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails. 

، مكقع أكف إسبلـ، 1/8/2004: زكاة مزرعة األسماؾ، بتاريخ: أحمد سعيد، فتكل بخصكص .حكل، د
http://www.onislam.net/arabic .

، مكقع إسبلـ 137394: زكاة العقارات كالمزرعة السمكية كىؿ تزكى أشجار البرتقاؿ كالعنب، رقـ الفتكل: فتكل بعنكاف
كيب، 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa 
أك  ىي كؿ ما أعد لمتجارة كائنة ما كانت سكاء مف جنس تجب فيو زكاة العيف كاإلبؿ كالغنـ كالبقر،:  عركض التجارة(4

الككيت، – كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية : عف ال، كالثياب كالحمير كالبغاؿ، المكسكعة الفقيية الككيتية، صادر
. الككيت– الطبعة الثانية، دار السبلسؿ : 23 - 1األجزاء  ...، ( ىػ1427 - 1404مف ): ، الطبعة268، ص23ج

mailto:Abdul.nasir@mediu.edu.my
http://www.onislam.net/arabic
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كبإمعاف النظر يظير لنا أف ىذه المزارع ينطبؽ عمييا كصؼ عركض التجارة، لتحقؽ الشرطيف اىٍلمَّذيف 
 :-اشترطيما الفقياء كىما

 :-نية التجارة :الشرط األول
كذلؾ بأف ينكم الشخص عند التممؾ لمعىرض االتجار فيو، فإف لـ ينك ذلؾ فبل يعد تجارةن، أما إف 
. (1)اتجيت نيتو لمتجارة بالعىرض بعد التممؾ، كقارف ذلؾ العمؿ فإنو يعد شرطان العتباره عىرض تجارة

؛ كذلؾ ألف أصحاب (مزارع الدكاجف كاألسماؾ)كىذا الشرط متحقؽ في ىذيف النكعيف مف المزارع 
مزارع األسماؾ كالدكاجف إنما اشترٍكا صغار السمؾ أك الدكاجف بقصد البيع بعد بمكغ السمؾ أك الدَّكاجف 

 .حدان تصمح فيو إلقباؿ الناس عمى شرائيا

كىذا الشرط اشترطو المالكية . ، كالبيع كاإلجارةأف يممؾ العرىض بقصد فيو عكىض :الشرط الثاني
، أك يممكو بفعمو سكاء كاف ذلؾ بعىكض أك بغير عىكض مف أفعالو، (2)كالشافعية، كمحمد بف الحسف

 كغيرىا، كىذا ما اشترطو كاكتساب المباحاتكالبيع كالكصية كاليبة كالمير كالصمح عف دـ العمد 
 .(3)الحنابمة كأبك يكسؼ

كالمبلحظ أف الدكاجف كاألسماؾ الصغيرة التي تيربى في ىذه المزارع، إنما اشتراىا أصحابيا بعقد فيو 
 .عىكض، فتحقؽ فييا شرط المالكية كالشافعية، كتحقؽ فييا أيضان ما اشترطو الحنابمة كأبك يكسؼ

كلتحقًؽ الشرطيف المذيف اشترطيما الفقياء في مزارع األسماؾ كالدكاجف العتبارىما عركض تجارة، 
خراج كؿ  فالكاجب عمى صاحب مزرعة األسماؾ تقكيـ المزرعة مف األسماؾ صغيرة كانت أـ كبيرة، كا 

 .مف قيمة األسماؾ كاألرباح إذا بمغت نصابان % 2.5حكؿ ربع العشر 
كالحاؿ نفسو ينسحب عمى مزارع الدكاجف سكاء كانت دجاجان أـ بطان أـ حمامان أـ إكزان، أك ما في 

 .حكميا
إف تقكيـ صغار السمؾ أك الدكاجف كاجب، كيدخؿ في كعاء الزكاة ليذه األمكاؿ، سكاء كانت ىذه 
الصغار نتاج كبار السمؾ أك الدكاجف أك لـ تكف، كذلؾ ألنيا إف لـ تكف نتاج كبارىا فيي ممتمكة 

                                                           
، 1الشيرازم، الميذب، ج، 472، ص1، الدسكقي، حاشية الدسكقي، ج11، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج (1

 .59، ص3ابف قدامة، المغني، ج، 293ص
، 2الكاساني، بدائع الصنائع، ج، 293، ص1الشيرازم، الميذب، ج، 472، ص1 الدسكقي، حاشية الدسكقي، ج(2

 .12ص
 .12، ص2، الكاساني، بدائع الصنائع، ج59، ص3ابف قدامة، المغني، ج (3
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كأما إف كانت نتاج . فىتيقىٌكـي مع كبار السمؾ أك الدكاجف. انطبؽ عمييا شركط صيركرتيا عركض تجارة
كبار السمؾ أك الدَّكاجف فالكاجب تىٍقٌكيميا أيضان، تخريجان عمى الرأم الراجح في المذىب الشافعي القائؿ 

 . بأف نتاج ماؿ التجارة ىك ماؿ تجارة أيضان، فالكلد جزء مف أمو فيأخذ حكميا
جبلؿ الديف كتعميقان عمى قكؿ اإلماـ النككم  (1)القميكبيكىذا نص حديث الشافعية في ذلؾ، يقكؿ الشيخ 

 –سىكىاءه كاف مف نىعىـ ":  يقكؿ القميكبي".أف كلد العرىض مف الحيكاف مف ماؿ تجارة: كاألصح: "المحٌمي
كيظير أف مثمو فرخ بيض لمتجارة، كيمحؽ بكلده . أك خٍيؿ أك إماء أك غيرىا- إبؿ كبقر كغنـ: أم

 .(2)"صكفو كريشو كشعره كلبنو كسمنو كنحكىا؛ فكميا ماؿ تجارة

. مزارع الدَّواجن واألسماك قبل زكاتياالسم النففات من : المطمب الثاني
كاجف أك األسماؾ الد عاـاؿفي نياية قبؿ حسـ النفقات المصركفة عمى مزارع الدكاجف كاألسماؾ، نيقىٌكـي 

نا سكاء كانت صغيرة أـ كبيرة التي لـ تبع حتى نياية الحكؿ بالقيمة السكقية ال بالقيمة  لدمةالمكجكد
 لدل العمبلء كالمدينيف الدُّيكفكنحسب حسب اإليرادات مف المبيعات خبلؿ السنة كميا، ف كالدفترية،

نفقات تشغيؿ المزرعة  كعاء الزكاة  مفنحسـثـ كالعامميف عمى أف تيقىٌكـ عمى أساس المرجك الدفع، 
كتكمفة الرقابة البيطرية كاألدكية، كنفقات تجييز كالماء كالكيرباء كأجكر العماؿ كثمف األعبلؼ 

سكاء كانت كأجكر نقؿ المزرعة مف أقفاص كمعالؼ كمشارب كنجارة، كمصاريؼ التدفئة ليذه المزارع، 
لؾ تحسـ الديكف الحالة عمى ككذكغير ذلؾ مف نفقات، لمستمزمات المزرعة أك عند بيع نتاجيا، 

بقية عركض كحاؿ % 2.5 توكتككف نسبة زكايو، زؾصاحب المزرعة، فإذا كصؿ الباقي نصابان فإننا ف
 .التجارة

كيجب اإلشارة ىنا إلى أف مبنى المزرعة كمرافقيا كممحقاتيا، كآالتيا كمعداتيا ككسائؿ نقميا كأثاثيا، 
 .(3)كتراخيصيا الحككمية معفاة مف الزكاة، كذلؾ ألنيا عركض قنية

                                                           
فقيو متأدب، لو حكاش كشركح كرسائؿ، ككتاب : أحمد بف أحمد بف سبلمة، أبك العباس، شياب الديف القميكبي ىك (1

 .92، ص1الزركمي، األعبلـ، ج ىػ، 1069، تكفي سنة (ط- تحفة الراغب )في تراجـ جماعة مف أىؿ البيت سماه 
: بيركت، الطبعة– ، دار الفكر 38، ص2القميكبي، أحمد سبلمة كأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قميكبي كعميرة، ج (2

 عمى منياج الطالبيف لمشيخ محيي مشرح العبلمة جبلؿ الديف المحؿ: ـ،  بأعمى الصفحة1995-ىػ1415بدكف طبعة، 
حاشية أحمد البرلسي : (مفصكال بفاصؿ)حاشية أحمد سبلمة القميكبي، بعده : (مفصكال بفاصؿ)الديف النككم، بعده 

. عميرة
-18، 17، 15ص زكاة الثركة الحيكانية البحرية كالبرية المعدة لئلنتاج، ، ارشيد، 127، ص 12 عفانة، يسألكنؾ، ج(3

، ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية، معايير المحاسبة كالمراجعة كالضكابط لممؤسسات المالية 19
ـ، 2007 (مايك)أيار - ىػ 1428، تـ اعتماد ىذه المعايير في ربيع الثاني 343، 340، 330-329اإلسبلمية، ص

 .البحريف- ىيئة المحاسبة، المنامة 
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. األموال الزكوية عامةبفية السم النففات من : الفصل الثالث

 -: مباالثثالثةوفيو 

 .كيفية زكاة إيرادات المين الالرة والرواتب واألجور: المبالث األول

، وىل ...ت والمصانع والشركات من إيجارات وأجور ونفلآأقسام النففات في المنش: المبالث الثاني

تالسم من الزكاة؟ 

. زكاة المستخرجات من البر والبالر والكم نففات استخراجيا: المبالث الثالث
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. كيفية زكاة إيرادات المين الالرة والرواتب واألجور: المبالث األول

 :-       وفيو أربعة مطالب

. أقوال الففياا في نصاب الزكاة إليرادات المين الالرة والرواتب واألجور: المطمب األول

. مفدار الزكاة الواجبة إليرادات المين الالرة والرواتب واألجور: نيالمطمب الثا

ىل يشترط الالول في نصاب الزكاة إليرادات المين الالرة والرواتب واألجور؟ : ثالثالمطمب ال

ضابط الالسم لمنففات من نصاب إيرادات المين الالرة والرواتب واألجور قبل إخراج : رابعالمطمب ال

. الزكاة
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 .أقوال الففياا في نصاب الزكاة إليرادات المين الالرة والرواتب واألجور: المطمب األول

كلقد بينت .           تحدثنا فيما سبؽ عف فرضية الزكاة كثبكتيا القطعي بالكتاب كالسنة المطيرة
كلصبلح شريعة اهلل لكؿ مكاف كزماف فقد عالجت كؿ أمر مستجد يطرأ . السنة مقاديرىا كتفاصيميا

كمف األمكر الشرعية الحياتية الحديثة مسألة زكاة . عمى بني البشر، سكاء كاف ذلؾ شرعيان أك حياتيان 
إيرادات الميف الحرة كالركاتب كغيرىا، كالتي لـ تكف ذات أثر فيما سبؽ كأصبحت في زماننا عظيمة 

 . األثر
 ال بد مف ،أقكاؿ الفقياء في نصاب زكاة إيرادات الميف الحرة كالركاتب كاألجكركقبؿ الخكض في بياف 

 .اإلشارة إلى معنى الراتب كاإليراد لتعـ الفائدة بإذف اهلل

 
.  (1)ثابت دائـ، كمنو الراتب الذم يأخذه المستخدـ أجران عمى عممو:  أم؛يقاؿ رزؽ راتب :الراتب
 
 عقارٌم، كتطمؽ -إيراد شيرمٌ "ىا ناتج فكائد ماليَّة أك ًريع عقارات بإيرادات، كالمقصكد جمعيا  :اإليراد

يرادات النٍَّفط  .(2)"عمى إيرادات الشَّركات، كا 
 
طبيب  ما يحصؿ عميو أصحاب الميف الحرة في مقابؿ عمميـ، كدخؿأما المقصكد بيا ىا ىنا فيك ك

بَّاغ، كدخؿ نجار، أك حداد، أك ،  مف مكتبومف عيادتو الخاصة، كدخؿ محاـو   كؿ مفكط، ياخأك صى
 .عمى شاكمتيـ

ىذا المكضكع الياـ كالمعاصر، كذلؾ مف خبلؿ محاكلة المسألة فيك معالجة  قىذأما اليدؼ مف بحث 
 :-ق كالتي منيا تساؤالتلىاإلجابة ع

  اهلل عميو كسمـ أك الخمفاء الراشديف أك األئمة الفقياء أخذىـ لزكاة الركاتب؟لصؿالرسكؿ ىؿ كرد عف 
ذا لـ ك تـ التعرض ليا في فمتى تكف معركفة لدييـ ىؿ كانت تيعرؼ ىذه الدخكؿ بأسماء أخرل؟ كا 

 .  كأسئمة أخرل كثيرة يمكف اإلجابة عمييا مف خبلؿ البحث إف شاء اهلل؟ كما ىي اآلراء حكليا؟عصرنا

                                                           
 .326، ص1رتب، جمادة مجمكعة مؤلفيف، المعجـ الكسيط، باب الراء،  (1
، 3 أحمد مختار عبد الحميد بمساعدة فريؽ عمؿ، معجـ المغة العربية المعاصرة، حرؼ الكاك، ك ر د، ج.عمر، د (2

.  ـ2008-  ىػ 1429األكلى، : ، عالـ الكتب، الطبعة2423ص
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لـ يكف مصطمح الراتب أك اإليراد معركفان كال متداكالن في زمف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كال الصحابة 
نما عرؼ ىذا المصطمح حديثان في عصرنا الحاضر، ككاف يطمؽ عمى أجكر كركاتب  كالتابعيف، كا 

 . (أيعطيات)العماؿ كالمكظفيف في الدكلة 
 يسأؿ الرجؿ ىؿ عندؾ مف ماؿ ، ككاف أبك بكر إذا أعطى الناس أيعطياتيـ...: "يقكؿ اإلماـ مالؾ

ف قاؿ. أخذ مف عطائو زكاة ذلؾ الماؿ. نعـ: كجبت عميؾ فيو الزكاة؟ فإف قاؿ أسمـ إليو . ال: كا 
 .(1)"عطاءه، كلـ يأخذ منو شيئان 

 فيي ،إف الناظر إلى كاقعنا ىذه األياـ يدرؾ أف فئة المكظفيف قد أصبحت تمثؿ فئة ال يمكف تجاىميا
فئة أضحت تشكؿ رافدان كبيران لمدخؿ القكمي مف خبلؿ كميا الكبير، كالذم استمـز النظر في مسألة 

عالية يحصمكف عمى نسب الذيف ف مالصناع كالمينيزكاة دخكليا مف ركاتب كأجكر، يضاؼ إلييا فئة 
.  في مينيـ كصناعاتيـمف ديخكؿو لقاء أتعابيـ

: العمؿ إلى نكعيفكا قسـألىمية ىذا المكضكع فقد اعتنى العمماء المحدثكف بيذه المسألة، ؼك
 الي، كلو منو دخؿ ـان  أك عقميان  يدكمق حيث يقـك بعمؿ،غيرهب بنفسو دكف أف يرتبط شخصنكع يباشره اؿ

.  كالكيربائي، كالنجار، كالميندس، كغيرىـ مف ذكم الميف الحرة، كالخياط،كالطبيب
 م يتـفردبشكؿ شركات خاصة، أك بجيات حككمية، أك ب إما ،العامؿ بغيره كنكع يرتبط فيو الشخص

 أك كر أك أجكاتب في صكرة ركليـ ديخكفيأخذ ما،  بعمؿكفأشخاص يقكـمع بمكجب عقد إجارة 
. (2)آتمكاؼ

 
 
 
 

                                                           
مالؾ، بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني، المكطأ، كتاب الزكاة، الزكاة في العيف مف الذىب كالكرؽ،  (1
- محمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية : ، المحقؽ344، ص2ج

.  ـ2004-  ىػ 1425األكلى، : اإلمارات، الطبعة– أبك ظبي 
، مكقع ـ07/12/2013المكافؽ ىػ 1435/02/04  ، أيضيؼ بتاريخ(زكاة كسب العمؿ كالميف الحرة: )مقاؿ بعنكاف (2

الممتقى الفقيي، 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=7310 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=7310
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يرادات أصحاب  كقبؿ الخكض في ىذه المسألة ال بد مف بياف التكييؼ الفقيي لزكاة ركاتب المكظفيف كا 
 .الميف

 -:(1)لقد تباينت آراء الفقياء المحدثيف في التكييؼ الفقيي لمركاتب كاإليرادات، فكانت عمى النحك التالي
، بحيث يضـ (2) ذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى اعتبار زكاتيا زكاة الماؿ المستفاد:الفول األول .1

الماؿ المكتسب مف العمؿ إلى بقية األمكاؿ النقدية كتزكى جميعيا نياية الحكؿ إذا بمغت النصاب 
، كال يشترط كماؿ دكراف الحكؿ عند كؿ كحدة نقدية، فالماؿ ينمك كؿ يكـ، كالعبرة بكصكلو 2.5%

 .النصاب في نياية الحكؿ، كال تحسـ النفقات كال الديكف المدفكعة خبلؿ الحكؿ
مف يـك % 5 كأصحاب ىذا القكؿ يركف أف زكاتيا زكاة الزركع كالثمار، كزكاتيا :الفول الثاني .2

 كيمك 653)الحصكؿ عمييا، كال يشترط فييا الحكؿ، كنصابيا نصاب الزركع أم خمسة أكسؽ 
مف أغمب قكت الناس، كال تحسـ النفقات كال الديكف، أما إف حسمت النفقات كالديكف  (جراـ

 .(3)%10فالكاجب حينيا العشر 
مف الصافي بعد حسـ % 2.5 يرل أصحاب ىذا القكؿ أف زكاتيا زكاة النقديف :الفول الثالث .3

النفقات كاالحتياجات األصمية، فمتى كصؿ الماؿ المكتسب النصاب طرفي الحكؿ فإنو يضـ إلى 

                                                           
، دار النشر 203حسيف، األستاذ بجامعة األزىر، التطبيؽ المعاصر لمزكاة كيؼ تحسب زكاة مالؾ، ص.  شحاتة، د(1

 المكظفيف كدخكؿ ركاتب زكاة: )مراد رايؽ رشيد، بحث بعنكاف عكدة، الدكتكرـ، 2000-ىػ1421، سنة 1لمجامعات، ط
 جامعة الشريعة، ، كمية(الحرة كالميف المكظفيف دخكؿ زكاة: )بعنكاف الزكاة ، بحث مقدـ إلى مؤتمر6، ص(الشيرية
 .ـ 2011 -ق 1432فمسطيف،  الكطنية، النجاح

كاإلرث كاليبة، ىك ما يستفيده الشخص كيممكو ممكان جديدان بأم كسيمة مف كسائؿ التممؾ المشركع، : الماؿ المستفاد (2
لـ يكف نماء لماؿ عنده، بؿ استفيد بسبب مستقؿ،  كالنكع المقصكد ىنا، ىك الماؿ المستفاد الذم، كأجرة العمؿ كما إلييا

أك ىبة أك نحك ذلؾ، سكاء كاف مف جنس ماؿ عند  [غير مكظؼ في تجارة  ]كأجر عمى عمؿ، أك غمة رأس ماؿ 
 المقصكدة ىنا، يستفيذا النكع ىك الذم يصدؽ عمى كسب العمؿ، أما األنكاع األخرل فؿ" المستفيد أـ مف غير جنسو
 .492-490، ص1القرضاكم، فقو الزكاة، ج

 .ـ2005، سنة 3، نيضة مصر، ط118 الغزالي، الشيخ محمد، اإلسبلـ كاألكضاع االقتصادية، ص(3
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، (1)األمكاؿ النقدية األخرل غير المزكاة كتزكى جميعيا، كمف القائميف بذلؾ الدكتكر حسيف شحاتة
 .(2)كبعض األساتذة المعاصريف كذلؾ

كبعد عرض آراء الفقياء في المسألة أميؿ إلى أف التكييؼ الفقيي لزكاة الركاتب كاإليرادات، ىك 
أنو ماؿ مستفاد يضـ إلى األمكاؿ األخرل، فإذا ما كصؿ إلى النصاب كحاؿ عميو الحكؿ فإنو 

 .يزكى بعد حسـ النفقات كالديكف المتحممة عمى الشخص

 

 .أقوال الففياا في نصاب الزكاة إليرادات المين الالرة والرواتب واألجور

 -:اختمؼ الفقياء في مسألة نصاب زكاة الركاتب كاإليرادات عمى أقكاؿ كانت عمى النحك التالي

 اعتبر أصحاب ىذا الرأم أف نصاب الركاتب كاإليرادات ىك نصاب الزركع :الفول األول .1
مف أدنى ما تخرج  ( كيمك جراـ653)كالثمار، فمف بمغ راتبو أك إيراده ما قيمتو خمسة أكسؽ 
، كممف ذىب إلى ىذا القكؿ الشيخ محمد (3)األرض مف شعير أك غيره كجب عميو الزكاة في مالو

 :- ، كقد استدؿ لقكلو بما يمي(4)الغزالي

، (5)چڱ  ں  ںڻ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ : قكلو تعالى . أ
فأصحاب الركاتب كاإليرادات يكسبكف كسبان طيبان يجب اإلنفاؽ منو، كبإنفاقيـ يدخمكف في عداد 

 .(6)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : المؤمنيف الذيف ذكرىـ القرآف بقكلو

                                                           
 .203 شحاتة، التطبيؽ المعاصر لمزكاة، ص(1
دئ لمباف ابيرة لحف المياؿ كخة دكاز):  بكر، األستاذ بياء الديف عبد الخالؽ، جامعة األزىر، غزة، بحث بعنكاف(2
كمية ، (رةلحف الميف كافيكظلماؿ كخة دكاز): كافبعنة كازلر اتمؤلى مدـ إمق، بحث 8، ص(عيةرلشكالمحاسبية ا
 .ـ2011-ػى1432ف، يطفمس، نيةكطلح النجااجامعة ، يعةرلشا
 .118 الغزالي، اإلسبلـ كاألكضاع االقتصادية، ص(3
ـ في مصر، عيرؼ بتضحياتو ككقكفو في كجو الحكاـ 1917ىك الشيخ الداعية المجاىد محمد الغزالي، كلد سنة  (4

تكفي سنة . ، كمف ثـ تبعيا الكثير مف المؤلفات(اإلسبلـ كاألكضاع االقتصادية)الظممة، كانت أكؿ مؤلفاتو كتاب 
راغب . ـ في السعكدية أثناء حضكره لمؤتمر حكؿ اإلسبلـ كتحديات العصر، مكقع قصة اإلسبلـ، إشراؼ د1996

السرجاني، 
http://islamstory.com  
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أف اإلسبلـ ال يتصكر منو أف يفرض عمى فبلح يممؾ خمسة أفدنة زكاة، بينما يترؾ صاحب  . ب
عمارة تدر عميو محصكؿ خمسيف فدانان، أك يترؾ طبيبان يكسب مف عيادتو في اليكـ الكاحد ما 

 (1)اىٍلًعمَّةي يكسبو الفبلح طكاؿ العاـ، كعميو ال بد مف تقدير زكاة عمى ىؤالء جميعان، كما دامت 
المشتركة التي يناط بيا الحكـ مكجكدة في الطرفيف، فبل ينبغي المراء في إمضاء ىذا القياس 

 .(2)كقبكؿ نتائجو

 يرل أصحاب ىذا الرأم أف نصاب الركاتب كاإليرادات ىك نصاب النقكد، كالذم :الفول الثاني .2
 جرامان مف الذىب، كحجتيـ في ذلؾ أف الناس يقبضكف ركاتبيـ كأجكرىـ 85يساكم ما قيمتو 

يراداتيـ بالنقكد، فالكاجب أف يككف النصاب المعتبر ىك نصاب النقكد كممف ذىب إلى ىذا . كا 
 .(3)القكؿ الدكتكر يكسؼ القرضاكم

 كيرل أصحاب ىذا القكؿ أف نصاب الركاتب كاألجكر ىك نصاب النقكد، كأف :الفول الثالث .3
 جرامان مف 85فاألكؿ نصابو ما يعادؿ . نصاب إيرادات الميف الحرة ىك نصاب الزركع كالثمار

 كيمك 653) درىـ مف الفضة، كنصاب الثاني ما يعادؿ ما قيمتو خمسة أكسؽ 200الذىب، أك 
كىعمّْةي تفريقيـ بيف األمريف أف كسب . مف أدنى ما تخرجو األرض مف شعير أك غيره (جراـ

أصحاب الركاتب كاألجكر مصدره العمؿ فقط، كأما كسب أصحاب الميف الحرة فمصدره رأس 
 . (4)الماؿ كالعمؿ

 

 

 

 

                                                           
كىذا عمة ليذا أم سبب، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ البلـ، فصؿ العيف الميممة، :  يقاؿ،السبب: اىٍلًعمَّةي لغةن  (1
فقيؿ ىي ما يككف باعثان لمشارع عمى شرع الحكـ، التفتازاني، سعد الديف مسعكد بف : أما اصطبلحان ك، 471، ص11ج

. بدكف طبعة كبدكف تاريخ: ، مكتبة صبيح بمصر، الطبعة125، ص2ج عمر، شرح التمكيح عمى التكضيح،
 .118 الغزالي، اإلسبلـ كاألكضاع االقتصادية، ص(2
 .513، ص1 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(3
 .18-17، صالشيرية المكظفيف كدخكؿ ركاتب زكاة عكدة، (4
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 :-المناقشة والترجيح

إف اعتبار أصحاب الرأم األكؿ نصاب الركاتب كاألجكر نصاب الزركع كالثمار، مستدليف لقكليـ 

، (1)چڱ  ں  ںڻ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ    :بعمـك قكلو تعالى
كالتي قيؿ فييا بأف األجكر كالركاتب كسب طيب يجب اإلنفاؽ منو، ىك قكؿ يستمـز التأمؿ فيو طكيبلن، 
فاعتبار ىذا الكسب كسبان حبلالن ال يقتضي أف يككف الكاجب فيو ىك نفس الكاجب في الزركع كالثمار، 
. فنصاب الزركع ليس ىك نصاب المكاشي، كنصاب المكاشي ليس ىك نصاب عركض التجارة كىكذا

ًريَّان بمف يمعف النظر في األمكر المستجدة أف يقيس عمييا ما يشبييا أك يقاربيا في الشكؿ  كلذا كاف حى
كالمضمكف، كقياس نصاب الركاتب كاإليرادات عمى الزركع ىك قياس يجانب الصكاب، فمصمحة الفقير 

 . ال تقتضي لىيَّ أعناؽ النصكص

كأما اعتبار أصحاب القكؿ الثالث لنصاب الركاتب كاألجكر بأنو نصاب النقكد، كأف نصاب اإليرادات 
لمميف ىك نصاب الزركع كالثمار، باعتبار أف مصدر كسب أصحاب الركاتب كاألجكر ىك العمؿ فقط، 

ال أرل سببان في التفرقة بيف الكسبييف، . كأف مصدر كسب أصحاب الميف الحرة ىك رأس الماؿ كالعمؿ
فقد يككف دخؿ أصحاب الميف أحيانان أفضؿ مف دخؿ أصحاب الركاتب كاألجكر، كعميو فإف ىذه 

 .التفرقة ليس ليا ما يبررىا

كأما القكؿ الثاني كالذم ذىب أصحابو إلى اعتبار نصاب الركاتب كاإليرادات ىك نصاب النقكد، كالذم 
يراداتيـ 85يساكم ما قيمتو   جرامان مف الذىب، كحجتيـ في ذلؾ أف الناس يقبضكف ركاتبيـ كأجكرىـ كا 

 .بالنقكد، فالكاجب أف يككف النصاب المعتبر ىك نصاب النقكد

أرل أف ىذا القكؿ ىك قكؿ يتفؽ مع قكاعد الزكاة األساسية، فقياس نصاب الراتب كاإليراد بما يقاربو أك 
فالجميع يتقاضكف أجكرىـ بالنقكد، يشبيو ىك قكؿ صحيح معتبر، كأقرب ما يشابيو ىك نصاب النقكد، 

يككف في صكرًة مدخرات  ما  بعد قضاء حاجاتو كديكنو عادةن الشخصإضافةن إلى أف ما يتبقى لدل 
تَّصؼ مى ككذلؾ فإف قيمة معدف الذىب . نقديَّة، كالماؿ المدَّخر قد فيرضت عميو الزكاة بمقدار ربع العشر

تأثر بعكامؿ بيئية أك محمية، مما يجعميا ال كاألخيرة تبالثبات النسبي في مقابؿ قيمة الزركع كالثمار؛ 
يرادات الميف الحرةمي اسب أف تتف  .قاس عمى قيمتيا نصاب زكاة الركاتب كاألجكر كا 

                                                           
 .267 سكرة البقرة، آية (1
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 .مفدار الزكاة الواجبة إليرادات المين الالرة والرواتب واألجور: انيالمطمب الث

اتجيت أقكاؿ الفقياء المعاصريف في مقدار الزكاة الكاجبة مف اإليرادات كالركاتب كاألجكر إلى قكليف 
 :-ىما

 رأل أصحاب ىذا القكؿ أف المقدار الكاجب في زكاة الركاتب كاألجكر كاإليرادات ىك :الفول األول
 . ، عمبلن بالنصكص المكجبة في النقكد ربع العشر%2.5ربع العشر

 ذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى التفرقة بيف زكاة الركاتب كاألجكر مف جية، كزكاة :الفول الثاني
اإليرادات مف جية أخرل، فكافؽ جميكر الفقياء بمقدار زكاة الركاتب كاألجكر ربع العشر، كخالفو في 

إذا حسب عمى اإليراد اإلجمالي، أك % 5إما أف تككف نصؼ العشر : إيرادات الميف الحرة فرأل أنيا
إذا حسب عمى اإليراد الصافي بعد حسـ كافة التكاليؼ كالمصاريؼ المتحممة، كالتي % 10العشر 

 . يتكبدىا المزكي في سبيؿ الحصكؿ عمى اإليراد

كأصحاب القكؿ الثاني كما مر سالفان قاسكا نصاب زكاة الركاتب كاألجكر عمى نصاب النقكد، كقاسكا 
 .(1)نصاب إيرادات الميف الحرة عمى نصاب الزركع كالثمار

كيبدك مف خبلؿ البحث أف أقرب األقكاؿ لمصحة كأيسرىا كأقميا تىكىمُّفان ىك ما ذىب إليو أصحاب القكؿ 
فالركاتب كاألجكر كاإليرادات ىي أقرب ما تككف إلى الماؿ المستفاد مف حيث التكييؼ الفقيي . األكؿ

، أما الزرع كالثمر فإف زكاتو %2.5كما سبؽ كأشرنا، كالذم يزكى عند مركر الحكؿ عميو ربع العشر 
 .عند حصاده

 

 

 

 

                                                           
 .20الشيرية، ص المكظفيف كدخكؿ ركاتب  عكدة، زكاة(1
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ىل يشترط الالول في نصاب الزكاة إليرادات المين الالرة والرواتب : ثالثالمطمب ال
واألجور؟ 

يرادات الميف الحرة عمى ثبلثة  اختمؼ الفقياء في مسألة اشتراط حكالف الحكؿ لزكاة الركاتب كاألجكر كا 
 :-أقكاؿ ىي

مف يـك  ال زكاة في ماؿ حتى يتـ لو حكؿ قإلى أف ذىب أصحاب ىذا القكؿ : األولقولال .1
، كابف (2)كعائشة، (1)بف أبي طالبعمي ، كأبك بكر الصديؽذلؾ استفادتو، كممف ذىب إلى 

ليو ذىب ،(4)كىك قكؿه لمحنفية.  رضي اهلل عنيـ، كركم عف غيرىـ مف الصحابة(3)عمر اإلماـ  كا 
كمف أفاد ذىبان أك كرقان إنو ال زكاة عميو فييا حتى يحكؿ عمييا الحكؿ مف يكـ : " فقاؿمالؾ
ليو ذىب ابف حـز حيث (7) كىك الراجح عند الحنابمة.(6) أيضان لشافعية كىك قكؿه ؿ.(5)"أفادىا ، كا 
ف اختمطت عميو األحكاؿ: "قاؿ . (8)"كؿ فائدة فإنما تزكى لحكليا، ال لحكؿ ما عنده مف جنسيا كا 

 كقد نسب الشيخ 
 
 
 

                                                           
فاطمة بنت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، تزكج ىك عمي بف أبي طالب، كاسـ أبيو عبد مناؼ، كيكنى أبا الحسف،  (1

كتزكج رضي اهلل عنو بعد فاطمة عدة نساء كرزؽ منيف الكلد، كىك أكؿ مف أسمـ مف الصبياف مع الرسكؿ اهلل صمى اهلل 
ابف سعد، الطبقات الكبرل، تكلى الخبلفة بعد سيدنا عثماف، عميو كسمـ، ككاف حينيا ابف تسع سنيف، كقيؿ دكف ذلؾ، 

. 15-13، ص3ج
 ىي السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديؽ بف أبي قحافة بف عامر أـ المؤمنيف، كأميا أـ ركماف بنت عمير بف (2

 .46، ص8عامر، تزكجيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ككانت بكران، ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج
، المحمى، ج (3  .197، ص4ابف حـز
. 168، ص1، جالنتؼ في الفتاكل، السٍُّغدم (4
الزرقاني، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ المصرم األزىرم، شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ، كتاب الزكاة،  (5

القاىرة، – ؼ سعد، مكتبة الثقافة الدينية ؤكطو عبد الر: ، تحقيؽ143، ص2باب الزكاة في العيف مف الذىب كالكرؽ، ج
. ـ2003- ىػ 1424األكلى، : الطبعة

 .88، ص3، ج"كال تجب الزكاة إال بالحكؿ: "قاؿ الشافعي رضي اهلل عنو: الماكردم، الحاكم الكبير، مسألة (6
 .57، ص3 ابف قدامة، المغني، ج(7
، المحمى، ج(8  .197، ص4 ابف حـز
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ليو ذىب (3)، كمحمد أبك زىرة(2) ىذا القكؿ إلى الشيخيف عبد الكىاب خبٌلؼ(1)القرضاكم ، كا 
 .(6)، كبعض العمماء المعاصريف(5)، كاألستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة(4)الدكتكر عبد اهلل عمكاف

 
 :-أدلة ىذا الفول

استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بعمـك األحاديث الكاردة عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كالتي  . أ
اشترطت الحكؿ في زكاة الماؿ عامة، كلـ يخرج عف ىذه األمر إال ما استثناه الكتاب أك السنة 

﮷﮸چ: المطيرة، كاستثناء الزركع كالثمار بقكلو تعالى ، ككذلؾ استثناء (7)چ  ﮴  ﮵  ﮶     
رسكؿ اهلل صمى اهلل اؿعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف المعادف كالكنكز بأحاديث منيا، ما ركم 

 .(8)"كفي الركاز الخمس: "... عميو كسمـ قاؿ

                                                           
 .489، ص1 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(1
الشيخ عبد الكىاب خبلؼ، فقيو أصكلي مف أىؿ مصر، درس الشريعة بكمية الحقكؽ بجامعة القاىرة، مف كتبو  ىك (2

ـ، كحالة، 1956كاف عضكان بمجمع المغة، تكفي سنة كالتشريع فيما ال نص فيو، كتاريخ التشريع اإلسبلمي، كغيره، 
بيركت، دار إحياء -  باب العيف، مكتبة المثنى ،403 ،221، ص6عمر بف رضا بف محمد راغب، معجـ المؤلفيف، ج

. التراث العربي بيركت
 تو في عضكممنياـ، شغؿ عدة مناصب كاف 1898ىك محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد، كلد في مصر سنة  (3

ئمة الفقو في كتب مستقمة، أللو كتب عديدة قيمة منيا نظرية العقد، الكقؼ كأحكامو، ترجـ كمجمع البحكث اإلسبلمية، 
ـ، أعضاء ممتقى أىؿ الحديث، المعجـ الجامع في تراجـ العمماء كطمبة 1974كاف آخر كتبو خاتـ النبييف، تكفي سنة 

لكتركني تـ إدخالو إلى االكتاب عبارة عف كتاب  ]ممتقى أىؿ الحديث، : مصدر الكتاب، 327ص العمـ المعاصريف، 
 .، أعده لممكسكعة خالد لكحؿ[المكسكعة الشاممة كال يكجد مطبكع 

 .13 عمكاف، أحكاـ الزكاة، ص(4
 .130، ص12 عفانة، يسألكنؾ، ج(5
 سابقان، المدرس إسبلمية بنكؾ في شرعيراقب اإلسبلمي، ـ أحمد، دكتكاه االقتصاد الكريـ عبد محمكد. رشيد، د ا(6

 دخكؿ زكاة: (بعنكاف الزكاة إلى مؤتمر مقدـ الكطنية، بحث النجاح بجامعة اإلسبلمية كالمصارؼ الشريعة قسـ في حاليان 
 زكاة، عكدة، ـ 2011 -ىػ  1432 ،فمسطيف الكطنية، النجاح جامعة الشريعة، كمية، 25، ص)الحرة كالميف المكظفيف
. محمد نعيـ، أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة، تأليؼ د. ، ياسيف، د12، صالشيرية المكظفيف كدخكؿ ركاتب

، دار 279، ص1عمر سميماف األشقر، ج. محمد عثماف شبير، د. محمد نعيـ ياسيف، د. محمد سميماف األشقر، د
. ـ1998-ق1418، 1النفائس، األردف، ط

 .141 سكرة األنعاـ، آية (7
 .130، ص2، ج1499في الركاز الخمس، حديث : البخارم، صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب (8
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عائشة أـ الحديث الذم ركتو السيدة   فمنيا،أما األحاديث التي احتجكا بيا عمى اشتراط الحكؿك
ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ : "يقكؿ سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  حيث قالت،المؤمنيف

 .كغيرىا مف األحاديث التي أشارت إلى كجكب حكالف الحكؿ عمى الماؿ. (1)"عميو الحكؿ
 كالذم ركم عف أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو مف ،كاحتجكا باآلثار الكاردة عف الصحابة الكراـ . ب

ككاف إذا أعطى الناس أيعطياتيـ، يسأؿ . أنو كاف ال يأخذ مف ماؿ زكاة حتى يحكؿ عميو الحكؿ
ف : الرجؿ أعندؾ مف ماؿ كجبت عميؾ فيو الزكاة؟ فإف قاؿ نعـ، أخذ مف عطائو زكاة ماؿ ذلؾ، كا 

رضي بما ركم عف عمي بف أبي طالب كذلؾ ، ك(2)أسمـ إليو عطاءه كلـ يأخذ منو شيئان " ال": قاؿ
كاحتجكا أيضان باآلثار . (3)"مف استفاد ماالن فبل زكاة فيو حتى يحكؿ عميو الحكؿ: "أنو قاؿاهلل عنو 

 .المركية عف غيرىـ مف الصحابة
 عمى مف سكاىـ مف الصحابة، فقد أشار إلى ذلؾ ابف تيمية الراشديفتقديميـ قكؿ الخمفاء األربعة  . ت

ثـ الماشية "... :  فقاؿ حديثو عف ترتيب اإلماـ مالؾ ألدلة الزكاة التي أكردىا في المكطأعند
بد فييما مف مركر الحكؿ، فثٌنى اإلماـ مالؾ بما ركاه عف أبي بكر كعمر كابف عمر  كالعيف ال

رضي اهلل عنيـ في اعتبار الحكؿ، كلك كاف قد خالفيـ معاكية كابف عباس فما ركاه الخمفاء حجة 
 .(4)"سيما الصديؽ عمى مف خالفيـ ال

األمر المجتمع عميو عندنا في إجارة ": احتجكا بعمؿ أىؿ المدينة الذم نقمو اإلماـ مالؾ حيث قاؿ . ث
 أنو ال تجب في شيء مف ذلؾ الزكاة قؿ ذلؾ أك ،العبيد كخراجيـ ككراء المساكيف ككتابة المكاتب

 .(5)"كثر حتى يحكؿ عميو الحكؿ مف يـك يقبضو صاحبو

                                                           
، 1، ج1792ابف ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجو، باب مف استفاد ماالن، حديث  (1

فيصؿ عيسى البابي الحمبي، األلباني، أبك عبد - محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية : ، تحقيؽ571ص
، 1247، ص 2، ج7497الرحمف محمد ناصر الديف، صحيح الجامع الصغير كزياداتو، حرؼ البلـ ألؼ، حديث 

. صحيح: ، قاؿ عنو الشيخ األلبانيالمكتب اإلسبلمي
. سبؽ ذكره (2
، المحمى، ج(3  .85، ص4 ابف حـز
 .9، ص25ابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج (4
، 2الزرقاني، شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ، كتاب الزكاة، باب الزكاة في العيف مف الذىب كالكرؽ، ج (5

 .143ص
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 فقد نقؿ عف ابف عبد البر أنو قاؿ فيما ذكر عف أخذ معاكية الزكاة لى ذلؾ،اإلجماع عاحتجكا ب . ج
كىذا  ...أم معاكية إال ابف عباس كال أعمـ مف كافقو؛: "مف األعطية قبؿ أف يحكؿ عمييا الحكؿ

 .1))"شذكذ لـ ييعىٌرج عميو أحده مف العمماء كال قاؿ بو أحد مف أئمة الفتكل
فإف جميكر : كأما كقت الزكاة": استدلكا بتقكية أىؿ العمـ لؤلحاديث المشترطة لمحكؿ كقكؿ ابف رشد . ح

الفقياء يشترطكف في كجكب الزكاة في الذىب كالفضة كالماشية الحكؿ، لثبكت ذلؾ عف الخمفاء 
األربعة، كالنتشاره في الصحابة رضي اهلل عنيـ، كالنتشار العمؿ بو، كالعتقادىـ أف مثؿ ىذا 

كقد ركم مرفكعان مف حديث ابف عمر . االنتشار مف غير خبلؼ ال يجكز أف يككف إال عف تكقيؼ
كىذا مجمع . (2)"ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ": عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ

عميو عند فقياء األمصار، كليس فيو في الصدر األكؿ خبلؼ إال ما ركم عف ابف عباس 
 كقكؿ أبك عبيد المؤيد الشتراط .(3)"أنو لـ يرد في ذلؾ حديث ثابت: كسبب االختبلؼ .كمعاكية

فقد تكاترت اآلثار عف ًعٍميىًة أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : "الحكؿ الذم قاؿ فيو
 .(4)"بيذا

نو ال يحصؿ فيو ؛ ألؿكلحاؿ عميو كحتى يحد لمستفاالماؿ افي ة كازال أنو ؿ عمى كلمعقكا بالدستا . خ
 .(5)رطيشتـ ما لكؿ كلحالو رط ما شف بيؽ يرلتفف اىنا كاف م، كقبضوت قء كلنماا

كعقب صاحب المنتقى شرح المكطأ عمى فعؿ أبي بكر فيما مضى في مسألة عدـ أخذه لمزكاة مف 
ًقطىاعىةو فبل زكاة فيو ؟إذا ثبت ذلؾ": األيعطيات ما لـ يىحيؿ عمييا الحكؿ فقاؿ  فما أخذه مف ًكتىابىةو كى

نما ضرب الحكؿ مف يكـ قبضو الماؿ أك قبض ككيمو؛  حتى يحكؿ عميو الحكؿ مف يكـ يقبضو، كا 

                                                           
.  المصدر السابؽ(1
، البييقي، 470ص ،2، ج1894الدارقطني، سنف الدارقطني، كتاب الزكاة، باب كجكب الزكاة بالحكؿ، حديث  (2

، 7320السنف الكبرل، كتاب الزكاة، باب ال يعتد عمييـ بما استفادكه مف غير نتاجيا حتى يحكؿ عميو الحكؿ، حديث 
األلباني، محمد ناصر الديف، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، ، فيو زيادة لفظ عند ربو، 174، ص4ج

الثانية : بيركت، الطبعة– زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي : ، إشراؼ254، ص3، ج787كتاب الزكاة، حديث 
 .ركاه الترمذم كأبك داكد كابف ماجو، صحيح:  األلبانيعنوـ، قاؿ 1985-  ىػ 1405

 .32، ص2 ابف رشد، بداية المجتيد، ج(3
 .1130، حديث 505، ص1 أبك عبيد، األمكاؿ، ج(4
زكاة دخكؿ المكظفيف : "، بحث مقدـ إلى مؤتمر الزكاة بعنكاف12-11 أبك مخ، حناف رزؽ اهلل، زكاة الركاتب، ص(5

 . ـ2011- ىػ 1432، كمية  الشريعة، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف، "كالميف الحرة
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نما ضرب الحكؿ لمتنمية فيجب أف يككف االعتبار بكقت  ألنو مف حينئذ يتمكف مف تنميتو، كا 
 . (1)"التمكف مف التنمية كىك كقت القبض

كفي مكضع آخر يبيف مقصكد ما ركم عف ابف عمر مف أنو ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو 
 فأما ،قكلو ال تجب في ماؿ زكاة حتى يحكؿ عميو الحكؿ يريد بذلؾ الماشية كالعيف: "الحكؿ فيقكؿ

 كال يراعى في ،الزرع كالثمار كما يخرج مف المعدف فإف الزكاة فيو ساعة يحصؿ منو النصاب
 ،كالفرؽ بينيما أف الحكؿ إنما ضرب في العيف كالماشية لتكامؿ النماء فييما. شيء مف ذلؾ الحكؿ

 كأما الزرع كالمعدف كما أشبييما فإف تكامؿ نمائو ،فإذا مرت مدة لتكامؿ النماء فييا كجبت الزكاة
 .(2)"عند حصاد الحب كخركج العيف مف المعدف كال نماء لو بعد ذلؾ مف جنس النماء األكؿ

 بؿ ، ذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى عدـ اشتراط حكالف الحكؿ عمى الماؿ المستفاد:الفول الثاني .2
قالكا بتزكيتو حاؿ كسبو قياسان عمى زكاة الزركع باعتبار أف اشتراط الحكؿ في كؿ ماؿ ليس فيو 

 ألنيا جاءت ؛ إف عدـ اشتراط الحكؿ في الماؿ المستفاد أقرب إلى عمـك النص:كقالكا. نص مقيد
، (3) كابف مسعكد،كممف ذىب إلى ىذا القكؿ مف الصحابة ابف عباس. مطمقة بدكف شرط الحكؿ

 كالحسف  ،(5)، كمف التابعيف عمر بف عبد العزيز كاألكزاعي كمكحكؿ كالزىرم(4)كمعاكية

                                                           
بجكار - ، مطبعة السعادة 94، ص2، جأالباجي، سميماف بف خمؼ بف سعد القرطبي األندلسي، المنتقى شرح المكط (1

الثانية، بدكف : الطبعة- ثـ صكرتيا دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة )ىػ، 1332األكلى، : محافظة مصر، الطبعة
. (تاريخ

 .95-94 المصدر السابؽ، نفس الجزء، ص(2
 ىك عبد اهلل بف مسعكد، كيكنى أبا عبد الرحمف، أسمـ قبؿ دخكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ دار األرقـ، ككاف أكؿ (3

ىػ، 32مف أفشى القرآف في مكة مف في رسكؿ اهلل، قتؿ أبا جيؿ في بدر، شيد الغزكات كميا مع رسكؿ اهلل، تكفي سنة 
 . 118، 113-111، ص3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج

 ىك معاكية بف أبي سفياف بف حرب، قاؿ عنو ابف عباس ما رأيت أحدان أخمؽ لمممؾ مف معاكية، كركم عف عمير بف (4
الميـ اىده، تكفي سنة : ال تذكركا معاكية إال بخير فإني سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: سعد أنو قاؿ

 .328-326، ص7ستيف، البخارم، التاريخ الكبير، ج
ىػ، كاف الزىرم ثقة كثير الحديث كالعمـ 58ىك أبك بكر محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل الزىرم، كلد سنة  (5

عاـ، ابف 75ىػ في آخر خبلفة معاكية في سنة كفاة أـ المؤمنيف عائشة، ككاف عمره 124ىان، تكفي سنة مكالركاية فؽ
، 1ج سعد، محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، الطبقات الكبرل، القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ،

 . ىػ1408الثانية، : الطبعة، المدينة المنكرة- زياد محمد منصكر، مكتبة العمـك كالحكـ : تحقيؽ ،185، 157،184ص
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أجر داره فقبض  كمف: "، قاؿ ابف قدامة كىك أحد أقكاؿ الحنابمة.(2)، كداكد الظاىرم(1)البصرم
كالصحيح .  فبل زكاة عميو فيو حتى يحكؿ عميو الحكؿ، كعف أحمد، أنو يزكيو إذا استفاده،كراىا
 .(3)"األكؿ

 (5)، كالدكتكر كىبة الزحيمي(4)كممف ذىب إليو مف الفقياء المعاصريف الدكتكر يكسؼ القرضاكم
ليو ذىب بعض األساتذة المعاصريف(6)في كتابو الفقو اإلسبلمي كأدلتو ، كىك ما عميو العمؿ (7)، كا 
 .(8)في ديكاف الزكاة في السكداف

 

 -:أدلة ىذا الفول
 ڳ  چ :، فقكلو تعالى(9)چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ : استدلكا بقكلو تعالى . أ

 لفظ عاـ يشمؿ كؿ كسب مف تجارة أك كظيفة أك مينة، كلقد استدؿ بيا الفقياء عمى  چڱ
 .(10)مف االستدالؿ بيا عمى زكاة الميف كالكظائؼإذان زكاة التجارة، فبل مانع 

  اإف النصكص المكجبة لمزكاة في الكتاب كالسنة جاءت عامة مطمقة كلـ تشترط الحكؿ، منو: قالكا . ب

                                                           
، المحمى، ج(1  .196، ص4 ابف حـز
، 4 الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني، نيؿ األكطار، كتاب الزكاة، باب زكاة الزرع كالثمار، ج(2

 .ـ1993- ىػ 1413األكلى، : عصاـ الديف الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة: ، تحقيؽ166ص
. 57، ص3ابف قدامة، المغني، ج( 3
. 502، ص1 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(4
 سكريا في العصر الحديث، عضك فيكىبة بف مصطفى الزحيمي، أحد أبرز عمماء أىؿ السنة كالجماعة  ىك الشيخ (5

رئيس قسـ الفقو اإلسبلمي كمذاىبو بجامعة ىك ك. المجامع الفقيية بصفة خبير في مكة كجدة كاليند كأمريكا كالسكداف
 ، لو مؤلفات عديدة، مكقع نداء اإلسبلـ،دمشؽ، كمية الشريعة

http://www.al-eman.com/ 
: دمشؽ، الطبعة– سكرية - ، دار الفكر 1949، ص3كىبة بف مصطفى، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج. د.  الزحيمي، أ(6

 .(كىي الطبعة الثانية عشرة لما تقدميا مف طبعات مصكرة)الرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقيا 
. 13 أبك مخ، زكاة الركاتب، ص(7
مكقع ديكاف الزكاة السكداف،  (8

http://www.zakat-sudan.org/index7acb.html?page=subject2&pid=27 
. 267 سكرة البقرة، آية (9

. 506، ص1القرضاكم، فقو الزكاة، ج( 10

http://www.zakat-sudan.org/index7acb.html?page=subject2&pid=27
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، (1)"، كأدكا زكاة أمكالكـ: "... ركم عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ في خطبة الكداعما
كفي حديث آخر عنو صمى . فمـ يذكر الحديث مسألة الحكؿ رغـ أىميتيا فمك كانت كاجبة لذكرىا

قًَّة ربع العشر"... : اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ ، كىذا الحديث أيضان لـ يشر إلى ىذه (2)"كفي الرّْ
 .(3)المسألة اليامة كغيرىا مف األحاديث األخرل

 كركم .(4)"يزكيو حيف يستفيده: "ما ركم عف ابف عباس أنو قاؿ في الرجؿ يستفيد ماالن استدلكا ب . ت
 .(5)"إذا استفاد ماالن بيبة، أك بميراث أك بالعطاء لزمتو زكاتو مف غير حكؿ يعتبر": عنو أنو قاؿ

يأخذ منو  ًصغىارو  (6)ًزٍبؿو أعطى العطاء في بف مسعكد أنو كاف إذا عبد اهلل ما ركم عف استدلكا ب . ث
 .(8)"عطياتيـ مف كؿ ألؼ خمسة كعشريفأي يزكي "كركم عنو أنو كاف . (7)زكاتو

إف أكؿ مف أخذ مف األيعطية الزكاة معاكية بف أبي : ما ركم عف اإلماـ مالؾ أنو قاؿاستدلكا ب . ج
سفياف، كفي شرح ذلؾ قيؿ إنو كاف يأخذ مف نفس األيعطية الزكاة اعتقادان منو أف الزكاة كاجبة فييا 
عمى مف خرجت إليو؛ ألنيا كانت ليـ قبؿ دفعيا إلييـ فجرت عنده مجرل األمكاؿ المشتركة يجرم 

 . (9)...بكر كعمر كعثماف فمـ يككنكا يأخذكف منيا الزكاةك كأما أب. فييا الحكؿ في حاؿ اشتراكيا
                                                           

، 2، ج616الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، سنف الترمذم، أبكاب السفر، حديث  (1
الثانية، : مصر، الطبعة– أحمد محمد شاكر، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي : ، تحقيؽ كتعميؽ516ص

، ابف 362، ص3، ج2759 ـ، الدارقطني، سنف الدارقطني، كتاب الحج، باب المكاقيت، حديث 1975-  ىػ 1395
، 9، ج7288األثير، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ الشيباني الجزرم، جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، حديث 

مكتبة دار - مطبعة المبلح - التتمة تحقيؽ بشير عيكف، مكتبة الحمكاني - عبد القادر األرنؤكط : ، تحقيؽ545ص
ىذا : أخرجو الترمذم في الصبلة، باب ما ذكر في فضؿ الصبلة، كقاؿ: "األكلى، قاؿ عنو ابف األثير: البياف، الطبعة

 9 / 1" المستدرؾ " ، كالحاكـ في 251 / 5" المسند " حديث حسف صحيح، كىك كما قاؿ، كركاه أيضان أحمد في 
". كصححو ككافقو الذىبي

. 118، ص2، ج1454البخارم، صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنـ، حديث( 2
 .506، ص1 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(3
 .387، ص2يزكيو إذا استفاده، ج: ابف أبي شيبة، المصنؼ، كتاب الزكاة، مف قاؿ (4
 .88، ص3 الماكردم، الحاكم الكبير، ج(5
، 11جمع زبيؿ كالمقصكد فييا القفة، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ البلـ، فصؿ الزام المعجمة، ج: ًزٍبؿ (6

 .301ص
أبك عبيد، األمكاؿ، كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا، باب فركض زكاة الذىب كالكرؽ، كما فييما مف السنف، األثر  (7

. 504، ص1، ج1128
 .406، ص2، ج10465ابف أبي شيبة، المصنؼ، كتاب الزكاة، ما قالكا في العطاء إذا أخذ، األثر  (8
 .95، ص2، كتاب الزكاة، باب أخذ اإلماـ الزكاة مف المزكي، جأالباجي، المنتقى شرح المكط (9
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فًعؿي . كقد يككف القصد مف القكؿ أف معاكية أكؿ مف أخذ مف األيعطيًة الزكاة أم مف الخمفاء كى
معاكية كىك خميفة المسمميف في محضر جمع غفير مف الصحابة كعدـ إنكارىـ صنيعو إشارة 

 . كاضحة عمى إقرارىـ لو، فمك كاف فعمو مناقضان لمكتاب أك السنة أك اإلجماع لنقؿ ذلؾ عنو
ذا رد (1)ركم أف عمر بف عبد العزيز كاف إذا أعطى الرجؿ عمالتو استدلكا بما  . ح ، أخذ منيا الزكاة كا 

كذلؾ ركم  ك.(3) ككاف يأخذ الزكاة مف األيعطية إذا خرجت ألصحابيا. أخذ منيا الزكاة(2)المظالـ
 .(4)عنو أنو كاف يزكي العطاء كالجائزة

: إف اختبلؼ الصحابة كالتابعيف في المسألة بيف مشترطو لمحكؿ كغير مشترط، يجعمنا نقكؿ:  قالكا . خ
لى قكاعد اإلسبلـ  إف قكؿ بعضيـ ليس أكلى مف بعض، فالكاجب رد األمر إلى النصكص، كا 

 .(6)چجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خبچ : ، انطبلقان مف قكلو تعالى(5)العامة
، كيؤيد ذلؾ : قالكا . د إنو لـ يثبت في اشتراط الحكؿ نص صحيح، كال إجماعه قكليّّ أك سككتيّّ

 .(7)اختبلؼ الصحابة في الماؿ المستفاد ىؿ يشترط فيو الحكؿ أـ ال؟
إف الجامع بينيما أنيما رزؽ ساقو اهلل إلى المسمـ، : قاسكا ىذا األمر عمى الزركع كالثمار، كقالكا . ذ

 .(8)كعدالة الشريعة تقتضي عدـ التفريؽ بينيما
ذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى أف المكظؼ أك العامؿ الذم استفاد ماالن مف راتب  :الفول الثالث .3

أك إيراد أك ما شابو، ككاف لديو ماؿ مف جنس األكؿ اكتمؿ نصابو كانعقد حكليو فإنو يضـ إليو، كال 
سكاء كانت تمؾ األمكاؿ عند استفادة الراتب أك . يستأنؼ لو حكالن جديدان مستقبلن عما انعقد حكلو

اإليراد محتفظة بالنصاب أك زادت أك نقصت ما داـ بعضيا باقيان، كلـ تفف بالكمية، ككذلؾ يضـ 
                                                           

أم األجرة التي يتقاضاىا الشخص عف عممو، كيقاس عمييا في زماننا ركاتب المكظفيف كالعماؿ، القرضاكم، :  عمالتو(1
 .502، ص1فقو الزكاة، ج

ىي األمكاؿ المصادرة كالمستكلى عمييا مف قبؿ الدكلة بغير حؽ في كقت سابؽ، فاعتبرىا أصحابيا ماالن :  المظالـ(2
 .502، ص1ضائعان، فإذا ما ردت اعتبرت كسبان جديدان، القرضاكم، فقو الزكاة، ج

أبك عبيد، األمكاؿ، كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا، باب الصدقة في التجارات كالديكف، كما يجب فييا، كما ال  (3
 .529، ص1، ج1226يجب، األثر 

 .407، ص2، ج10470ابف أبي شيبة، المصنؼ، كتاب الزكاة، ما قالكا في العطاء إذا أخذ، األثر (4
 .498، ص1 القرضاكم، فقو الزكاة، ج5)
 .59 سكرة النساء، آية (6
 . المرجع السابؽ(7
 .507 المرجع نفسو نفس الجزء، صفحة (8
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فالشرط عندىـ ىك بمكغ النصاب طرفي . كؿ ماؿ مستفاد إلى ما كجد مف جنسو سبؽى انعقادي حكلوً 
الحكؿ، فإف ذىب الماؿ كمو أثناء الحكؿ انقطع كلـ ينعقد إال ببمكغ النصاب مرة أخرل مف جديد، 

لى ىذا القكؿ ذىب أبك حنيفة كأصحابو كسفياف الثكرم  .(1)كا 
 

 :-أدلة ىذا الفول
إيجاب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في اإلبؿ لما زادت عف الخمس كثبلثيف بكاحدة ببنت لبكف،  . أ

مف غير فصؿ بيف الزيادة في أكؿ الحكؿ أك في أثنائو، مع أنو صمى اهلل عميو كسمـ قد أكجب في 
 .(2)الخمس كعشريف إلى الخمس كثبلثيف ببنت مخاض

قالكا إف المستفاد إذا كاف مف جنس الماؿ القديـ كاف تبعان لو، فيك زيادة عميو، فاألصؿ يزداد بو  . ب
كالتبع ال يفرد بالشرط، كىك ىنا الحكؿ، كىك أيضان ال يفرد . كيكثر، كالزيادة تبع لممزيد عميو

 .(3)بالسبب كىك بمكغ النصاب، كيبل ينقمب التبع أصبلن 
 

 .المناقشة والترجيح
          إف استدالؿ أصحاب القكؿ األكؿ المشترط لمحكؿ لكجكب الزكاة بعمـك األحاديث المشترطة 

كما أف اآلثار الكاردة عف جمع غفير مف الصحابة، . لذلؾ ىك استدالؿ صحيح تؤيده عمـك األحاديث
كعمى رأسيـ كبار الصحابة كالتابعيف المعتبريف لمحكؿ، كاستدالليـ بالمعقكؿ كالذم فيو أف الماؿ ال 

 .يحصؿ فيو النماء إال بالحكؿ استدالؿ في مكانو
أما استدالؿ أصحاب القكؿ الثاني الذم ال يشترط الحكؿ لكجكب الزكاة بعمـك نصكص الكتاب كالسنة 

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ     :التي لـ تشر إلى اشتراط الحكؿ، كبعمـك قكلو تعالى

                                                           
. 168، ص1، جالنتؼ في الفتاكل، السٍُّغدم (1
تكممة البحر : ، كفي آخره239، ص2ابف نيجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ج (2

منحة الخالؽ البف عابديف، دار الكتاب : الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم، كبالحاشية
 .بدكف تاريخ- الثانية : اإلسبلمي، الطبعة

 .14، ص2 الكاساني، بدائع الصنائع، ج(3
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 بأنو لفظ عاـ يشمؿ كؿ كسب مف تجارة كغيرىا، تأكيؿ فيو نظر،  چڳڱ  چ     ، كتأكيميـ(1)چ
 .  فعدـ إشارة اآليات كاألحاديث إلى الحكؿ ال يعني عدـ اعتباره

أما استدالليـ ببعض اآلثار المركية عف جمع مف الصحابة كالتابعيف الغير مشترطة لمحكؿ لكجكب 
الزكاة، ترده اآلثار الكثيرة التي ركيت عف جميكر الصحابة كالتابعيف كأئمة المذاىب المشترط لذلؾ، 

 .فاعتبار جميكر ىؤالء لمحكؿ أكلى باألخذ مف تركو
أما قياس الفريؽ الثاني ليذا األمر عمى الزركع كالثمار، كاعتبارىـ أف الجامع بينيـ أنو رزؽ ساقو اهلل 
إلى المسمـ، كأف عدالة اإلسبلـ تقتضي عدـ التفريؽ بينيما، قكؿ فيو نظر، فعدـ اشتراط الحكؿ في 

 .الركاز أك الزرع ال يعني بالضركرة عدـ اشتراطو في غيرىما
كعميو كبعد استعراض ىذه األقكاؿ كأدلتيا أميؿ إلى ما ذىب إليو جميكر الفقياء، كذلؾ لصحة 

األحاديث التي استدلكا بيا كتقكية بعضيا لبعض، قاؿ صاحب السيؿ الجرار بعد أف ذكر األحاديث 
 .(2)"كمجمكع ىذه األحاديث تقـك بو الحجة في اعتبار الحكؿ": الكاردة في اشتراط الحكؿ

كىك أيضان ما ذىب إليو الخمفاء األربعة ككذلؾ األئمة األربعة، كيؤيد ذلؾ قكؿ صاحب االستذكار 
إف القكؿ باشتراط الحكؿ في الزكاة ىك ما عميو جماعة : معمقان عمى أقكاؿ الصحابة في ذلؾ، حيث قاؿ

الفقياء قديمان كحديثان ال يختمفكف فيو، كأنو ال يجب في ماؿ مف العيف كال في ماشية زكاة حتى يحكؿ 
كال أعمـ أحدان مف الفقياء قاؿ : ، كيردؼ قائبلن ...عميو الحكؿ إال ما ركم عف ابف عباس كمعاكية

 .(3)بقكليـ في اٌطراح مركر الحكؿ إال مسألة جاءت عف األكزاعي كىذا قكؿ ضعيؼ متناقض
إف جميكر الفقياء يشترطكف في كجكب الزكاة في : ككذلؾ قكؿ صاحب بداية المجتيد حيث قاؿ

، كذلؾ لثبكتو عف الخمفاء األربعة، كانتشاره في الصحابة، كانتشار  الذىب كالفضة كالماشية الحكؿى
كىذا ، ...العمؿ بو، كالعتقادىـ أف مثؿ ىذا االنتشار مف غير خبلؼ ال يجكز أف يككف إال عف تكقيؼ

                                                           
. 267 سكرة البقرة، آية (1
، دار 230الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني، السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار، ص (2

، الطبعة . 1: الطبعة األكلى، عدد األجزاء: ابف حـز
سالـ : ، تحقيؽ135-134، ص3ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد عاصـ النمرم القرطبي، االستذكار، ج (3

 .ـ2000– ىػ1421األكلى، : الطبعة، بيركت– محمد عطا، محمد عمي معكض، دار الكتب العممية 
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أمر مجمع عميو عند فقياء األمصار، كليس فيو في الصدر األكؿ خبلؼ إال ما ركم عف ابف عباس 
 .(1)كمعاكية

فقد . كما أف قياس المسألة عمى الزركع كالثمار أك المعادف كالركاز ىك قياس بعيد ال تحتممو النصكص
 .جاءت نصكص الكتاب كالسنة مبينة لذلؾ فبل يعقؿ إغفاليا لذلؾ رغـ أىميتو

كما أف األدلة العقمية التي ساقيا أصحاب القكؿ القائؿ بعدـ اشتراط الحكؿ، ال تصمد طكيبلن أماـ 
 .الحكـ اإلليية المبينة لما فيو صبلح البشرية، فيي ال تترؾ ذلؾ إلعماؿ العقؿ

 

ضابط الالسم لمنففات من نصاب إيرادات المين الالرة والرواتب واألجور : رابعالمطمب ال
. قبل إخراج الزكاة

ا ئو كالتي ينبغي أف يراعى في إعفا،الحاجات األصمية لمشخصتيحسـ مف نصاب الزكاة            
مف الزكاة دىٍخؿي الشخص، بحيث ييقىدَّري ما يكفيو ىك كمىٍف يعكؿ مف زكجة، كأكالد، كسائر مف تمزمو 

عمى أف يككف ذلؾ في حدكد القصد كاالعتداؿ ببل  ،حالةالديكف اؿكذلؾ تحسـ ك. نفقتو مف األقارب
كفى بالمرء إثمان أف يضيّْع مف : "، انطبلقان مف قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـإسراؼ كال تبذير

 . (2)"يىقيكت

ستخدـ م تاألجيزة كالًعدىًد كاألدكات التميف كالحرؼ، ؾأدكات ككسائؿ مباشرة اؿنفقات شراء كما تحسـ 
مكتب أك م اؿ كأجيزة الفاكس كالكمبيكتر المكجكدة ؼ،العقار كاألثاث كالتركيبات كالسياراتكعمؿ م اؿؼ
.  األصكؿ الثابتة المعفاة مف الزكاة ألنيا مف؛ معمؿاؿ

                                                           
– ، دار الحديث 32، ص2ابف رشد، أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد القرطبي، بداية المجتيد كنياية المقتصد، ج (1

.  ـ2004- ىػ 1425بدكف طبعة، : القاىرة، الطبعة
محمد محيي : ، المحقؽ132، ص2، ج1692حديث باب في صمة الرحـ، أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب الزكاة،  (2

الحاكـ، محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو، المستدرؾ عمى  بيركت،– الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 
– مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية : ، تحقيؽ575، ص1، ج1515الصحيحيف، كتاب الزكاة، حديث 

كحكـ عميو ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه، : ، قاؿ عنو الحاكــ1990 – ىػ1411األكلى، : بيركت، الطبعة
 .األلباني في سنف أبي داكد بأنو حسف
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جكر مينة أك الحرفة، كأاؿالمرتبطة بمباشرة نفقات اؿالمكتسبة كاألتعاب ـ مف اإليرادات كما تيحس
، كالمصاريؼ اإلدارية المختمفة، ككذلؾ الضرائب كالرسـك الحككمية اتالمعاكنيف كالمساعديف، كاإليجار

.  كعاء الزكاةم كيمثؿ الباؽ. حكـ ذلؾمكالنقابية المسددة كما ؼ

خبلؿ أك المينة المكتسبة مف مباشرة الحرفة كاألتعاب اإليرادات أما األمكاؿ الكاجب تزكيتيا فيي 
 جرامان مف الذىب قياسان عمى زكاة 85ما يعادؿ بيحسب النصاب  ك.بعد طرح النفقات كالديكف الحكؿ

 يقارف كعاء الزكاة بالنصاب فإذا بمغو تحسب الزكاة عمى أساس  كمف ثـ.النقديف، كالماؿ المستفاد
الييئة الشرعية العمؿ بعميو ىك ما ، ك سعر الزكاةمتحسب الزكاة عف طريؽ ضرب الكعاء ؼك، 2.5%

لى ىذا القكؿ ذىب الدكتكر يكسؼ القرضاكم كأضاؼ. (1)العالمية لمزكاة أما إف كانت الركاتب أك : كا 
يرادات بعض  اإليرادات لمميف كالحرؼ لـ تبمغ في السنة نصابان نقديان بعد طرح ما ذكرنا، كركاتب كا 

كبعض ( 3)، كذىب إلى ذلؾ الدكتكر عبد اهلل عمكاف(2)العماؿ كصغار المكظفيف فبل زكاة في ذلؾ
.(4)ة المعاصريفاألساتذ

                                                           
 .206، 204-203 شحاتة، التطبيؽ المعاصر لمزكاة، ص(1
 .518-517، ص1 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(2
 .13 عمكاف، أحكاـ الزكاة، ص(3
 .10-9رة، صلحف المياؿ كخة دكا، بكر، ز17رة، صلحف الميف كافيكظلماؿ كخة دكا أبك مخ، ز(4
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، وىل ...ت والمصانع والشركات من إيجارات وأجور ونفلآأقسام النففات في المنش: المبالث الثاني

تالسم من الزكاة؟ 

 :-       وفيو مطمبان

  . والكميا مصروفات المباشرة مثل المصروفات الصناعيةال:  المطمب األول

  . والكميا مباشرة مثل المصروفات التسويفية واإلداريةالمصروفات غير ال: المطمب الثاني
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  . والكميا مصروفات المباشرة مثل المصروفات الصناعيةال:  المطمب األول

           قبؿ الحديث عف أقساـ النفقات في المنشآت الصناعية كالمصانع كالشركات مف إيجارات 
 .ال بد مف التعرض لبعض المسائؿ المتعمقة بذلؾ. ، كجكاز حسميا مف عدمو...كأجكر

لقد بحث الفقياء في الييئات كالمؤتمرات الفقيية في زماننا زكاة المصانع كالمنشآت الصناعية فكانت 
كالمعمكـ أف ىذه المصانع كالمنشآت نشأت حديثان كتطكرت سريعان، كىي تعد . ليـ آراء تفصيمية في ذلؾ

. مف أكبر كسائؿ االستثمار في عصرنا الحديث؛ كذلؾ لضخامة رؤكس أمكاليا ككثرة إنتاجيا

مف المسائؿ التي بحثيا العمماء زكاة أعياف المصانع كغمتيا، فيؿ الزكاة تجب في األعياف كالغمة؟ أـ 
في الغمة دكف األعياف؟ كالمقصكد بأعياف المصانع ىك ما تحكيو مف آالت كمكائف كمعدات كمخازف 

نَّعة.. .كأبنية كأثاث كمكاتب  .الخ، كأما الغمة فيي ما تنتجو ىذه المصانع مف مكاد ميصى

 :-اختمؼ العمماء في حكـ زكاة أعياف المصانع كغمتيا كنتاجيا عمى أقكاؿ كاف أىميا قكالف ىما

ت آزكاة في أعياف المصانع كالمنشعدـ إيجاب اؿ ذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى :الفول األول
في الغمة كحدىا، بمعنى أف ما في المصانع الضخمة مف آالت كالشركات، كقالكا أف الزكاة الصناعية 

نما الزكاة في الغمة التي تنتجيا ىذه المصانع  كمكائف كميعدات ييحتاج إلييا في التصنيع ال زكاة فييا، كا 
، كمجمع البحكث (1)بعد أف يمضي الحكؿ عمى إنتاجيا، كىذا الرأم ىك ما تبناه مجمع الفقو اإلسبلمي

 .(3)كىك ما ذىب إليو بعض العمماء المعاصريف ،(2)اإلسبلمية

                                                           
. 140-139، ص2، زكاة المستغبلت العمارات كالمصانع كنحكىا، جمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي (1
البحكث اإلسبلمية بالقاىرة، قرارات بشأف الزكاة مف المؤتمر الثاني  مكقع اإلسبلـ الدعكم كاإلرشادم، فتاكم مجمع (2

 لمجمع البحكث اإلسبلمية،
http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=366 

، 102، ص2السالكس، الشيخ عمي، زكاة المستغبلت العمارات كالمصانع كنحكىا، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، ج (3
فتاكم الزكاة، مكقع جمعية اإلماـ أبي حامد الغزالي،  المنيا، جامعة مف دكتكراهأبك مميح، الدكتكر رجب، 

http://www.gazaly.org/subject.asp  
 عبد اهلل بف المبارؾ آؿ سيؼ، .عبد اهلل بف المبارؾ، زكاة المستغبلت، مكقع د. آؿ سيؼ، د

http://www.alukah.net/Web/Abdullah-ibn-Mubarak 
 مكقع مدكنة الدكتكر صبلح الصاكم،  الصاكم، الدكتكر صبلح، زكاة المصانع،

http://el-wasat.com/assawy/?p=4775#more-4775 

http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=366
http://www.gazaly.org/subject.asp
http://www.alukah.net/Web/Abdullah-ibn-Mubarak/11505/48479
http://el-wasat.com/assawy/?p=4775#more-4775


105 
 

كأصحاب ىذا القكؿ يركف الزكاة في أعياف المصانع كالمنشآت الصناعية كفي غمتيا  :الفول الثاني
. كذلؾ

استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ لعدـ كجكب الزكاة في أعياف المصانع بقكؿ المصطفى صمى اهلل عميو 
 ال بقصد (2)القيٍنيىة، فاألشياء التي تيقتنى بقصد (1)"ليس عمى المسمـ في فرسو كال عبده صدقة: "كسمـ

البيع كالشراء، مثؿ الفرس كالرقيؽ كالسيارة كالبيت كغيرىا ال زكاة فييا، كمثميا المعدات كاآلالت كغيرىا 
ال زكاة فييا؛ ألف المقصكد منيا اإلفادة في التصنيع كاإلنتاج ال البيع كالشراء، فيي كالبيت الذم 
 .يسكف، كالسيارة التي تركب، كاإلناء الذم يستفاد منو في الطبخ كاألكؿ كالشرب، ككؿ ما شابو ذلؾ

كأما غمة ىذه المصانع كالمنشآت فتجب الزكاة فييا؛ ألف حقيقتيا أنيا عركض تجارة، كىي ماؿ ألنيا 
نَّعي، ثـ بعد ذلؾ تدفع بيعان لممستيمؾ،  نما تراد لمبيع، فيذه األشياء تيشترل ثـ بعد ذلؾ تيصى ال تراد لذاتيا كا 

 .(3)چگ  گ   گ  ڳ  ڳچ : فيي ماؿ، كاهلل قد أكجب الزكاة فييا بقكلو

كأما أصحاب القكؿ الثاني القائميف بكجكب الزكاة في أعياف المصانع كغمتيا، فقد استدلكا لقكليـ بعمـك 

، فاألعياف كالغمة ىي مف األمكاؿ فتجب الزكاة إذان فييـ، (4)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : اآلية الكريمة
بىنٍكا اجتيادىـ ىذا عمى قكؿو ركم عف اإلماـ مالؾ كبعض أصحابو كى

 مف (6)، كىك قكؿ ابف عقيؿ(5)
قاؿ بإيجاب الزكاة في حمي الكراء كفي العقار المعد لمكراء ككؿ سمعة تؤجر كتعد الحنابمة، كالذم 

نما خرجت ذلؾ عف الحمي ألنو قد ثبت مف أصمنا أف الحمي : "قبقكؿ ، كبيف سبب اجتياده ىذالئلجارة كا 
 فإذا أعد لمكراء كجبت جميع العركض التي ال تجب فييا الزكاة ينشىء إيجاب ،ال يجب فيو الزكاة

 ثـ إف الصياغة كاإلعداد ، يكضحو أف الذىب كالفضة عيناف تجب الزكاة بجنسيما كعينيما،الزكاة
                                                           

 . سبؽ تخريجو(1
كلو غنـ قنكة كقنكة أم خالصة لو ثابتة . أم كسبتو: قنكت الشيء قنكا كقنكانا كاقتنيتو: الكسبة، يقاؿ: كالًقٍنيىةي كالقيٍنيىة (2

ا اكتيسب، كالجمع قنى، كماؿ قنياف: عميو، كالًقٍنيىةي  اتخذتو لنفسؾ، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ كم، فصؿ : مى
 .201، ص15القاؼ، قنا، ج

. 24سكرة المعارج، آية  (3
. 103 سكرة التكبة، آية (4
. 286، ص1 ابف عبد البر، الكافي في فقو أىؿ المدينة، ج(5
ىك شيخ الحنابمة، أبك الكفاء عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ البغدادم، الظفرم، الحنبمي، المتكمـ، صاحب  (6

الذىبي، سير أعبلـ النببلء، . كلد سنة إحدل كثبلثيف كأربع مائة، كتكفي سنة ثبلث عشرة كخمس مائة، التصانيؼ
. 331-330، ص14ج



106 
 

لمباس كالزينة كاالنتفاع غمبت عمى إسقاط الزكاة في عينو ثـ جاء اإلعداد لمكراء فغمب عمى االستعماؿ 
نشاء إيجاب الزكاة فصار أقكل مما قكل عمى إسقاط الزكاة  فأكلى أف يكجب الزكاة في العقار ،كا 

 أصحاب ىذا  فقاس.(1)" فييا اإلعدادي لمكراء زكاةن لءكاألكاني كالحيكاف التي ال زكاة في جنسيا أف يينش
إف الحمي ال : ، كقالكا أعياف المصانع مف آالت كمكائف كغيرىا عمى الحمي كالعقار المعد لمكراءالقكؿ

تجب فيو الزكاة إذا كاف مشغكالن بحاجة لزينةو أك لباسو فيك ماؿ غير ناـ، فإذا أعد لمكراء صار كالمعد 
. (3)القيـ  ابف)2(، كىذا القكؿ ىك ما أيدهلمتجارة، فأصبح صالحان لمدخكؿ في كعاء الزكاة

كالناظر في القكليف يجد أف القكؿ األكؿ ىك األقرب لمصكاب، كذلؾ لحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو 
كالمعدات .  ال بقصد البيع كالشراءالقيٍنيىةكسمـ الذم ذيكر سالفان مف إعفاء األشياء التي تقتنى مف أجؿ 

نما  كاآلالت كما شابييا في المصانع صحيح أنيا أمكاؿ؛ إال أنيا لـ تقصد مف أجؿ البيع كالشراء، كا 
قصدت مف أجؿ إنتاج الغبلت التي تزكى عند مركر الحكؿ عمييا، كعميو ال زكاة في أعياف المصانع 

 .كالمنشآت إنما الزكاة في الغمة

كخبلصة القكؿ في مسألة زكاة أعياف المصانع كالمنشآت الصناعية كغمتيا انقساميا إلى قسميف 
 :- ىما

أعياف المصانع كالمنشآت الصناعية مف آالت كمعدات كمكائف كمخازف كمكاتب  :الفسم األول
 .كنحكىا ال زكاة فييا

 الغبلت التي تنتجيا ىذه اآلالت كالمكائف تجب الزكاة فييا إذا حاؿ عمييا الحكؿ مف :الفسم الثاني
 كعميو فإف ىذه األمكاؿ .حيف إنتاجيا؛ ألنيا ماؿ كاحد يتقمب، كالربح فيو تابع ألصمو في حكلو كنصابو

نَّعي ثـ تيدفع لمبيع فإنيا تزكى إذا حاؿ عمييا الحكؿ مف حيف اإلنتاج إذا بيعت فينظر إلى . التي تيصى
. صافي أرباح ىذه المصانع مف حيف اإلنتاج إذا حاؿ عمييا الحكؿ كيخرج ربع العشر، زكاة التجارة

                                                           
 .، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف143، ص3بدائع الفكائد، ج، ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر (1
 . نفس المصدر(2
ىك ابف قيـ الجكزية الشيخ العبلمة شمس الديف أبك عبد اهلل محمد ابف أبي بكر الزرعي األصؿ ثـ الدمشقي ابف قيـ  (3

ىػ، ابف 751ىػ، كتكفي سنة 691الجكزية، كىك تمميذ الشيخ تقي الديف ابف تيمية، الـز الشيخ كأخذ عنو العمـ، كلد عاـ 
بف محمد بف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي، الرد الكافر،  (أبي بكر)ناصر الديف، محمد بف عبد اهلل 

 .1: عدد األجزاء1393األكلى، : بيركت، الطبعة– زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي : ، المحقؽ68ص
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كأما المسألة الثانية كالتي ليست أقؿ أىمية مف سابقتيا فيي التكييؼ الفقيي لزكاة المصانع كالمنشآت 
الصناعية كالشركات، ففي الزمف الماضي لـ يكف لممنشآت الصناعية كالمصانع كجكد كما ىك عميو 

أما اليـك . الحاؿ في زماننا، حيث اقتصر األمر حينيا عمى عمؿ الصناع كالحرفييف عمى شكؿ أفراد
، فكاف ال بد لعممائنا مف التعرض عظيمة األثرفقد أصبحت ىذه المصانع كبيرة الحجـ، كفيرة اإلنتاج، 

 :- لتكييفيا الفقيي فكانت آراؤىـ في المسألة عمى النحك التالي

:-(1)انقسمت آراء الفقياء في تكييفيا الفقيي إلى ثبلثة أقكاؿ ىي  

 زكاة مكالشركات ق ت كالمصانعآىذا القكؿ إلى أف زكاة ىذه المنش ذىب أصحاب :الفول األول
ذي الزكاة مف نمائيا،  رأس ماؿ ثابتىاالزركع كالثمار؛ ألف كبالقياس . كالمعمكـ أف األمكاؿ الثابتة تيؤخى

ذي مف صافي اإليرادآعمى زكاة الزركع كالثمار فإف الزكاة في المنش كذلؾ ، ت كالمصانع كالشركات تيٍؤخى
مف % 10كتككف قيمة الزكاة . كالمصاريؼ كما في حكميا مف الربح اإلجمالي بعد استبعاد التكاليؼ

لى ىذا القكؿ ذىب الشيخ محمد أبك زىرة، كالشيخ عبد الكىاب خبلَّؼالربح الصافي ، كبعض (2)، كا 
 .(3)العمماء المعاصريف

 مكتجب الزكاة في صاؼ، (4)كأصحاب ىذا القكؿ يركف قياسيا عمى زكاة المستغبلت :الفول الثاني
يكسؼ كيكافؽ الدكتكر ، %2.5  كمقدار الزكاة يككف عمييا، الحكؿمضيغمتيا عند تكافر النصاب ك

                                                           

عمى  التكاليؼ كالنفقات كاجبة الخصـأستاذ مشارؾ، كمية الدراسات اإلسبلمية كالعربية، دبي، عبد اهلل، سيد حسف، 1) 
، مجمة 171ـ مقارنة بفقو الزكاة، ص2005لسنة  (91) المصرم األرباح التجارية كالصناعية في ضكء أحكاـ القانكف

 .ـ٢ََ٩العدد األكؿ -  المجمد التاسع - الزرقاء لمبحكث كالدراسات اإلنسانية
 .479-476، ص1فقو الزكاة، ج القرضاكم، (2
، مكقع جمعية اإلماـ أبي حامد الغزالي، فتاكل الزكاةأبك مميح، الدكتكر رجب،  (3

http://www.gazaly.org/subject.asp 
نما اتخذت لمنماء، فتغؿ : أما المقصكد بالمستغبلت (4 فيي األمكاؿ التي ال تجب الزكاة في عينيا، كلـ تتخذ لمتجارة كا 

كالدكر كالحمي كالدكاب التي تكرل بأجرة  .عينيا، أك بيع ما يحصؿ مف إنتاجيا ألصحابيا فائدة ككسبنا بكاسطة تأجير
مثؿ البقر كالغنـ غير السائمة : ككذلؾ ما يينتج كيباع نىتىاجو .غيرهالعمارات ككسائؿ النقؿ كؾ، كفي عصرنا امعينة كغيره

كأىـ منيا اآلف المصانع التي تينتج كييباع إنتاجيا  .التي تيتخذ لمكسب فييا، ببيع لبنيا كصكفيا أك تسمينيا أك غير ذلؾ
 .458، ص1في األسكاؽ، القرضاكم، فقو الزكاة، ج

http://www.gazaly.org/subject.asp
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مف الصافي قياسان عمى زكاة الزركع  % 10  يككف يرل أف مقدار الزكاةإال أنو ىذا الرأم مالقرضاك
. (1)بدكف كمفةتككف كالثمار التي 

تدخؿ قيمة األصكؿ   كال،زكاة عركض التجارة أصحاب ىذا القكؿ أف زكاتيا كيرل :الفول الثالث
 الغمة مكفى صاؼ،  رأس الماؿ المتداكؿ إف كجدم صاؼمكتجب الزكاة ؼ، الثابتة عند حساب الكعاء
ضافة الماؿ المستفاد  ، %2.5كمقدار الزكاة يككف ،  عمييا الحكؿكمضيكذلؾ عند تكافر النصاب ، كا 

، كىك (2)الرأم ىك ما رجحتو الرئاسة العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء في المممكة العربية السعكديةكىذا 
 .(3) كالباحثيف المعاصريفلعمماءأيده معظـ اما 

زكاة زكاتيا كيبدك أف أقرب األقكاؿ إلى الصحة ىك ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثالث، كالذم اعتبر 
 تختمؼ عف ما في المنشآت كالمصانع كالشركاتكذلؾ ألف طبيعة األصكؿ الثابتة . عركض التجارة

 .م منو إلى النشاط الزراعمإلى النشاط التجاركالنشاط الصناعي أقرب . ىك عميو الحاؿ في األرض
،  كاآلالت المنتجةمالمبافيتمثؿ بتتككف مف رأس ماؿ ثابت المنشآت الصناعية كالمصانع كالشركات ك

كرأس الماؿ الثابت .  السكؽمكرأس ماؿ متغير كىك المكاد الخاـ كمستمزماتيا إلنتاج السمع كبيعيا ؼ
  الم الذساسيكىذا ىك الفرؽ األ. يصمح بعدىا لئلنتاج البحيث  بعد مدة معينة ق استخداـمنتوىذا م

 . تنتج دائمان بفبلحتيا كالخدمة الدائمة عميياميجعميا تقاس عمى األرض الزراعية الت

 

 

 

                                                           
 .479، ص1فقو الزكاة، ج القرضاكم، (1
،  (المستغبلت)الزكاة الكاجبة في الشركات الصناعية كالخدمية  مكقع مجمة البحكث اإلسبلمية، نكع (2

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects. 
، 2، السبلمي، المختار، زكاة المستغبلت العمارات كالمصانع كنحكىا، ج102، ص2السالكس، زكاة المستغبلت، ج (3

 زكاة المصانع،، الصاكم، الدكتكر صبلح، مكقع مدكنة الدكتكر صبلح الصاكم، 104ص
http://el-wasat.com/assawy/?p=4775 

 .171ص، عبد اهلل، التكاليؼ كالنفقات كاجبة الخصـ

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?languagename=ar&View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&RamadanEntryID=0&RamadanEntryName=&NodeID=11121&PageID=13776&SectionID=2&SubjectPageTitlesID=109858&MarkIndex=17&0
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  :-مصروفات المباشرة والكمياال

           رجحت فيما سبؽ جكاز حسـ النفقات المصركفة عمى ما يجب زكاتو مف زركع كمكاشو 
كغيرىا إف كاف ذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمييا كرعايتيا مف كعاء الزكاة، كىنا نقكؿ إنو يجكز حسـ 

النفقات المصركفة في المصانع كالشركات المصركفة مف أجؿ الحصكؿ عمى الغمة أك السمعة، كىذا ما 
ذىب إليو الفقياء عند الحديث عف التكييؼ الفقيي لممصانع كالشركات، إال أف الفارؽ فيما بينيـ في 

 . المسألة ىك تكييفيا الفقيي كنسبة الزكاة الكاجبة فييا، كىنا نتحدث عف ذلؾ بشيء مف التفصيؿ

أما المقصكد بالمصاريؼ المباشرة فيي تمؾ المصاريؼ التي تضاؼ عمى السمعة كقيمة إنتاجية كيسيؿ 
 .تخصيصيا عمييا

  كالسكالر كالبنزيف،الياتؼ كالبريد كالكيرباء كالمياهقيمة فكاتير األدكات المكتبية ككعميو تحسـ أثماف 
 المدفكعة عف المصنع أك األفراد، كمصاريؼ السفر المتعمقة بالعمؿ كأيجرة الطائرة كأقساط التأميف

.  في أثناء مرحمة العمؿتحسـ مف النفقات الخسائر اىٍلميتىكىبَّدىةي ككالمككث في الفندؽ كما شابو ذلؾ، 
المصاريؼ التجريبية ككذلؾ  ،ة أك المصنعأ مصاريؼ التأسيس كما قبؿ التشغيؿ في المنشككذلؾ

تحسـ المصاريؼ المدفكعة في اإلنشاءات تحت التنفيذ؛ ألنيا تأخذ ك. لضماف جكدة المنتكجكالتطكيرية 
األجكر كالركاتب كما في حكميا لتعمقيا بطبيعة سير المنشأة أك المصنع  حكـ األصكؿ الثابتة، كتحسـ

تحسـ مف النفقات الديكف الغير مرجكة التحصيؿ عمى أف تككف قد اتُّخذت اإلجراءات كما أك الشركة، 
 .(1)الجادة لتحصيميا كلكف دكف جدكل

 

 

 

                                                           

المممكة العربية السعكدية، - المكضكع مأخكذ عف مكقع مصمحة الزكاة كالدخؿ الرسمي  (1
http://www.dzit.gov.sa/index.shtml ،مكقع منتديات جناب اليضب ،

http://www.jnabh.com/t15181-topic#38432 

http://www.dzit.gov.sa/index.shtml
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  مباشرة مثل المصروفات التسويفية واإلداريةالمصروفات غير ال: المطمب الثاني
  .والكميا

أما المصركفات غير المباشرة كالتي تحسـ مف كعاء الزكاة، فتتمثؿ في المصركفات التسكيقية  
االستيبلؾ في األصؿ الثابت المممكؾ لممنشأة أك الشركة كاإلدارية، كالمصركفات اإلعبلنية، كقيمة 

أف يككف عمى  ك،عمى أف يككف قاببلن لبلستيبلؾ بطبيعتو بسبب االستعماؿ أك التمؼ أك التقػادـ
كيككف ذلؾ ، ككف نسبة االستيبلؾ كفقان لنسب االستيبلؾ المعركفةتكأف ، مستخدمان في أغراض المنشأة

 ،(برامج الحاسكب)المباني الثابتة، أك في المباني الصناعية كاآلالت كالمكائف كاألجيزة كالبرمجيات في 
 . كغيرىاكالمعدات بما في ذلؾ سيارات الرككب كالشحف

 ،تراضية النتياء تمؾ اآلالت المنتجةؼ حسابات المنشآت الصناعية أف تحدد مدة امكقد جرل العمؿ ؼ
مف قيمة تمؾ األدكات باعتبار ىذه القيمة  % 10ـ كؿ عاـ حسفإذا افترضنا أف المدة عشر سنيف في

 الكقكد  كيحسـ.ـ مف كعاء الزكاة عند حساب الزكاةحستم فإنيا تضاؼ إلى المصركفات الت، مستيمكة
 .كالصيانة كاإليجارات كالعمؿ اإلعبلني

التبرعات المكجية إلى الييئات العامة، كالجمعيات الخيرية اليادفة إلى إنفاقيا في كجكه كما تحسـ 
كيحسـ مف كعاء الزكاة مساىمات صاحب العمؿ لصالح المستخدـ في صندكؽ . الخير ال بيدؼ الربح

 .التقاعد النظامي
، كغيرىـ (3)، كفتح العمي المالؾ(2)، كرد المحتار(1)أما بالنسبة لمضريبة فقد ذىب صاحب الزكاجر

الكثير مف العمماء إلى أنو ال تداخؿ بينيا كبيف الزكاة، فبل يجكز حسـ الضريبة مف الزكاة، إذ لكؿو 
أساسو كدكره كمصارفو، كال يغني أحدىما عف اآلخر، كممف ذىب إلى ذلؾ أيضان مف العمماء 

ال  يتحمؿ مف األعباء المالية ماعميو أف ف المسمـ إ: المعاصريف الدكتكر يكسؼ القرضاكم الذم قاؿ
 ضريبة اإليماف، كمقتضى اإلسبلـ، كخاصة في أياـ الفتف التي تذر الحميـ أف ذلؾك، يتحممو غيره

كما كافسـ الضريبةاز لؤلفراد احتساب ما يؤخذ منيـ مف الزكاة تحت مفإذا أيج... حيرافى  ً  ذلؾ حي

                                                           
، دار الفكر، 303، ص1ابف حجر الييتمي، أحمد بف محمد بف عمي السعدم، الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر، ج (1

 .ـ1987- ىػ 1407األكلى، : الطبعة
 .311، ص2، جابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار (2
، 1عميش، محمد بف أحمد بف محمد، أبك عبد اهلل المالكي، فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ، ج (3

. بدكف طبعة كبدكف تاريخ: ، دار المعرفة، الطبعة164ص
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، فتذىب البقية الباقية منيا مف حياة األفراد، كما ذىبت مف قكانيف باإلعداـ عمى ىذه الفريضة الدينية
 . (1)الحككمات

في أرض إال أف بعض الفقياء كاإلماـ أحمد فيـ مف أقكالو أنو يجكز احتسابيا مف الزكاة، عندما سئؿ 
فيزكي الماؿ عما بقي : ألنو ظمـ، قيؿ لو ليس لو ذلؾ": فقاؿ: صمح يأخذ السمطاف منيا نصؼ الغمة

، كنقؿ عف اإلماـ ابف (2)"إذا نكل بو المالؾ: يجزئ ما أخذ السمطاف عف الزكاة يعني: في يده؟ قاؿ
جاز دفعو بنية الزكاة، كتسقط  (الضريبة)كما أخذه اإلماـ باسـ المكس : "تيمية تجكيزيه لذلؾ فقد قاؿ
ف لـ تكف عمى صفتيا ما يأخذه كالة األمكر بغير اسـ ": ، كنقؿ عنو حديث مغاير لذلؾ قاؿ فيو(3)"كا 

. (4)"الزكاة ال يعتد بو مف الزكاة
أما العمماء المعاصركف فقد فيـ مف كبلـ بعضيـ إمكانية جكاز حسميا مف الزكاة، كالشيخ محمد أبك 

أيستمر كجكب الزكاة مع تمؾ الضرائب؟ كنحف : كقد أثار بعض الباحثيف فكرة ىي: "زىرة الذم قاؿ
إف ىذه الضرائب إلى اآلف لـ يخصص منيا مقادير ذات قيمة لمتكافؿ االجتماعي، كىي مطمكبة : نقكؿ

قبؿ كؿ شيء، كقد تغني عف بعض الضرائب كلكف الضرائب القائمة ال يمكف أف تغني عنيا، ألنيا لـ 
 . (5)"تسد إلى اآلف حاجات الفقراء، كال بد أف تسد

لى جكاز حسميا مف كعاء الزكاة ذىب بعض العمماء منيـ  ، كاعتبر ذلؾ (6)الشيخ محمكد شمتكتكا 
فإف بمغ الباقي نصاب الزكاة كتحقؽ فيو شرطيا كىك الفراغ مف الحاجات   بمثابة دىٍيف شيًغؿى بو الماؿ،

 
 
 

                                                           

 .1119-1118، ص2القرضاكم، فقو الزكاة، ج1) 
، 2ابف عبده، مصطفى بف سعد السيكطي، الدمشقي الحنبمي، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، ج (2

. ـ1994- ىػ 1415الثانية، : ، المكتب اإلسبلمي، الطبعة133ص
، نقمو عف كتاب الفكاكو العديدة في المسائؿ المفيدة، ألحمد بف محمد 1112، ص2 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(3

 .المنقكر، بحثت عف الكتاب فمـ أجده
 .93، ص25 ابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج(4
 .، دار الفكر العربي، بدكف طبعة كسنة نشر159أبك زىرة، اإلماـ محمد، تنظيـ اإلسبلـ لممجتمع، ص  (5
ـ، فقيو مفسر مصرم، كاف داعية إصبلح نير الفكرة، سعى إلى إصبلح 1893 ىك الشيخ محمكد شمتكت، كلد سنة (6

ـ، لو مؤلفات عديدة، الزركمي، األعبلـ، 1963األزىر لكنو طرد منو، ثـ أعيد بعد ذلؾ إليو كأصبح شيخو، تكفي سنة 
 .173، ص7ج
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لى ذلؾ ذىب بعض العمماء المعاصريف(1 )األصمية كمر عمييا الحكؿ كجب ًدينيان إخراج زكاتو  . (2)، كا 
كيبدك أف قكؿ بعض العمماء في عدـ جكاز اعتبار الضريبة بديبلن عف الزكاة أقرب لمصكاب، فالزكاة 

فريضة شرعت مف أجؿ مكاساة الفقراء كالمحتاجيف، عبلكة عمى باقي مصارفيا، أما الضريبة فكثيران ما 
تفرض مف الدكلة لمجابية ظرؼ ما، إضافة إلى أنيا ال تصرؼ في أغمب األحياف لمكاساة الفقراء 
 .كالمحتاجيف، بؿ تصرؼ في احتياجات الدكلة التي غالبان ليس ليا في الفقراء كال في مصارؼ الزكاة
أما حسميا مف كعاء الزكاة أسكة بالنفقات المنفقة أثناء عممية التصنيع كاالستيراد، كأسكة بالدُّيكف 

المتحممة أثناء ذلؾ فيبدك أنو قكؿ سديد، فالضرائب تبمغ أحيانان مبالغ طائمة تثقؿ عمى صاحب المنشأة 
أك المصنع كاىمو، فتحسـ الضرائب مف كعاء الزكاة كما يتبقى مف أمكاؿ إف كصؿ نصابان كحاؿ عميو 

 . الحكؿ فإنو يزكى بعد ذلؾ
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
، دار 109، ص(دراسة لمشكبلت المسمـ المعاصر في حياتو اليكمية المعاصرة) شمتكت، الشيخ محمكد، الفتاكل (1

 .ـ2004-ىػ1424الشركؽ، القاىرة، الطبعة الثامنة عشر، 
، مكقع كزارة األكقاؼ المصرية، 1980مارس / 5جاد الحؽ، الشيخ جاد الحؽ عمي، الضريبة كالزكاة،  (2

http://www.islamic-council.com  ،
كمكؿ، الشيخ محمد أديب، الزكاة، مركز أبحاث فقو المعامبلت اإلسبلمية، مكقع قنطقجي كـك 

http://www.kantakji.com/zakat 

http://www.islamic-council.com/
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. زكاة المستخرجات من البر والبالر والكم نففات استخراجيا: المبالث الثالث

 :-      وفيو ستة مطالب

أقوال الففياا في زكاة ما يستخرج من البر من معدن وركاز، والمفدار الواجب في : المطمب األول

. ذلك

. مفدار الواجب من الزكاة في الركاز: المطمب الثاني

أقوال الففياا في زكاة ما يستخرج من البالر من جواىر كريمة وطيب وغيره، : المطمب الثالث

. والمفدار الواجب في ذلك

أثر نففات استخراج ما في البالر من جواىر وطيب وغيره، وما يستخرج من البر : المطمب الرابع

 .عمى وعاا زكاتيا

 ؟ىل تؤثر نففات استخراج الركاز عمى الخمس الواجب: المطمب الخامس

، والمفدار التكييف الففيي لممستخرج من المالاجر والمناجم الففياا في آراا: سادسالمطمب ال

 .ه، وتأثير النففات في الساب وعاا زكاتوالواجب في
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البر من معدن وركاز، والمفدار أقوال الففياا في زكاة ما يستخرج من  :المطمب األول
 .الواجب في ذلك

ـي اهلل الككف فكاف منيا الظاىر كالباط مف ىذه الًنعىـً الظاىرة النباتات كاف ، كف             لقد عىمَّت ًنعى
الباطنة ما في جكؼ األرض مف معادف ككنكز، كما في باطف  الًنعىـً كاف مف كالحيكانات كغيرىا، ك

شكره إخراج مف  كأسماؾ كغيرىا، ككؿ ذلؾ استكجب مف العبد شكره، ككاف (1)البحر مف جكاىر كعنبر
ككنا قد تعرضنا لبعض الًنعىـً الظاىرة عمينا كحقيا، فكاف ال بد مف . لمفقراء كالمحتاجيف منو نصيب

.  التعرض لمًنعىـً الباطنة كحقيا كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ
لئلنساف عف  كالتي ال غنى ،مةاكقبؿ الحديث عنيا كاف ال بد مف اإلشارة لبعض مصطمحاتيا الو

 كلمتركيز عمى بياف جكاز حسـ نفقاتيا ، كىنا لف أقؼ طكيبلن عمى كؿ جزيئاتيا لتعذر المقاـ.معرفتيا
 .مف عدمو

:-  مصطمحاتىذه اؿإليكـ تعريفان لبعض ك
 

 .(2)"المكاضع التي يستخرج منيا جكاىر األرض ":المعدن للةً 

. (3)"ىك كؿ ما خرج مف األرض، مما ييخمؽ فييا مف غيرىا مما لو قيمة ":المعدن اصطالالاً 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
كقيؿ ىك الزعفراف،  سمي العنبر بذلؾ ألنو يتخذ مف جمد سمكة بحرية يقاؿ ليا العنبر، كىك نكع مف الطيب معركؼ، (1

 .610، ص4ف جمعو عنابر، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الراء، فصؿ العيف الميممة، جإكقيؿ 
. 279، ص13ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ النكف، فصؿ العيف الميممة، ج( 2
. 53، ص3ابف قدامة، المغني، ج( 3
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 -:(1)المعدن ثالثة أنواع
ٍفر(الذىب كالفضة)  جامد يذكب كينطبع بالنار كالنقديف:النوع األول  (2)، كالحديد كالرصاص كالصُّ
. كغير ذلؾ

 كالنُّكرىةي (3) جامد ال ينطبع بالنار كالجىصُّ :النوع الثاني
.  كالزرنيخ كغير ذلؾ(4)

.  كالنفط كالزئبؽ(5) ما ليس بجامد كالماء كالقيري :النوع الثالث
 

 اسـ لمماؿ إذا أيحرز في كعاء كلما يحرز فيو، كجمعو كنكز، كالكنز في األصؿ ىك الماؿ :الكنز للةً 
ف كاف مكنكزان، كىك حكـ شرعي ،المدفكف تحت األرض  فإذا أخرج منو الكاجب عميو لـ يبؽ كنزان كا 

كّْزى  . (6) فيو عف األصؿتيجي
 الكنز في األصؿ اسـ لممثبت في األرض بفعؿ إنساف، كاإلنساف يشمؿ المؤمف :الكنز اصطالالاً 

مَّس، أما كنز المسمـ فىميقىطىةه   .(7)كالكافر، كخص بو الكافر؛ ألف كنزه ىك الذم ييخى
 
 
 

                                                           
 .288، ص1 الزيمعي، تبييف الحقائؽ، ج(1
ٍفر(2 ٍفر بالضـ: ىك ضرب مف النحاس، كقيؿ: النحاس الجيد، كقيؿ:  الصُّ الذم : ىك ما صفر منو، كاحدتو صفرة، كالصُّ

، 461، ص4كقيؿ ىك الذىب، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الراء، فصؿ الصاد الميممة، ج. تعمؿ منو األكاني
. كالمقصكد بو ىا ىنا النحاس

ىك الذم يطمى بو، كىك معرب، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الصاد، فصؿ الجيـ، مادة :  الًجصُّ كالجىصُّ (3
. 10، ص7جصص، ج

، 5، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الراء، فصؿ النكف، جالنكرة مف الحجر الذم يحرؽ كيسكل منو الكمس :النُّكرىةي  (4
. 244ص

لغتاف، ىك صعد يذاب فيستخرج منو القار كىك شيء أسكد تطمى بو اإلبؿ كالسفف لمنع الماء مف :  القيري كالقاري (5
ىك الزفت، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الراء، فصؿ : كقيؿ. الدخكؿ، كمنو نكع تحشى بو الخبلخيؿ كاألسكرة

. 124، ص5القاؼ، ج
. 402-401، ص5 ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الزام، فصؿ الكاؼ، ج(6
.  318، ص2 ابف عابديف، رد المحتار، ج(7



116 
 

مف المعادف في حالتيا  ( أكجده في باطنيا:أم) ىك ما ركزه اهلل تعالى في األرض :الركاز للةً 
 .(1) كالكنز كالماؿ المدفكف قبؿ اإلسبلـ،الطبيعية

. (2)"ىك اسـ لما يككف تحت األرض ًخٍمقىةن أك بدفف العباد" :الركاز اصطالالاً 
ألنو مف الركز مرادان بو المرككز أعـ مف ككف راكزه الخالؽ أك ؛ كالركاز أعـ مف المعدف كالكنز

 . (3) فكاف حقيقة فييما مشتركان معنكيان كليس خاصان بالدفيف،المخمكؽ
 كيطمؽ عمى كؿ ما كاف ماالن عمى ، ىك ما دفنو أىؿ الجاىمية(4)كالركاز في عرؼ جميكر الفقياء

. (5)إال أف الشافعية قد خصكه بالذىب كالفضة دكف غيرىما مف األمكاؿ. اختبلؼ أنكاعو
 

. أقوال الففياا في زكاة المعدن والمفدار الواجب فيو
 :المذىب الالنفي .1

... ذىب الحنفية إلى أف المعدف المنطبع كالذىب كالفضة كالحديد كالرصاص كالنحاس            
كأما المعدف .  سكاء كجد في أرض عشرية أك خراجية، كيجب الخمس في الزئبؽ،يجب فيو الخمس

 فصار كالماء ال يقصد ، كالنفط كالممح فبل شيء فيو؛ ألنو مائع خارج مف األرضالقيرً المائع ؾ
ككذلؾ ما ليس بمنطبع كال مائع كالنُّكرىًة  باالستيبلء فمـ يكف في يد الكفار حتى يككف مف الغنائـ،

ال زكاة : " صمى اهلل عميو كسمـ الرسكؿ؛ كذلؾ لقكؿ(6) كالجكاىر كاليكاقيت فبل شيء فيياالجىصً ك

                                                           
. 369، ص1 بعض المؤلفيف، المعجـ الكسيط، باب الراء، مادة ركز، ج(1
 .287، ص1 الزيمعي، تبييف الحقائؽ، ج(2
بدكف طبعة : ، دار الفكر، الطبعة233، ص2 ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي، فتح القدير، ج(3

 .كبدكف تاريخ
. 50، ص3، ابف قدامة، المغني، ج490، ص1 الدسكقي، حاشية الدسكقي، ج(4
. 77، ص6 النككم، المجمكع، ج(5
 .288، ص1الزيمعي، تبييف الحقائؽ، ج (6
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 كال يجب الخمس فيما كجد في دار كأرض الكاجد مف المعدف . كلمقياس عمى التراب؛(1)"في الحجر
.  (2 )يجب: عند أبي حنيفة كأما صاحباه فقاال

 :المذىب المالكي .2
 بمجرد ازكاتيـكقالكا بذىب المالكية إلى كجكب الزكاة في المعدف مف ذىب أك فضة دكف غيرىما، 

 القطعة مف الذىب أك الفضة الخالصة التي ال تحتاج بذلؾالمقصكد  (نىٍدرة العيف)كفي . اإخراجيـ
. (3)، كقيؿ فييا الزكاةلتصفية الخمس مطمقان، بمغت نصابان أـ لـ تبمغ

 :المذىب الشافعي .3
، كدليميـ إقطاع الرسكؿ (4)ذىب الشافعية إلى كجكب الزكاة في المعدف كنقمكا في ذلؾ اإلجماع

ف إ، كقالكا (7)كأخذه منو الزكاة (6)القىبىًميَّة معادف (5)صمى اهلل عميو كسمـ ببلؿ بف الحارث المزني
الزكاة تجب في الذىب أك الفضة، أما غيرىما كالحديد كالرصاص كالنحاس كالمرجاف كالياقكت 

 .(8)يتكرر كجكب الزكاة في عينوال كالزئبؽ كالنفط كغيرىـ فبل زكاة فيو؛ ألنو ماؿ 
 
 

                                                           
، 4، ج7590سنف الكبرل، كتاب الزكاة، باب ما ال زكاة فيو مف الجكاىر غير الذىب كالفضة، حديث اؿ البييقي، (1

 حرؼ البلـ ألؼ، حديث ،أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، األلباني، 245ص
 .ضعيؼ: ، قاؿ عنو الشيخ األلبانيالمكتب اإلسبلمي،  الشاكيشزىير: ، أشرؼ عمى طبعو908، ص1، ج6292

، دار 185، ص1، البمخي، نظاـ الديف كلجنة عمماء، الفتاكل اليندية، ج288، ص1 الزيمعي، تبييف الحقائؽ، ج(2
. 331، ص1ىػ، السمرقندم، تحفة الفقياء، ج1310 الثانية، :الفكر، الطبعة

. 104، ص2، جأ الباجي، المنتقى شرح المكط(3
 .77، ص6النككم، المجمكع، ج (4
أقطعو كاف معو لكاء مزينة يـك الفتح، .  ببلؿ بف الحارث المزني، المكنى بأبي عبد الرحمف، كفد في رجب سنة خمس(5

، مات سنة ستيف، كاف عمره ، ككاف يسكف كراء المدينة، ثـ تحكؿ إلى البصرة«العقيؽ»النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
. 455، ص1، اإلصابة في تمييز الصحابة، جابف حجرف عامان، مثماف

ىي مف ناحية الفرع، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ السيف، فصؿ الجيـ، : ىي ناحية قرب المدينة، كقيؿ:  القىبىًميَّة(6
 .42، ص6ج
، 4، ج7636المعدف ليس بركاز، حديث : البييقي، السنف الكبرل، كتاب الزكاة، باب زكاة المعدف كمف قاؿ (7

، 3، ج3061، أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، باب في إقطاع األرضيف، حديث 256ص
. ضعيؼ: ، قاؿ عنو الشيخ األلباني173ص

 .333، ص3، الماكردم، الحاكم الكبير، ج77، ص6 النككم، المجمكع، ج(8
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 :المذىب الالنبمي .4
 مما ،ذىب الحنابمة إلى كجكب الزكاة في المعدف الذم يخرج مف األرض مما يخمؽ فييا مف غيرىا

لو قيمة كالذىب كالفضة كالحديد كالياقكت كالبمكر كالكحؿ كنحكه، ككذلؾ المعادف الجارية كالنفط 

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ :  كدليميـ قكلو تعالى.(1)كالكبريت كنحك ذلؾ

 كألنو ماؿ لك ؛كألنو معدف قطعت الزكاة بالخارج منو كاألثماف ؛(2)چڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ
. (3)غنمو كجب عميو خمسو فإذا أخرجو عف معدف كجبت الزكاة كالذىب

 

 :الترجيح
ف المعادف في الكقت الحاضر قد إإف الناظر في زماننا يقطع بصحة قكؿ الحنابمة في ىذه المسألة، إذ 

أصبحت عماد كؿ شيء، كأصبحت كؿ المصنكعات التي بيف أيدينا تتشكؿ مف ىذه المعادف؛ كلذا 
.  أصبحت ذات قيمة عظيمة

فضمو أصبحت دكؿ الخميج فبكال يخفى عمى أحد مدل تأثير كأىمية النفط عمى شعكب العالـ قاطبة، 
، كعميو أصبح مف غير المقبكؿ إعفاء (الذىب األسكد)أغنى دكؿ األرض، كأصبح البتركؿ يسمى ب

.  إخراج زكاتوبالمعادف كالنفط مف الخمس أك الزكاة، بينما يطالب الفبلح صاحب الدخؿ المتكاضع 
.  إعفاء بعض المعادف أك النفط في زمانيـ ىك عدـ تأثيرىا آنذاؾإلىكقد يككف ما دفع بعض األئمة 

 ذلؾ مف الخمس أك الزكاة، كمع بركز أثر ازماننا فبل شؾ أنيـ ما كانكا ًلييٍعفكالفقياء كلك عايش ىؤالء 
.  أحكامياالمعادف كغبلء أثمانيا كاف ال بد مف إعادة النظر في 

 

 
 
 
 

                                                           
 .53-52، ص3ابف قدامة، المغني، ج (1
. 267سكرة البقرة، آية  (2
. 53-52، ص3ابف قدامة، المغني، ج (3
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 .اشتراط النصاب في المعدن
ف اشتراط النصاب فبل يجكز ـ كدليميـ أف النصكص خالية ،لـ يشترط الحنفية النصاب في المعدف

؛ ألنو حؽ (2)، كأما المالكية كالشافعية كالحنابمة فاشترطكا النصاب لذلؾ(1)اشتراطو بغير دليؿ سمعي
: كلقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ؛  فاعتبركا فيو النصاب كالعشر،يتعمؽ بالمستفاد مف األرض

.  (3)"ليس فيما دكف خمس أكاؽ صدقة"
 الشتراط ذلؾ في كؿ ما كجب حؽ فيو مما ؛مف عدموفيو كقد يككف اشتراط النصاب أكلى باألخذ 

.     سبؽ، فبل يستثنى ذلؾ أسكةن كعدالةن في اكتماؿ الماؿ ككجكب الحؽ فيو
 

 .اشتراط الالول في المعدن
؛ ألف (4)ذىب الحنفية كالمالكية كالحنابمة كالشافعية في الراجح إلى عدـ اشتراط الحكؿ في زكاة المعدف

 كبالكجكد يصؿ إلى النماء فمـ يعتبر فيو الحكؿ كالميعىشَّر، كفي القكؿ اآلخر ،الحكؿ يراد لكماؿ النماء
 ألنو زكاة ماؿ تتكرر فيو الزكاة فاعتبر فيو الحكؿ كسائر ؛لمشافعية يجب حتى يحكؿ عميو الحكؿ

.  (5)الزككات
 إذ اشتراط الحكؿ الحكمة منو كماؿ النماء، ؛إف قكؿ الفقياء في عدـ اشتراط الحكؿ يرجح لدينا

. كباستخراج المعدف مف باطف األرض يككف النماء قد حصؿ، فيجب الحؽ فيو بإخراجو
 
 
 
 
 

                                                           
 .288، ص1 الزيمعي، تبييف الحقائؽ، ج(1
 .54، ص3، ابف قدامة، المغني، ج77، ص6، النككم، المجمكع، ج60، ص3 القرافي، الذخيرة، ج(2
 .107، ص2، ج1405ما أيٌدم زكاتو فميس بكنز، حديث:  البخارم، صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب(3
، 3، ابف قدامة، المغني، ج104، ص2، جأالباجي، المنتقى شرح المكط ،288، ص1 الزيمعي، تبييف الحقائؽ، ج(4

. 80، ص6، النككم، المجمكع، ج55ص
. 80، ص6 النككم، المجمكع، ج(5
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 .مفدار الزكاة في المعدن
، كحجتيـ في ذلؾ (1) المالكية كالشافعية، كىك قكؿ عندذىب الحنفية إلى كجكب الخمس في المعدف

ٍفيىا سنة، فإف جاء : "قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ٍأًتيٍّ أك في قرية عامرة فىعىرّْ ما كاف في طريؽ مى
، كال في قرية عامرة ففيو كفي الركاز الخمس ٍأًتيٍّ ال فمؾ، كما لـ يكف في طريؽ مى  كألنو .(2)"صاحبيا كا 

.  ال يحتاج إلى تصفية
 كأف ، كالشافعية في الراجح إلى كجكب ربع العشر في المعدف،الحنابمة في قكؿ ككذىب المالكية

، كحجتيـ في ذلؾ إقطاعي الرسكؿ صمى اهلل عميو (3)يصرؼ في مصارؼ الزكاة ال في مصارؼ الفيء
إف : كفي قكؿ ثالث لمشافعية قيؿ. (4)كسمـ لببلؿ بف الحارث المزني معادفى القىبىًميَّة كأخذيه منو الزكاة

ف أصيب بتعب فيجب فيو ربع العشر؛ ألنو حؽ يتعمؽ  أصيب مف غير تعب كجب فيو الخمس، كا 
.  (5)بالمستفاد مف األرض فاختمؼ قدره باختبلؼ المؤف كزكاة الزرع

نو مشيكر، كىك أف ما يخرج مف باطف األرض إ:  كقاؿ عنو(6) آخر لممالكيةان كنقؿ الشيخ القرضاكم رأم
سكاء كاف فمزات أـ سائبلن، يككف كمو لبيت ماؿ المسمميف، فالمناجـ كالبتركؿ السائؿ في باطف األرض 

مَّؿى ذلؾ بأف مصمحة المسمميف تقتضي أف تككف ىذه الثركات في أيدم الجماعات ال .ممؾ لمدكلة  كىعى
، كقد يؤدم التزاحـ عمييا إلى االقتتاؿ كسفؾ ففي أيدم األفراد، كقد يستغميا أيناس أشرار فيفسدك

 بف أىٍبيىضي إف ما يؤيد ىذا ما ركاه أبك عبيد مف أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ استقطعو : كقاؿ. الدماء

                                                           
. 82، ص6، النككم، المجمكع، ج64، ص3، القرافي، الذخيرة، ج288، ص1 الزيمعي، تبييف الحقائؽ، ج(1
األلباني، محمد ناصر الديف  ،34، ص3، ج2285 النسائي، السنف الكبرل، كتاب الزكاة، باب زكاة المعدف، حديث (2

- ، برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية 138، ص6، ج2494األلباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي، حديث 
ٌقـ آليان )مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية، - المجاني  ، قاؿ عنو الشيخ (الكتاب ميرى
. حسف: األلباني

، 53، ص3ابف قدامة، المغني، ج ،490، ص1، الدسكقي، حاشية الدسكقي، ج63، ص3القرافي، الذخيرة، ج (3
. 83، ص6النككم، المجمكع، ج

. 117 في صفحة سبؽ تخريجو (4
 .82، ص6النككم، المجمكع، ج (5
. 441-440، ص1القرضاكم، فقو الزكاة، ج (6
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مَّاؿو  أتدرم ما :  الممحى الذم بمأرب فأقطعو إٌياه، فمما تكٌلى قيؿ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ(1) المازنيحى
كفسر أبك عبيد إقطاعى الرسكًؿ صمى اهلل عميو كسمـ . (2)، فرجعو منواىٍلًعدٌ قطعت لو؟ إنما أقطعتو الماء 

ييا، فمما تبيف م يحان  مكاتان  الممحى ثـ أخذىه منو، بأف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أقطعو أرضأىٍبيىضى 
، كىك الذم لو مادة ال تنقطع مثؿ العيكف كاآلبار، ان مىاءن عىدٌ  لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أنو أقطعو

.  (3)ارتجعو منو، فسنة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في الكؤل كالنار كالماء أف الناس فييا جميعان شركاء
قد يككف ما ذىب إليو المالكية في القكؿ الذم نقمو الشيخ القرضاكم مف أف ما يخرج مف باطف ك

األرض سكاء كاف فمزات أـ سائبلن، يككف كمو لبيت ماؿ المسمميف، أك الدكلة ىك القكؿ األصكب 
المسممكف شركاء في : "ف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿإكخصكصان إذا كاف ذا قدر كبير، إذ 

، فاحتكار نفر مف األمة مقدراتيا اإلستراتيجية معناه ربط مصير (4)"في الكؤل، كالماء، كالنار: ثبلث
.  ، كىك ما يحصؿ في زماننااألمة بأشخاص كبالتالي تحكـ ذلؾ النفر بمستقبميا

 
 .مفدار الواجب من الزكاة في الركاز: المطمب الثاني

:  مصداقان لقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ(5)            اتفؽ الفقياء عمى أف في الركاز الخمس
كقد . مضركبو مف دفيف الجاىميةسكاء كاف ذىبان أك فضةن مضركبان أك غير . (6)"كفي الركاز الخمس"

.  (7)"كأجمعكا عمى أف الخمس يجب في ركاز الذىب كالفضة: "نقؿ ابف المنذر في ذلؾ اإلجماع فقاؿ
                                                           

مَّاؿو بف مرثد بف ذم ليحياف عامر بف ذم العنبر بف معاذ بف شرحبيؿ المأربي السبائي، ابف األثير، عمي  (1 أىٍبيىضي بف حى
- عمي محمد معكض : ، المحقؽ163، ص1بف أبي الكـر محمد، أبك الحسف، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج

.  ـ1994- ىػ 1415األكلى، : عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، الطبعة
، أبك داكد، سنف أبي 327، ص5، ج5736النسائي، السنف الكبرل، كتاب إحياء المكات، باب اإلقطاع، حديث  (2

، قاؿ عنو الشيخ 175، ص3، ج3066داكد، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، باب في إقطاع األرضيف، حديث 
. حسف لغيره: األلباني

. 357، ص350، ص1، ج695، 685 أبك عبيد، األمكاؿ، باب اإلقطاع، األثر(3
، 6، ج11834 البييقي، السنف الكبرل، كتاب إحياء المكات، باب ما ال يجكز إقطاعو مف المعادف الظاىرة، حديث(4

، قاؿ عنو الشيخ 278، ص3، ج3477، أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب البيكع، باب في منع الماء، حديث 248ص
. بيف المصدريف، يكجد اختبلؼ في التقديـ بيف الثبلثة الكؤل، كالماء، كالنار. صحيح: األلباني

، ابف قدامة، 47، ص2، الشافعي، األـ، ج71، ص3الذخيرة، ج ، القرافي،65، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج( 5
. 48، ص3المغني، ج

 .92سبؽ تخريجو في صفحة  (6
. 46، ص1 ابف المنذر، اإلجماع، ج(7
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 فذىب الحنفية كالمالكية كالحنابمة كالشافعية في القديـ إلى ،كاختمفكا في غير النقديف مف دفيف الجاىمية
 كالحديد كالنحاس كالرصاص كالرخاـ كالمسؾ ،أف الركاز يتناكؿ كؿ ماؿ مدفكف عمى اختبلؼ أنكاعو

 فالحديث ال ،(2)"في الركاز الخمس: "كاستدلكا لقكليـ بحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ. (1)كغيرىا
.  يخص مدفكنان دكف غيره، بؿ ىك عاـ في كؿ ما دفف في الجاىمية

ٍمقية أيضان لكف ليس جميعيا، قد إال أف الحنفية  خالفكا الجميكر فعممكا إطبلؽ الركاز عمى المعادف اىٍلخى
بؿ قصركا ذلؾ عمى كؿ معدف جامد ينطبع؛ أم يميف بالنار كالذىب كالفضة كالحديد كالنحاس 

.  (3)كالرصاص كغيرىا
الزكاة قكؿ بكجكب اؿ قكؿ يتفؽ مع أنكاعو،أف الركاز يشمؿ كؿ مدفكف عمى اختبلؼ  بإف قكؿ الجميكر

. ، كىك قكؿ صحيح معتبردف، كبالتالي كجكب الخمس فيوامعمف اؿفي كؿ ما يخرج مف األرض 
 

 .اشتراط النصاب في الركاز
ذىب الحنفية كالمالكية كالحنابمة، كالشافعية في القديـ إلى عدـ اشتراط النصاب في خمس الركاز، كفي 

القكؿ الجديد لمشافعية اشتريًط ذلؾ
(4). 

إذ إف استخراج الركاز عادة ال . إف قكؿ الجميكر في عدـ اشتراط النصاب في الركاز قكؿ معتبر
فعدـ اشتراط النصاب فيو يتفؽ مع مقاصد . يستمـز مؤنة كبيرة عمى عكس ما عميو الحاؿ في المعدف

. الشريعة كالتي منيا مصمحة الفقير
 
 
 
 

                                                           

، الغزالي، 50، ص3ابف قدامة، المغني، ج ،71، ص3الذخيرة، ج ، القرافي،67، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج1) 
محمد محمد ، أحمد محمكد إبراىيـ: ، المحقؽ493، ص2أبك حامد محمد بف محمد الطكسي، الكسيط في المذىب، ج

 .ىػ1417األكلى، : القاىرة، الطبعة– تامر، دار السبلـ 
.  سبؽ تخريجو(2
. 67، ص2 الكاساني، بدائع الصنائع، ج(3
، 48، ص3، ابف قدامة، المغني، ج67، ص3، القرافي، الذخيرة، ج330، ص1 السمرقندم، تحفة الفقياء، ج(4

 .493، ص2الغزالي، الكسيط في المذىب، ج



123 
 

 .اشتراط الالول في الركاز
.  (1)لـ يشترط الحكؿ في خمس الركاز الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة

.   كيستكجب الحؽ فيوؤه يكتمؿ نماقكىذا ىك الصكاب فباستخراج
 

أقوال الففياا في زكاة ما يستخرج من البالر من جواىر كريمة وطيب  :لثالثالمطمب ا
 .، والمفدار الواجب في ذلكوغيره

 إلى أف ، كفي ركاية عف اإلماـ أحمد،            ذىب جميكر العمماء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية
المستخرج مف البحر مف لؤلؤ كعنبر كمرجاف كنحكىا مف معادف البحر ال شيء فيو مف زكاة أك 

ليو ذىب عمر بف عبد العزيز، كعطاء، كالثكرم، كمحمد صاحب أبي حنيفة، كأب(2)خمس ، (3) ثكرك، كا 
إنو شيء :  أنو قاؿ في العنبر،، كحجتيـ في ذلؾ ما ركم عف ابف عباس رضي اهلل عنو(4) عبيدككأب
دىسىرىهي 
لمف  ليس العنبر بغنيمة، كىك":  كعف جابر بف عبد اهلل أنو قاؿ.(6) البحر فبل شيء فيو(5)

                                                           
الغزالي، الكسيط في المذىب،  ،457، ص1، الدسكقي، حاشية الدسكقي، ج330، ص1 السمرقندم، تحفة الفقياء، ج(1
. 55، ص3، ابف قدامة، المغني، ج493، ص2ج
، العبدرم، محمد بف يكسؼ 213- 212، ص2، السرخسي، المبسكط، ج332، ص1السمرقندم، تحفة الفقياء، ج (2

األكلى، : ، دار الكتب العممية، الطبعة217، ص3بف أبي القاسـ، أبك عبد اهلل، التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، ج
 .56-55، ص3، ابف قدامة، المغني، ج45، ص2ـ، األـ، الشافعي، ج1994-ىػ1416

إبراىيـ بف خالد الكمبي الفقيو مف أىؿ بغداد، مات سنة أربعيف كمائتيف، كاف أحد أئمة الدنيا فقيان كعممان ككرعان ىك  (3
كزارة : ، طبع بإعانة74، ص8كفضبلن كديانةن كخيران، ابف حباف، محمد بف أحمد بف حباف بف معاذ، البيستي، الثقات، ج

الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية، دائرة : المعارؼ لمحككمة العالية اليندية، تحت مراقبة
. ـ1973 - ىػ 1393األكلى، : المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف اليند، الطبعة

، 1أبك عبيد، األمكاؿ، ج، 56-55، ص3، ابف قدامة، المغني، ج213- 212، ص2السرخسي، المبسكط، ج (4
.  434ص

أم دفعو : ، كمعناىا في الحديثعاندتو: دسرت السفينة الماء بصدرىا: يقاؿ، الطعف كالدفع الشديد: الدسر: دىسىرىهي  (5
-284، ص4، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الراء، فصؿ الداؿ الميممة، مادة دسر، جمكج البحر كألقاه إلى الشط

285 .
. 213، ص2السرخسي، المبسكط، ج (6
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مَّسي يعني أنو ال :  عمى قكؿ جابر فقاؿ، كعمؽ أبك عبيد(1)"أخذه فيذاف رجبلف مف : ، ثـ قاؿييخى
 .(2)أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ يريا فيو شيئان 

كألنو كاف يستخرج في عيد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كصحابتو الكراـ، كلـ يأًت شيء في ذكر ذلؾ 
.  (4) كألنو عفك قياسان عمى العفك مف صدقة الخيؿ.(3)عنو صمى اهلل عميو كسمـ كال عف أصحابة

 يكسؼ صاحب أبي حنيفة أف في المستخرج مف البحر الزكاة؛ مكفي ركاية أخرل عف اإلماـ أحمد كأب
عىدىفو عف مف  ابف عباس سألو عامؿ أف، كركم (5)ألنو خارج مف معدف، فأشبو الخارج مف معدف البر

، كركم أف عمر بف عبد العزيز كاف يأخذ مف العنبر (6)إف كاف فيو شيء فالخمس: العنبر، فقاؿ
ليو ذىب الحسف، كالزىرم ال  كركم أف عمر بف عبد العزيز كتب إلى عاممو في عيماف أف. الخمس، كا 

.  (7)يأخذ مف السمؾ شيئان حتى يبمغ مائتي درىـ
السمؾ ال شيء فيو بحاؿ في قكؿ أىؿ العمـ كافة؛ ألنو صيد، فمـ يجب فيو زكاة بأف : كأجيب عف ذلؾ

كصيد البر، كألنو ال نص كال إجماع عمى الكجكب فيو، كال يصح قياسو عمى ما فيو الزكاة، فبل كجو 
 . (8)إليجابيا فيو
 بعث إلى عمر بف الخطاب (9)ما ركم أف يعمى بف أميةفي ذلؾ  يكسؼ في إيجاب الخمس ككحجة أب

رضي اهلل عنو يسألو عف عنبر كجده عمى ساحؿ البحر، فكتب إليو في جكابو أنو ماؿ اهلل يؤتيو مف 
 كىك الذىب كالفضة ، كألف نفيسى ما يكجد في البحر معتبره بنفيس ما يكجد في البريشاء كفيو الخمس؛

 . (10 )سفيجب فيو الخـ

                                                           
 .433، ص1، ج886، 884 أبك عبيد، األمكاؿ، األثر (1
 . نفس المصدر(2
 .55، ص3ابف قدامة، المغني، ج( 3
. 434، ص1، ج891 أبك عبيد، األمكاؿ، األثر(4
. 213- 212، ص2السرخسي، المبسكط، ج ،55، ص3 ابف قدامة، المغني، ج(5
 .98، ص6، ج10122عبد الرزاؽ، مصنؼ عبد الرزاؽ، األثر  (6
. 434، ص1، ج890أبك عبيد، األمكاؿ، األثر (7
 .56، ص3 ابف قدامة، المغني، ج(8
 ىك يعمى بف أمية بف أيبىيّْ بف عبيدة بف ىماـ، ككاف حميفان لبني نكفؿ بف عبد مناؼ، كأسمـ ىك كأبكه أمية كأخكه سممة (9

كشارؾ في غزكة العسرة، ابف سعد، . كشيد يعمى كسممة ابنا أمية مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تبكؾ. بف أمية
.  11، ص6الطبقات الكبرل، ج

. 213، ص2 السرخسي، المبسكط، ج(10
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، (1)زكاةإلى أف في المستخرج مف البحر  مف العمماء المعاصريف ذىب الدكتكر يكسؼ القرضاكمك
كحجتو في ذلؾ أف المستخرج مف البحر شبيو بالمعدف مف البر، بحكـ المالية الجامعة بينيما، فالكاجب 

يككف ذلؾ بناءن : القياس عميو، ككذلؾ قياسان عمى الحاصبلت الزراعية، أما القدر الكاجب في ذلؾ فقاؿ
عمى تحديد أىؿ الرأم، إذ الشارع قد فاضؿ بيف المقادير الكاجبة في الحبكب كالثمار، تبعان لمكمفة 

كالجيد في سقي الزرع بيف عشر كنصؼ عشر، كالحاؿ ينسحب عمى ىذه المسألة فما تـ الحصكؿ 
عميو مف البحر بمشقة ككثرة مؤنة يجب النظر إلى ذلؾ، ككذلؾ ما كاف نفيسان كثمينان يجب النظر إلى 

.  ذلؾ كأخذه باالعتبار
ف في السمؾ حقان إف كاف ذا قدر كبير إ :كقد رجح الشيخ القرضاكم كغيره مف العمماء الرأم القائؿ

. (2) ما سبؽإلىاستنادان . كثمفو عاؿو 
كأخذان بما ذىب إليو أبك يكسؼ كاإلماـ أحمد في ركاية كمف كافقيـ، كما ذىب إليو الشيخ القرضاكم 

إعفاء ما يستخرج مف البحر مف عنبر مف برر زكاة؛ إذ ال ـيرجح لدينا قكؿ القائميف مف أف في ذلؾ 
.   أك ما لو قيمة مما يستخرج مف البحر أك نفط،أك لؤلؤ أك مرجاف أك سمؾ أك غاز

ف ما كاف يستخرج في زمف األئمة الكراـ لـ يكف ذا قيمة إذا ما قكرف مع ما يستخرج إ بقان كلقد قمنا سا
 كالذم لـ يكف يستخدـ بيذه ،إضافة الستخدامات ما يستخرج مف البحر في العصر الحديث. في زماننا

.  الييئة كىذا الكـ في العصر القديـ
 

. االمفدار الواجب فيوفي أقوال الففياا في زكاة الجواىر و
 ، كفي المذىب المالكي التفرقة بيف الكثير ففيو الخمسي (3)ذىب الحنفية إلى أف في الجكاىر الخمس

، كأما الشافعية كالحنابمة فقالكا بعدـ كجكب (4)%2.5 أم ربع العشر أما القميؿ ففيو الزكاةك، %20أم
.  (5)الزكاة في الجكاىر

                                                           
 .455-454، ص1القرضاكم، فقو الزكاة، ج (1
. 21رشيد، زكاة الثركة الحيكانية البحرية كالبرية المعدة لئلنتاج، صا، 455-454، ص1 القرضاكم، فقو الزكاة، ج(2
، 132-131، ص2 أبك عبد اهلل، األصؿ المعركؼ بالمبسكط، ج،الشيباني، محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني (3

. كراتشي– أبك الكفا األفغاني، إدارة القرآف كالعمـك اإلسبلمية : المحقؽ
. 64، ص3القرافي، الذخيرة، ج (4
. 44، ص3، ابف قدامة، المغني، ج290، ص1 الشيرازم، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، ج(5
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عدـ استثناء ما لو القكؿ بنو يتفؽ مع إ إذ ؛إف القكؿ بعدـ استثناء الجكاىر مف الكاجب قكؿ أكلى باألخذ
مف % 2.5، كعميو فيجب إخراج ربع العشر قيمة في زماننا مما كاف ال يأبو لو في الزمف الماضي

. الزكاة في الجكاىر
 

وغيره، وما يستخرج أثر نففات استخراج ما في البالر من جواىر وطيب : رابعالمطمب ال
 . وعاا زكاتيامن البر في

في حساب كعاء المصركفة عمى المعدف كالركاز المؤنة إلى عدـ تأثير  الحنفية ذىب           
 كلعدـ كركد رأم منيـ في مؤنة ما سبؽ، كقياسان عمى ، كبالتالي،(1)سيأتي تفصيؿ ذلؾ فيما بعد تيا؛زكا

.   فإنيا ال تحسـ مف كعاء الزكاة،استخراج الجكاىر
 ال زكاة في قفإ إذ إف الحنفية قد قالكا ،كأما مؤنة استخراج ما يستخرج مف البحر فبل إشكاؿ في ذلؾ

كأما المالكية فقد فرقكا بيف القميؿ .  عندىـ، كعميو فبل أثر لبحث ىذه المسألة(2)المستخرج مف البحر
ـي المؤنة كالكمفة فيككف فيو الزكاة، كأما الكثير ففيو  كالكثير في الجكاىر، فالقميؿ باستخراجو تىٍعظي

 حساب في كىـ قد قالكا في الركاز كالمعدف بتأثير الكمفة .(3) ألف المؤنة كالكمفة تخؼ فيو؛الخمس
.  ، كعميو يمكف أف ينسحب الحاؿ عمى ىذه المسألة لتشابو الحاؿ(4)كعاء الزكاة

 عندىـ  فبل أثر لبحث المؤنة في المسألة(5) ال زكاة فيوقفإأما فيما يستخرج مف البحر فيـ قد قالكا 
.  كذلؾ

 إال ،أما الشافعية كالحنابمة فقد ذىبكا إلى القكؿ بعدـ كجكب شيء في الجكاىر كما يستخرج مف البحر
ٍنفىقة عمى المستخرج مف البحر ،(6)قكالن لئلماـ أحمد  كعميو ال أثر في بحث مسألة المؤنة كالكمفة المي

.  كبالتالي ال داعيى لبحث مسألة الكمفة كالمؤنة في ذلؾ، إذ األصؿ معفكّّ عنو؛كالجكاىر
 

                                                           
. 431، ص1 الشيباني، الحجة عمى أىؿ المدينة، ج(1
 .332، ص1السمرقندم، تحفة الفقياء، ج (2
. 64، ص3 القرافي، الذخيرة، ج(3
. 64، ص3القرافي، الذخيرة، ج( 4
. 217، ص3 العبدرم، التاج كاإلكميؿ، ج(5
. 56-55، 44، ص3، ابف قدامة، المغني، ج290، ص1، الشيرازم، الميذب، ج45، ص2 األـ، الشافعي، ج(6
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 ؟ىل تؤثر نففات استخراج الركاز عمى الخمس الواجب: خامسالمطمب ال

            تباينت أقكاؿ الفقياء في تأثير المؤنة كالكمفة في حساب كعاء الزكاة في الخارج مف 
 :- فكانت أقكاليـ عمى النحك التالي،المعدف كالركاز، كما استخرج مف البحر

، قاؿ (1) حساب كعاء الزكاة في المعدف كالركازفيذىب الحنفية كالحنابمة إلى عدـ تأثير المؤنة كالكمفة 
 بعمؿ كثير ًمٍنوي كالمعدف سكاء ما طمب   (أم الركاز)قاؿ أبك حنيفة ىذا : "محمد صاحب أبي حنيفة

 .(2)" كفيما استخرج مف المعدف الخمس،ًفيوً كبماؿ يكجد كما كجد مف غير طمب فيك سكاء 
 كبالتالي ال داًعيى لبحث ،كأما ما استخرج مف البحر فقد سبؽ بياف قكؿ الحنفية في أنو ال كاجب فيو

.   حساب كعاء الزكاةفيتأثير النفقة كالكمفة مسألة 
كال يحتسب المالؾ ما أنفقو عمى المعدف في استخراجو مف المعدف، كال في : "قاؿ ابف قدامة في المغني

.  (3)"تصفيتو
 ألف ؛كال يحتسب المالؾ ما أنفقو عمى المعدف في استخراجو كال تصفيتو مف المعدف: "كفي المقنع جاء

. (4)"الكاجب فيو زكاة فبل يحتسب بمؤنة استخراجو كتصفيتو كالحبكب
لى اعتبار تأثير النفقة كالكمفة   حساب كعاء الزكاة ذىب المالكية، قاؿ صاحب المنتقى شرح فيكا 

قاؿ مالؾ األمر الذم ال اختبلؼ فيو عندنا، كالذم سمعت أىؿ العمـ يقكلكنو أف الركاز إنما : "المكطأ
 فأما ، كلـ يتكمؼ فيو نفقة كال كبير عمؿ كال مؤنة،ىك دفف يكجد مف دفف الجاىمية ما لـ يطمب بماؿ

تيكيمّْؼى فيو كبير عمؿ فأصيب مرة كأخطئ مرة فميس بركاز  كشرح صاحب المنتقى .(5)"ما طمب بماؿ كى
كمعنى ذلؾ أف دفف الجاىمية ىك الذم ال يطمب بماؿ كال يتكمؼ فيو كبير ": قكؿ اإلماـ مالؾ فقاؿ

تيكيمّْؼى عمؿ؛ ألنو ال سيمة عميو فيطمب في الغالب، كأما ما طمب بماؿ   فيو عمؿ كالمعدف الذم لو كى
 كيتكمؼ فيو كبير العمؿ مف التصفية كطمب النيؿ ،سيمة كعبلمة يطمب ليا كينفؽ في طمبو األمكاؿ

 .(6)"خطئ ليس بركاز كنحكهأصيب كربما أكغيرىما كربما 

                                                           
 .55، ص3ابف قدامة، المغني، ج، 431، ص1الشيباني، الحجة عمى أىؿ المدينة، ج (1
. 431، ص1 الشيباني، الحجة عمى أىؿ المدينة، ج(2
. 55، ص3ابف قدامة، المغني، ج( 3
. 584، ص2 ابف قدامة، الشرح الكبير عمى متف المقنع، ج(4
. 106، ص2 الباجي، المنتقى شرح المكطأ، ج(5
 . نفس المصدر(6
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كىذا كمو فيما استخرج مف المعادف : "... كقاؿ ابف عبد البر بعد الحديث عف الكاجب في المعدف
بالكمفة كالعمؿ كالمشقة، كأما الندرة منو بغير مشقة فيي ركاز كحكميا حكـ الركاز فييا الخمس، كقد 
ركم عف مالؾ أف الندرة في المعدف حكميا كحكـ ما يتكمؼ فيو العمؿ مما يستخرج مف المعدف في 

 ألف أصؿ الركاز ما ارتكز في المعدف مما ؛كاألكؿ تحصيؿ مذىبو كعميو فتكل جميكر الفقياء. الركاز
 .(1)"عمؿ كال كمفة مف الذىب كالفضة ال ييناؿ بكبير

كراعى " :كقد صرح القرافي في اعتبار المذىب لمكمفة كالمؤنة عند الحديث عف الركاز كالمعدف فقاؿ
.  (2)"في الزرع ًبالسٍَّيًح كىالنٍَّضحً المذىب خفة العمؿ اعتباران 

:  فقاؿ، قكالن في المذىب بعدـ تأثير الكمفة كالمؤنة بعد أف ساؽ القكؿ القائؿ باعتبارىا(3)كنقؿ الدسكقي
، كقد نقؿ ىذا (4)كاجب فيو الخمس مطمقان كلك تكقؼ إخراجو مف األرض عمى كبير نفقة أك عمؿاؿ

كظاىر كبلـ مالؾ أف الزكاة تجب بانفصالو عف المعدف كما ": القكؿ القرافي في مكضع آخر فقاؿ
 كيقؼ اإلخراج عمى التصفية كالكيؿ كالزرع كال تسقط منو النفقة ،تجب في الزرع كالثمرة كببدك الصبلح

. (5)"كالكمؼ كالزرع
لى تأثير المؤنة كالكمفة في حساب كعاء الزكاة في المعدف كالركاز ذىب الشافعية، قاؿ اإلماـ  كا 

. (7)"كألنو يصؿ إليو مف غير تعب كال مؤنة فاحتمؿ الخمس... كيجب في الركاز الخمس: "(6)الشيرازم
كىذا تصريح مف اإلماـ الشيرازم في اعتبار الكمفة كالمؤنة إذ لك كاف تحصيؿ الركاز أك المعدف بكمفة 

.  لكاف الكاجب أقؿ مف الخمس

                                                           
. 297-296، ص2ابف عبد البر، الكافي في فقو أىؿ المدنية، ج( 1
. 64، ص3القرافي، الذخيرة، ج( 2
ىك محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي، مف عمماء العربية، درس في األزىر، لو عدة مؤلفات منيا حاشية  (3

، 6ـ، الزركمي، األعبلـ، ج1815- ىػ 1230عمى الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ، الحدكد الفقيية، تكفي عاـ 
 .17ص

. 490، ض1 الدسكقي، الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي، ج(4
. 65، ص3القرافي، الذخيرة، ج (5
ىػ في بمدة فيركز آباد، كىي 393ىك اإلماـ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ، أبك إسحاؽ كيمقب جماؿ الديف، كلد سنة  (6

 كـ إلى الجنكب مف شيراز، كبيا نشأ كفييا بدأ تحصيمو العممي، الشيرازم، أبك 115مدينة جكر الكاقعة عمى بعد 
إحساف عباس، دار : محمد بف مكـر ابف منظكر، المحقؽ: ، ىذبو1، ص1إسحاؽ إبراىيـ بف عمي، طبقات الفقياء، ج

 .ـ1970، 1طبيركت،  الرائد العربي،
 .299، ص1الشيرازم، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، ج (7
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يجب ربع : كعند حديث اإلماـ النككم عف مقدار الكاجب في الركاز كالمعدف ذكر ثبلثة أقكاؿ، أكليا
 الزكاة ألنو ماؿ تجب ؛يجب فيو الخمس:  ألنيا زكاة كزكاة الذىب كالفضة ربع العشر، كثانييا؛العشر

ف : ، كثالثياركازفيو بالكجكد فتقدرت زكاتو بالخمس كاؿ إف أصيب مف غير تعب كجب فيو الخمس، كا 
أصيب بتعب كجب فيو ربع العشر؛ ألنو حؽ يتعمؽ بالمستفاد مف األرض فاختمؼ قدره باختبلؼ 

ف ىذه األقكاؿ مشيكرة كالصحيح منيا كجكب ربع العشر، كالذم دفعيـ إكقاؿ . المؤف كزكاة الزرع
 فما احتاج ،لترجيح ذلؾ الفرؽ بيف المؤنة كعدميا الحاجة إلى الطحف كالمعالجة بالنار كاالستغناء عنيا

.  (1)فربع العشر كما استغنى عنيا فالخمس

 حساب كعاء الزكاة في فيالماكردم قكالن آخر عف الشافعية بعدـ اعتبار النفقات كالكمؼ كتأثيرىا  كنقؿ
أما كجكب الزكاة فيو فباستخراجو مف معدنو، كأما كقت إخراج الزكاة منو فبتخميصو : "المعدف فقاؿ

كتصفيتو حتى يصير كرقان خالصان، أك ذىبان صافيان كالثمار التي تجب زكاتيا ًببيديكّْ صبلحيا، كيخرج 
ًصراًميا منيا بعد جفافيا، كى
 كذلؾ معادف الذىب كالفضة تجب الزكاة فيو، باألخذ كاالستخراج كتجب (2)

الزكاة منيا بعد التصفية، كالتميز تشبييان بما ذكرنا كألف النصاب فيو معتبر، كال يمكف اعتباره إال بعد 
. (3)"تمييزه، كعميو التزاـ مؤنتو كاهلل أعمـ

لى تأثير الكمفة كالمؤنة في حساب كعاء الزكاة في المعدف ذىب مف العمماء المعاصريف الدكتكر  كا 
إف القدر الكاجب مف الزكاة في المعدف يككف بناءن عمى تحديد أىؿ الرأم، : يكسؼ القرضاكم فقاؿ

فالشارع قد فاضؿ بيف المقادير الكاجبة في الحبكب كالثمار، تبعان لمكمفة كالجيد في سقي الزرع بيف 
، كىنا الحاؿ ينسحب كذلؾ  فما تـ الحصكؿ عميو مف البحر بمشقة ككثرة مؤنة ،عيشرو كنصًؼ عيشرو

.  (4)يجب النظر إلى ذلؾ، ككذلؾ ما كاف نفيسان كثمينان يجب النظر إلى ذلؾ كأخذه باالعتبار

 فالشارع كما راعى مصمحة ، حساب كعاء الزكاةفي بتأثير المؤنة كالكمفة ؿ القائفريؽ اؿميؿ إلى قكؿأ
الفقير لـ يغفؿ مصمحة الغني كذلؾ، كما ينفقو الغني مف أجؿ الحصكؿ عمى ما يجب تزكيتو يجب 

                                                           
. 83-82، ص6النككم، المجمكع، ج (1
ـي  (2 را ـي  .جزه: كصـر النخؿ كالشجر كالزرع يصرمو صرمان كاصطرمو. جداد النخؿ :الصّْ را  قطع الثمرة كاجتناؤىا: كالصّْ

، جالنخمة مف  .336، ص12، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الميـ، فصؿ الصاد الميممة، مادة صـر
. 334، ص3 الماكردم، الحاكم الكبير، ج(3
. 455-454، ص1القرضاكم، فقو الزكاة، ج (4
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فيك قد ينفؽ أمكاالن كثيرة مف أجؿ الحصكؿ عمى المعدف أك . حسمو مف كعاء الزكاة لعدـ اإلضرار بو
. جب حسـ ذلؾ مف كعاء الزكاةاكاؿالركاز ؼ

 

. آراا الففياا في زكاة المعدن والركاز مع الدَّين
 حساب كعاء الزكاة في الشافعية إلى عدـ تأثير الدَّيف عند كالراجح ،ذىب الحنفية كالمالكية            

قمت أرأيت الرجؿ يجد الركاز في الصحراء أك يعمؿ في : "، قاؿ محمد الشيباني(1)في المعدف كالركاز
ٌمس ىؿ ،أصاب  فيصيب فيو الماؿ كعميو دىيفه نىٍحكه ًممَّا،المعدف  ؟ ما أصاب مف الركاز كالمعدفييخى

 .(2)" ال إنما ىك مغنـ: قاؿ، كال تعد ىذا مانعان مثؿ الزكاة: نعـ قمت:قاؿ
كال يمنع الدٍَّيفي زكاة : "، كقاؿ ابف عبد البر(3)"ال ييٍسًقطي الدٍَّيفي زكاة المعدف كالزرع" :قاؿ القرافي
الركاز إذا كجبت فيو الزكاة فبل ييسقطيا الدَّيف كال ما : "، كقاؿ الشيخ الدسكقي4))"كال ييسقطيا. المعادف

 الدٍَّيفي أم بسبب دىٍيفو عمى أربابيا سكاء كاف ... ييٍسًقطيوي دىٍيفه  بؿ ككذلؾ إذا كجب فيو الخمس فبل ،معو
ا أك طعامان بأف كاف سممان فييما  .(5)"عينان بأف استقرضو أك اشترل بو في الذمة أك كاف عىٍرضن

 ففي منع الدٍَّيًف ،إذا كجد معدنان أك ركازان كعميو دىٍيفه بقدر المكجكد أك ينقصو عف النصاب: "قاؿ النككم
. (6)"ال يمنع (األصح)زكاتيما القكالف السابقاف في سائر الزككات 

لى تأثير الدَّيفً  ، قاؿ (7) كىك قكؿه لمشافعية، حساب كعاء الزكاة في المعدف كالركاز ذىب الحنابمة فيكا 
كال يحتسب المالؾ ما أنفقو عمى المعدف في استخراجو كال تصفيتو مف : "ابف قدامة في الشرح الكبير

 فإف كاف ذلؾ دىٍينان ، ألف الكاجب فيو زكاة فبل يحتسب بمؤنة استخراجو كتصفيتو كالحبكب؛المعدف
. (8)"عميو احتسب بو عمى الصحيح مف المذىب كما يحتسب بما أنفؽ عمى الزرع

                                                           
، 6، النككم، المجمكع، ج62، ص3، القرافي، الذخيرة، ج138، ص2الشيباني، األصؿ المعركؼ بالمبسكط، ج (1

. 89ص
. 138، ص2 الشيباني، األصؿ المعركؼ بالمبسكط، ج(2
. 62، ص3 القرافي، الذخيرة، ج(3
. 296، ص1 ابف عبد البر، الكافي في فقو أىؿ المدينة، ج(4
. 481-480، ص1 الدسكقي، الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي، ج(5
. 89، ص6 النككم، المجمكع، ج(6
. 89، ص6، النككم، المجمكع، ج584، ص2 ابف قدامة، الشرح الكبير عمى متف المقنع، ج(7
 .584، ص2ابف قدامة، الشرح الكبير عمى متف المقنع، ج (8
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. كيبدك أف قكؿ الحنابمة كمف كافقيـ مف تأثير اىٍلدَّيف في حساب كعاء الزكاة في المعدف، ىك األصكب
كذلؾ لما كنا قد رجحنا فيما سبؽ مف تأثير الدُّيكف في حساب كعاء الزكاة في الزركع كالمكاشي 

كغيرىا، كالذم عميو دىٍيف ىك أحكج ما يككف لسداد دىٍينو، كالقكؿ بحسـ دىٍينو مف كعاء الزكاة يتفؽ مع 
 .اليدم النبكم
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، التكييف الففيي لممستخرج من المالاجر والمناجم الففياا في آراا: سادسالمطمب ال
 .ه، وتأثير النففات في الساب وعاا زكاتووالمفدار الواجب في

          قبؿ الحديث عف التكييؼ الفقيي لممستخرج مف المحاجر كالمناجـ، ال بد مف اإلشارة إلى 
 .مسألة الخبلؼ بيف الفقياء في المعدف، ىؿ ىك ركاز أـ ال؟ لتعمقو بيذا المطمب

 إلى عدـ التفرقة بيف الركاز كالمعدف، يقكؿ اإلماـ (1) ذىب السادة الحنفية كقكؿ في المذىب الحنبمي
أحدىما يسمى كنزان كىك الماؿ الذم دفنو بنك آدـ في : فالمستخرج مف األرض نكعاف": الكاساني

األرض، كالثاني يسمى معدنان كىك الماؿ الذم خمقو اهلل تعالى في األرض يكـ خمؽ األرض، كالركاز 
 .(2)"اسـ يقع عمى كؿ كاحد منيما إال أف حقيقتو لممعدف كاستعمالو لمكنز مجازان 

كذىب جميكر الفقياء إلى التفرقة بيف االثنيف، فقالكا إف المعدف ليس بركاز، كبالتالي فرقكا في الكاجب 
 .(3)فييما

لى ىذا القكؿ ذىب أغمب الفقياء كالعمماء، يقكؿ اإلماـ البخارم  كقاؿ ،باب في الركاز الخمس: "(4)كا 
كليس المعدف .  الخمسقالركاز دفف الجاىمية في قميمو ككثير- يعني الشافعي - مالؾ كابف إدريس 

بىاره كفي الركاز الخمس ": صمى اهلل عميو كسمـ- بركاز كقد قاؿ النبي  كقاؿ ، "... في المعدف جي
يقاؿ لمف كالمعدف ركاز مثؿ دفف الجاىمية ألنو يقاؿ أركز المعدف إذا خرج منو شيء : بعض الناس

 .  (5)"كىب لو شيء أك ربح ربحان كثيران أك كثر ثمره أركزت

                                                           
 .50، ص3، ابف قدامة، المغني، ج65، ص2 الكاساني، بدائع الصنائع، ج(1
 .65، ص2 الكاساني، بدائع الصنائع، ج(2
-52، ص3ابن قدامة، المغنً، ج ،77، ص6النووي، المجموع، ج، 104، ص2، جأالباجً، المنتقى شرح الموط (3

53. 
ىػ، صاحب الصحيح المشيكر، ككاف 194 سنةىك أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف المغيرة بف البخارم، كلد  (4

عاـ، 62ىػ، ككاف عمره 256يصمي لكؿ ترجمة ركعتيف، ككاف كرعان كصاحب عمـ كاسع، كتكفي ليمة الفطر مف عاـ 
، (في جامعو الصحيح) الجرجاني، عبد اهلل بف عدم، أسامي مف ركل عنيـ محمد بف إسماعيؿ البخارم مف مشايخو

 .ػق1414، 1عامر حسف صبرم، دار البشائر اإلسبلمية، بيركت، ط. ، تحقيؽ د62، 49، 47ص ،1ج
 .129، ص2 البخارم، صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، ج(5
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ففرؽ بيف المعدف كالركاز، فأكجب الخمس في الركاز؛ ألنو ماؿ مجمكع ": كىك ما أيده ابف القيـ فقاؿ
يؤخذ بغير كمفة كال تعب، كأسقطيا عف المعدف؛ ألنو يحتاج إلى كمفة كتعب في استخراجو، كاهلل 

. (1)"أعمـ
كأيد ىذا القكؿ أيضان األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة بعد أف ساؽ حديث المصطفى صمى اهلل عميو 

بىاره العجماء ": كسمـ بىاره  كالبئر (2)جي بىاره كالمعدف جي ف المعدف يشمؿ إ: ، فقاؿ(3)" كفي الركاز الخمسجي
، كأنو ليس (4) كيشمؿ أيضان الرخاـ كحجارة المحاجر،الذىب كالفضة كالحديد كالنحاس كالفحـ الحجرم

: قاؿ عمماؤنا": القرطبي الذم عمؽ فيو عمى حديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـكاستدؿ بقكؿ ، بركاز
 دؿ عمى أف الحكـ في المعادف غير الحكـ في (5)"كفي الركاز الخمس:" لما قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ

 ألنو صمى اهلل عميو كسمـ قد فصؿ بيف المعادف كالركاز بالكاك الفاصمة، كلك كاف الحكـ فييما ؛الركاز
بىاره كفيو الخمس، فمما قاؿ عمـ أف حكـ الركاز غير حكـ " كفي الركاز الخمس": سكاء لقاؿ كالمعدف جي

 .(6)"المعدف فيما يؤخذ منو، كاهلل أعمـ

كيبدك أف ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف التفرقة بيف الركاز كالمعدف ىك الراجح، كذلؾ لقكة أدلتيـ 
التي استدلكا بيا، كانبنى عمى ىذه التفرقة القكؿ بأف تكييؼ المستخرج مف المحاجر كالمناجـ أنو 

 . معدف، كبالتالي التفرقة في الكاجب فيو

 

 
 
 
 
 

                                                           
: ،  تحقيؽ279، ص4ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، ج (1

. ـ1991- ىػ 1411األكلى، : بيركت، الطبعة– محمد عبد السبلـ إبراىيـ، دار الكتب العممية 
باري  (2  .116، ص4، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الراء، فصؿ الجيـ، جاليىدىري : الجي
 .130، ص2، ج1499 البخارم، صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، حديث (3
 .61، ص5عفانة،  يسألكنؾ، ج (4
 . سبؽ تخريجو(5
 .322، ص3 القرطبي، تفسير القرطبي، ج(6
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 . آراا الففياا في وجوب الزكاة في المالاجر والمناجم
 :-ال زكاة في الحجارة المستخرجة مف المحاجر :الرأي األول

ليو ذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية ييقاسي عمييا الفحـ الحجرم المستخرج مف (1)             كا  ؛ كى
كأما ما ال يذكب باإلذابة فبل خمس فيو كيككف كمو لمكاجد؛ ألف ": المناجـ، يقكؿ صاحب البدائع

، كىالنُّكرىةى الزرنيخ،  كنحكىا مف أجزاء األرض فكاف كالتراب، كالياقكت، كالفصكص مف جنس  كىاٍلًجصَّ
. (2)"األحجار إال أنيا أحجار مضيئة كال خمس في الحجر

: ، كقاؿ اإلماـ النككم3))"كال تجب الزكاة إال في معدف الذىب كالفضة عند مالؾ": كقاؿ اإلماـ القراقي
ف كجد شيئان غير الذىب كالفضة كالحديد كالرصاص كالفيركزج كالبمكر كغيرىما لـ تجب فيو الزكاة " كا 

 .4))"ب فييا حؽ المعدفجألنيا ليست مف األمكاؿ المزكاة فمـ م
 :-كجكب الزكاة في الحجارة المستخرجة مف المحاجر: الرأي الثاني

ليو ذىب الحنابمة، يقكؿ ابف قدامة في صفة المعدف الذم يتعمؽ فيو كجكب الزكاة كىك كؿ ما خرج ": كا 
... مف الحديد، كالياقكت، كالزبرجد، كالبمكر، ... مف األرض، مما يخمؽ فييا مف غيرىا مما لو قيمة، 

. (5)"ككذلؾ المعادف الجارية، كالقار، كالنفط، كالكبريت، كنحك ذلؾ
 

 :-أدلة الفول األول
 .(6)"ال زكاة في الحجر: "استدلكا بقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ .1
قالكا إف األصؿ في األشياء عدـ الزكاة فييا إال بدليؿ، كال دليؿ عمى كجكب الزكاة في الحجارة  .2

دليمنا أف األصؿ عدـ ": فتبقى عمى األصؿ، كىك عدـ كجكب الزكاة فييا، يقكؿ اإلماـ النككم
 .(7)" كقد ثبت في الذىب كالفضة باإلجماع فبل تجب فيما سكاه إال بدليؿ صريح،الكجكب

 
 
 

                                                           
 .77، ص6، النككم، المجمكع، ج53، ص3، القرافي، الذخيرة، ج67، ص2 الكاساني، بدائع الصنائع، ج(1
 .67، ص2 الكاساني، بدائع الصنائع، ج(2
 .53، ص3 القرافي، الذخيرة، ج(3
 .77، ص6 النككم، المجمكع، ج(4
 .53، ص3 ابف قدامة، المغني، ج(5
 .117 سبؽ تخريجو في صفحة (6
 .77، ص6 النككم، المجمكع، ج(7



135 
 

 :-أدلة الفول الثاني
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ : استدلكا بقكلو تعالى .1

ف ىذه اآلية أصؿ عظيـ في كجكب الزكاة فيما استخرج مف األرض مف إ، كقالكا (1)چںڻ
 . (2)معادف كركاز كغيرىا

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : ، كقكلو تعالى(3)چگ  گ   گ  ڳ  ڳچ : استدلكا بعمـك قكلو تعالى .2

، كقالكا إف اآليتيف عامتاف في كجكب الزكاة في كؿ ماؿ يممكو المسمـ، كعميو (4)چں  ں  
 .فتدخؿ محاجر الحجارة كمناجـ الفحـ في عمـك ذلؾ

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ چ : استدلكا بقكلو تعالى .3

 مف ألفاظ العمكـ، فكؿ ما استخرج مف األرض يدخؿ چڱچ  في قكؿ تعالى (ما)، كقالكا (5)چ
 .(6)في عمـك اآلية فتجب الزكاة فيو، بما في ذلؾ الحجارة

قطع ببلؿ أ"قالكا إف الحجارة معدف، فتجب فييا الزكاة لما ركم أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  .4
 .(7)" كأخذ منو الزكاةالقىبىًميَّةبف الحارث المزني معادف 

قالكا إف الحجارة معدف استخرج مف األرض فكجبت فيو الزكاة قياسان عمى الذىب كالفضة، بجامًع  .5
 .أفَّ كبلن منيما مستخرج مف األرض

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .267 سكرة البقرة، آية (1
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 :-الترجيح
بعد استعراض آراء الفقياء في مسألة كجكب الزكاة في المحاجر كالمناجـ مف عدمو، أرل أف ما ذىب 

 :-إليو السادة الحنابمة ىك األرجح كذلؾ لما يمي
أف الحديث الذم استدؿ بو جميكر الفقياء القائميف بعدـ كجكب الزكاة في الحجارة المستخرجة مف  .1

عَّفىوي عمماء الحديث، كلك سمـ بصحتو فإنو محمكؿ عمى الحجارة غير  المحاجر، ىك حديث ضى
محمكؿ عمى : إف صح" أال ال زكاة في حجر": ، قاؿ صاحب كشاؼ القناع(1)المرغكب فييا

ـى األحجار التي ال يرغب فييا عادة فدؿ عمى أف الرخاـ  كىاٍلًبرىا
كجـز بذلؾ في  .معدف...  كنحكىما(2)

 .(3)"(ففيو الزكاة)الرعاية كغيرىا 
قد يككف ما استدؿ بو جميكر الفقياء مف أف األصؿ في األشياء عدـ الزكاة فييا إال بدليؿ، كال  .2

دليؿ عمى كجكب الزكاة في الحجارة فتبقى عمى األصؿ، كىك عدـ كجكب الزكاة فييا صحيحان، إال 
أف عمـك اآليات التي استدؿ بيا الحنابمة في كجكب الزكاة في كؿ ماؿ يممكو المسمـ إجابة عمى 
قكليـ، فكؿ ما أيمتمؾ بيدؼ الكسب كاالستنماء األصؿ فيو عدـ االستثناء مف الزكاة، انطبلقان مف 
: شكر الماؿ، كمكاساة الفقراء كالمساكيف، كدخكالن في زمرة الفئة المؤمنة التي امتدحيا اهلل في قكلو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

 .(4)چٿ   ٿ 
كما أف الكاقع الذم نحياه يحتـ القكؿ بذلؾ، فمحاجر الحجارة كمناجـ الفحـ كأشباىيا، أصبحت 

تشكؿ مصدر دخؿ كبير في حياتنا، فبل يكاد بناء يخمك مف أحجار عالية الثمف، إضافة 
لبلستخدامات الحديثة المتعددة لؤلحجار مف ببلط أك مجاؿو أك غيرىا، كالتي أصبح سعر المتر 

الكاحد منيا يكمؼ مبالغ ليست بالزىيدة، كقد يؤيد ىذا القكؿ ما ركم مف أف الرسكؿ صمى اهلل عميو 
مَّاؿو  بفى أىٍبيىضى كسمـ بعد أف أقطع   المازني الممحى الذم بمأرب، فمما تكلى قيؿ لمنبي صمى اهلل حى

كفسر أبك عبيد إقطاع . (5)، فرجعو منواٍلعىدَّ أتدرم ما قطعت لو؟ إنما أقطعتو الماء : عميو كسمـ
 الممحى ثـ أخذه منو، بأف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أقطعو أىٍبيىضى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

، كىك الذم لو مادة ان مىاءن عىدَّ  ييا، فمما تبيف لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أنو أقطعوم يحان  مكاتان أرض
                                                           

د حسيف الترتكرم، األستاذ بكميتي الشريعة كالدراسات العميا كعميد كمية الشريعة بجامعة الخميؿ، زكاة .  الترتكرم، أ(1
، "زكاة دخكؿ المكظفيف كالميف الحرة: "، بحث مقدـ إلى مؤتمر الزكاة بعنكاف10الحجارة المستخرجة مف المحاجر، ص

 .ـ2011- ىػ 1432كمية الشريعة، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف، 
ـى  (2  .45، ص12نكع مف الحجارة، ابف منظكر، لساف العرب، حرؼ الميـ، فصؿ الباء، ج: اٍلًبرىا
 .223، ص2 البيكتي، كشاؼ القناع، ج(3
 .4-1 سكرة المؤمنكف، آية (4
 .121 سبؽ تخريجو في صفحة (5
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 فالكاجب أف اىٍلعىدُّ كالمحاجر كالمناجـ ىي كالماء ، ، استرجعيا منو(1)ال تنقطع مثؿ العيكف كاآلبار
 .تيخرج زكاتيا أسكةن بباقي األمكاؿ الزككية

 
 .مفدار الزكاة الواجبة في الالجارة المستخرجة من المالاجر والمناجم

         عمى الرغـ مف اتفاؽ بعض العمماء في القكؿ بأف في الحجارة المستخرجة مف المحاجر زكاةن، 
 :-إال أنيـ اختمفكا في المقدار الكاجب فييا عمى قكليف

، كقد (2)كممف ذىب إلى ىذا القكؿ السادة الحنابمة، %2.5مف يرل أف فييا ربع العشر  :الفول األول
 ،(3)"مف المعادف مف كؿ مائتيف خمسة كأخذ عمر بف عبد العزيز": استدلكا بما ركاه البخارم تعميقان 

 .(4)كمف العمماء المعاصريف األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة
، أك %5 مف يرل أف فييا ما يجب في الزرع كالثمر، ًنصؼى عشًر الحجارة المستخرجة :الفول الثاني

بعد حسـ سائر النفقات المتحمَّمة أثناء عممية استخراج الحجارة مف المحاجر، بجامًع أفَّ % 10العشرى 
كأف الرسػػكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قد بيف زكػػاة الػػزرع كالثمػػر . كبلن منيػمػا مػػاؿ اسػػتخرج مػػف األرض

ثىًريِّا العشر، كما سقي ًبالنٍَّضًح نصؼ العشر": بقكلو كممف . (5)"فيما سقت السماء كالعيكف أك كاف عى
زكاة " في بحثو (6)ذىب إلى ىذا القكؿ مف العمماء المعاصريف األستاذ الدكتكر حسيف الترتكرم

 . (7)"الحجارة
كيبدك أف ما ذىب إليو الفريؽ األكؿ ىك األقرب لمصكاب، إذ إف القكؿ بإخراج ربع العشر في 

المستخرج مف المحاجر كالمناجـ يتفؽ مع قكؿ الفقياء القائميف بإخراج ربع العشر في المعدف، كلترجيح 
 .القكؿ أف المستخرج مف المحاجر كالمناجـ ىك معدف، فعميو يككف الكاجب فيو ربع العشر
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 ىل يشترط الالول في الالجارة المستخرجة من المالاجر؟
، (1)ذىب الحنفية كالمالكية كالحنابمة كالشافعية في الراجح إلى عدـ اشتراط الحكؿ في زكاة المعدف

كلترجيحنا القكؿى بأف الحجارة المستخرجة مف المحاجر أنيا معدف، يظير لنا عدـ اشتراط الحكؿ فييا، 
  چ: كقد استدؿ الحنابمة لعدـ اشتراط الحكؿ في الحجارة بعدـ اشتراطو في الزرع كالثمر بقكلو تعالى

﮷﮸  ، بجامًع أفَّ كبلن مف الحجارة كالزرع يحصؿ النماء فيو دفعة كاحدة، (2)چ﮴  ﮵  ﮶     
 . (3)كالحكؿ يعتبر فيما ال يحصؿ فيو النماء دفعة كاحدة

كممف ذىب إلى القكؿ بعدـ اشتراط الحكؿ في الحجارة المستخرجة مف المحاجر مف العمماء 
، كيقاس عمى (5)، كاألستاذ الدكتكر حسيف الترتكرم(4)المعاصريف، األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة

 .ذلؾ الفحـ الحجرم المستخرج مف المناجـ
 

 ىل يشترط النصاب في الالجارة المستخرجة من المالاجر؟
؛ ألنو حؽ يتعمؽ بالمستفاد مف (6)في المعدفط النصاب ااشترإلى المالكية كالشافعية كالحنابمة ذىب 
ليس فيما دكف خمس : "كلقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ؛  فاعتبركا فيو النصاب كالعشر،األرض

، كلترجيحنا قكؿى جميكر الفقياء باعتبار الحجارة المستخرجة مف المحاجر عمى أنيا (7)"أكاؽ صدقة
ييقاس عمييا الفحـ الحجرم المستخرج مف المناجـ كذلؾ. معدف، يتبف لنا اشتراط النصاب في ذلؾ  .كى

، كاألستاذ (8)كممف ذىب إلى اشتراطو مف العمماء المعاصريف األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة
 . (9)الدكتكر حسيف الترتكرم

ف الخارج مف إتزكية المستخرج مف المحاجر شيريان، إذ كقد رأل األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة 
ىذه المحاجر يبمغ أنصبةن كثيرةن ال نصابان كاحدان، كعميو فإف صاحب المحجر كمما استخرج كمية مف 
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 استخراج ىذه فيبعد حسـ النفقات المصركفة % 2.5 فإنو يخرج الزكاة بنسبة ،الحجارة فباعيا
 .(1)الحجارة، كىكذا يفعؿ كؿ شير

 
 ىل تؤثر النففات المصروفة في المالاجر والمناجم في الساب وعاا زكاتيا؟

         ذىب المالكية كالشافعية إلى تأثير النفقات المصركفة في استخراج المعادف في حساب كعاء 
؛ كلترجيحنا أف الحجارة المستخرجة مف المحاجر أنيا معدف، فعميو فإننا نحسـ النفقات (2)زكاتيا

لى ىذا القكؿ ذىب مف العمماء  المصركفة في المحاجر كالمناجـ مف حساب كعاء زكاتيا، كا 
، كاألستاذ (3)المعاصريف العبلمة الدكتكر يكسؼ القرضاكم، كاألستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة

 .(4)الدكتكر حسيف الترتكرم
 :-أما النفقات الكاجب حسميا مف كعاء الزكاة في المحاجر كالمناجـ فيي

يجار المحجر إف لـ تكاليؼ الحفر كالرفع كالتعبئةك، أيجكر العماؿ كتكمفة تشغيؿ اآلالت كالمعدات ، كا 
المصاريؼ ك مصاريؼ التأسيس  في أثناء مرحمة العمؿ، ككذلؾالخسائر اىٍلميتىكىبَّدىةي يكف مممككان، ك

كتكاليؼ النقؿ، كالمصاريؼ التسكيقية كاإلدارية، كالرسـك . لضماف جكدة المنتكجكالتطكيرية التجريبية 
 . (5)كالضرائب المدفكعة لمحككمة كما شابييا

أما أبنية المحجر أك المنجـ كالمرافؽ كالممحقات، كاآلالت كالمعدات ككسائؿ النقؿ كاألثاث، كما شابييا 
 . فإنيا معفكة مف الزكاة؛ ألنيا عركض ًقٍنية

 
 

 

 

 

                                                           
 .المصدر السابؽ (1
. 299، ص1الشيرازم، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، ج، 106، ص2الباجي، المنتقى شرح المكطأ، ج (2
 .64، ص5 عفانة، يسألكنؾ، ج(3
 .11 الترتكرم، زكاة الحجارة المستخرجة مف المحاجر، ص(4
 .11، الترتكرم، زكاة الحجارة المستخرجة مف المحاجر، ص64، ص5 عفانة، يسألكنؾ، ج(5
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الخاتمة 

بعد أف مفَّ اهلل عمي بإتماـ ىذه الرسالة، التي كانت نتيجة جيد عمماء، بذلكا أعمارىـ كأكقاتيـ في 
ليـ أدعك اهلل أف يجزؿ مثكبتيـ، كأف يجعؿ جيدىـ ىذا في ميزاف حسناتيـ، كأف ال . سبيؿ كصكلو إلينا

 .يحرمني األجر كالثكاب عمى جيد مقؿ، يرجك عفك اهلل كغفرانو

 :-كفي ختاـ ىذا البحث أرل أف أىـ نتائجو كانت عمى النحك التالي

 .كعاء الزكاة ىك األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة، كىك مصطمح حديث .1
 .ال بد ألم عمؿ بشرم مف نفقات يتـ صرفيا عميو، مف أجؿ الحصكؿ عميو .2
مجاؿ التقنيات كالطرائؽ التي دخمت الزراعة، كالنفقات الكبيرة التي استمزمتيا الزراعة الحديثة،  .3

 .ىي سبب إثارة مسألة نفقات الزركع كالثمار المنفقة عمييا في العصر الحديث
تحسـ النفقات المصركفة عمى الزركع كالثمار مف كعاء الزكاة، عمى أف يستثنى مف ذلؾ مسألة  .4

 .السقي، لدخكليا في مسألة أخرل معركفة في الفقو اإلسبلمي
 .يقصد بنفقات الزراعة المحسكمة آنفة الذكر، ما ينفؽ كيبذؿ ليستيمؾ في األرض كالزراعة .5
يقصد بنفقات المكاشي المشار إلمكانية حسميا، ما تحتاجو المكاشي مف لكاـز حظائر، كأعبلؼ،  .6

 .كعبلجات طبية، كتطعيمات، كغيرىا مف احتياجات
 .يرل جميكر الفقياء القدامى، كالغالبية مف العمماء المعاصريف، حسـ نفقات المكاشي .7
، عمى أف تحسـ منيا النفقات %2.5مزارع الدكاجف كاألسماؾ ىي عركض تجارة  تزكى بمقدار  .8

 .المصركفة عمييا، مف أعبلؼ ككيرباء كماء كغيرىا، مف كعاء الزكاة
تحسـ مف زكاة الركاتب كاإليرادات الحاجات األصمية لمشخص، كالديكف الحالة، كنفقات شراء  .9

أدكات ككسائؿ مباشرة الميف كالحرؼ، كالضرائب كالرسـك الحككمية كالنقابية المسددة، كأجكر 
 .المعاكنيف كالمساعديف، كاإليجارات، كالمصاريؼ اإلدارية، كما شابو

تحسـ مف النفقات المصركفة في المصانع كالشركات كالمنشآت صافي قيمة األصكؿ الثابتة،  .10
كالخسائر المتكبدة في أثناء مرحمة العمؿ، كالمصاريؼ التجريبية كالتطكيرية لضماف جكدة 

المنتكج، كالمصاريؼ المدفكعة في اإلنشاءات تحت التنفيذ، كأيجكر كركاتب المكظفيف كالعماؿ، 
كأدكات المكتب، كأثماف فكاتير الياتؼ كالكيرباء كالمياه كما شابو، كأثماف االستيبلؾ في األصؿ 

الثابت المممكؾ لممصنع أك المنشأة، بسبب االستعماؿ أك التمؼ أك التقادـ، كؿ ذلؾ ضمف 
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ضكابط، كمصاريؼ الكقكد كالصيانة، كالديكف الغير مرجكة التحصيؿ، كالمصاريؼ غير المباشرة، 
 .كالمصاريؼ التسكيقية كالعمؿ اإلعبلني كما شابو

 .تحسـ نفقات استخراج المعدف كالركاز كما استخرج مف البحر، مف كعاء الزكاة .11
 .يحسـ الدَّيف الثابت الحاؿي مف كعاء زكاة المعدف كالركاز كما استخرج مف البحر .12
الحجارة المستخرجة مف المحاجر، كالفحـ الحجرم المستخرج مف المناجـ ىي معادف، تجب  .13

 .، كتحسـ منيا النفقات المصركفة في استخراجيا مف كعاء الزكاة%2.5فييا الزكاة 
 

 التوصيات
 :-كفي نياية ىذا البحث أكصي بما يمي

حث طمبة العمـ عمى بحث مسائؿ الزكاة الكثيرة، كالتي تحتاج إلى الغكص في أعماؽ بطكف  .1
 .الكتب، كالتي ينبني عمييا أحكاـ تفتح أبكاب السعادة الدنيكية كاألخركية لمبشرية جمعاء

عقد المؤتمرات الفقيية المجمعية اليادفة لمخركج مف التبعية لؤلجنبي، كالتي كاف أكؿ أسبابيا  .2
المادة، كالتي لك أخراج أغنياء المسمميف ما كجب عمييـ ما كصمت األمة إلى ما كصمت إليو 

 .مف الذؿ كاليكاف

كفي نياية ىذا البحث الذم ختمتو بيذه التكصيات، أسألو تعالى أف يىمُّفى عمى أمة اإلسبلـ بقائد 
رباني، يعيد ليا مجدىا التميد، كيرفع عنيا التبعية كاليكاف، إنو القادر عمى ذلؾ كالمعيف، كالحمد 

 .  هلل رب العالميف
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فهرس اآليات القرانية 
 الصفالة رقم اآلية السورة                 اآلية الرقم
 87            3   البقرة  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ چ  .1

 8 43   البقرة چڱ  ڱ  ڱ   ںچ  .2

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  .3

 چڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں

 87،18،16 267  البقرة

89،96،100 

118 ،135 
 

 98 59   النساء چجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خبچ  .4

ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  .5

ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ ﮲      ﮳  

﮷﮸   چ﮴  ﮵  ﮶     

 18،16،26 141  األنعام

96،92،40 

138 

ٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ  ڤ  ڤ    چ  .6

 چڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 9 156  األعراف

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ  .7

ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

چ ں  ں  ڻ  ڻ       

 9 35     التوبة

  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ .8

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

 چھ  ے  ے  ۓۓ   

 5 60     التوبة
 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  .9

 چ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہ   ۀ      ۀ  ہ  ہڻڻ

 58،8،5 103  التوبة
135،105 

 

 2 100   اإلسراء چ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀچ .10



144 
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  .11

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 چٿ   ٿ 

 9،136 4-1  المؤمنون

 

 4 56     النورچ گ  ڳ  ڳ  ڳ چ  .12

 2 47     ٌسن چژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  کچ  .13

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  چ  .14

چ گ

 9 7      فصلت

 3 12    الحاقة چڤ  ڤ  ڤ  چ  .15

 3 18   المعارج چڃڃ  چ  .17

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  .18

 چڱ  

 4،105 25-24  المعارج

135 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  چ  .19

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  

چ ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  

 

 5 20  المزمل

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ  .20

 چڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ

 9 5     البٌنة

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ  .21

 چک  ک  ک  گ  گ   گ   

 59 8-7  الزلزلة
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 فهرس األحاديث
الصفحة الحديث  الرقـ
ادعيـ إلى شيادة أف ال إلو إال اهلل، كأني رسكؿ اهلل، فإف ىـ أطاعكا   .1

لذلؾ، فأعمميـ أف اهلل قد افترض عمييـ خمس صمكات في كؿ يـك 
كليمة، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ، فأعمميـ أف اهلل افترض عمييـ صدقة في 

 "أمكاليـ تؤخذ مف أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ

6 

رىٍصتيـٍ فخذكا كدعكا الثمث، فإف لـ تأخذكا أك تدعكا الثمث   .2 ... إذا خى
 "فدعكا الربع

33 

مَّاؿو  بف أىٍبيىضى استقطع   .3 الممح النبي صمى اهلل عميو كسمـ  المازني حى
: الذم بمأرب فأقطعو إياه، فمما تكلى قيؿ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ

، فرجعو منو اٍلعىدَّ أتدرم ما قطعت لو؟ إنما أقطعتو الماء 

136،121 

قطع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ببلؿ بف الحارث المزني معادف أ  .4
  كأخذه منو الزكاةالقىبىًميَّة

  
117،120،135 

أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل، فمف قاليا فقد عصـ   .5
 "مني مالو كنفسو إال بحقو، كحسابو عمى اهلل

7 

: ًإنَّمىا سىفَّ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الزكاة في ىذه األربعة  .6
 "الحنطة كالشعير كالزبيب كالتمر

20 

شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسكؿ : بني اإلسبلـ عمى خمس  .7
يتاء الزكاة، كالحج، كصكـ رمضاف قاـ الصبلة، كا   "اهلل، كا 

8،5 

تعبد اهلل ال تشرؾ بو شيئان، كتقيـ الصبلة المكتكبة، كتؤدم الزكاة   .8
 "المفركضة، كتصـك رمضاف

9،6 

ٍرًص فإف في الماؿ اٍلعىًريَّةى   .9 فّْفيكا عمى الناس في اٍلخى  38،32 خى
 35،27 "دعكا الثمث أك الربع  .10
بىاره العجماء   .11 بىاره  كالبئر جي بىاره كالمعدف جي  133 " كفي الركاز الخمسجي
 58 "في الخيؿ السائمة في كؿ فرس دينار تؤديو  .12
بىاره كفي الركاز الخمس   .13  132في المعدف جي

 22 "فيما سقت السماء العشر  .14
ثىًريِّا  .15  13،14،16العشر، كما سقي ًبالنٍَّضًح  فيما سقت السماء كالعيكف أك كاف عى
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 18،24،26 "نصؼ العشر
44،41،137 

 101 "كفى بالمرء إثمان أف يضيّْع مف يىقيكت  .16
 117،134 "ال زكاة في الحجر  .17
 93" ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ  .18
 94 "ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ  .19
 61 "ال صدقة إال عف ظير غنى  .20
ىٍعًرفىفَّ   .21 ؿه  المَّوى ما جاء  ألى كىاره  ببقرة ليا رىجي  55 "خي
 66،57 "ليس عمى المسمـ في عبده، كال فرسو صدقة  .22

105 
 20،17 "ليس في الخضركات صدقة  .23
 119،138 "ليس فيما دكف خمس أكاؽ صدقة  .24
 20 "ليس فيما دكف خمسة أىٍكسىاؽو مف تمر، كال حب صدقة  .25
 20 "ليس فيما دكف خمسة أكسؽ مف التمر صدقة  .26
 59" ما أنزؿ اهلل عمي فييا شيئان إال ىذه اآلية الجامعة الفاذة  .27
، أك   .28  ففيو نصؼ العشر كما سقي بغيره مف عيف، غىٍربو ما سقي ًبنىٍضحو

 "أك سماء ففيو العشر
44 

ٍفيىا سنة، فإف جاء   .29 ٍأًتيٍّ أك في قرية عامرة فىعىرّْ ما كاف في طريؽ مى
، كال في قرية عامرة  ٍأًتيٍّ ال فمؾ، كما لـ يكف في طريؽ مى صاحبيا كا 

" ففيو كفي الركاز الخمس

120 

ما مف صاحب غنـ ال يؤدم زكاتيا، إال بيًطحى ليا يكـ    .30
" كىأىٍكفىًر ما كانت فتطؤه بأظبلفيا كتنطحو بقركنيا قىٍرقىرو  القيامة ًبقىاعو 

56 

ما مف صاحب كنز ال يؤدم زكاتو، إال أحمي عميو في نار جينـ،   .31
فيجعؿ صفائح فيككل بيا جنباه، كجبينو حتى يحكـ اهلل بيف عباده، في 
ما  يكـ كاف مقداره خمسيف ألؼ سنة، ثـ يرل سبيمو، إما إلى الجنة، كا 

 ...إلى النار

6 

 121" في الكؤل، كالماء، كالنار: المسممكف شركاء في ثبلث  .32
 97" كأدكا زكاة أمكالكـ  .33
 97" كفي الرقة ربع العشر  .34
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 121،92،133" كفي الركاز الخمس  .35
كمف لـ يكف عنده إال أربع مف اإلبؿ فميس فييا صدقة إال أف يشاء   .36

 "فإذا بمغت اإلبؿ خمسان ففييا شاة، ربيا 
55 
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 فهرس اآلثار
الصفحة  األثر الرقـ
إذا استفاد ماالن بيبة، أك بميراث أك بالعطاء لزمتو زكاتو مف غير حكؿ   .1

 "يعتبر
97 

 يسأؿ الرجؿ ىؿ عندؾ مف ماؿ كجبت عميؾ ،إذا أعطى الناس أيعطياتيـ  .2
 فيو الزكاة؟

85 ،93 

ذا رد المظالـ   .3  98إذا أعطى الرجؿ عمالتو، أخذ منيا الزكاة كا 
 97  يأخذ منو زكاتوًصغىارو  ًزٍبؿً أعطى العطاء في إذا   .4
 33 "ارفع نفقتؾ كزؾ ما بقي  .5
نعـ، أخذ مف عطائو زكاة : أعندؾ مف ماؿ كجبت عميؾ فيو الزكاة؟ فإف قاؿ  .6

 "ماؿ ذلؾ

93 

 124إف كاف فيو شيء فالخمس   .7
 124 أف ال يأخذ مف السمؾ شيئان حتى يبمغ مائتي درىـ  .8
 61،34 "إف ىذا شير زكاتكـ، فمف كاف عميو دَّيف فميقضو، كزككا بقية أمكالكـ  .9

إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعـ منو، كبعد ما تعطي األجر أك تنفؽ   .10
 "في دؽ كغيره حتى تحرزه في بيتؾ، إال أف تبيع شيئان فالصدقة فيما بعت

34 

 123 "البحر فبل شيء فيو دىسىرىهي إنو شيء   .11
 كألف نفيس ما يكجد في البحر أنو ماؿ اهلل يؤتيو مف يشاء كفيو الخمس؛  .12

معتبر بنفيس ما يكجد في البر، كىك الذىب كالفضة فيجب فيو الخمس 
124 

ال فبل؟  .13  34 "إنو يسقط مما أصاب النفقة، فإف بقي مقدار ما فيو الزكاة زكى، كا 
 دىٍينىؾى كخراجؾ، فإف بمغ خمسة أىٍكسيؽو فيما أخرجت األرض الخراج، فارفع   .14

" بعد ذلؾ فٌزكيا، كاحسب ما أكمت مف الزرع
33 

 33 "ال إنما الصدقة فيما حصؿ في يدؾ  .15
ذي منو الزكاة حتى يقضي دىٍينىوي كما فضؿ بعد ذلؾ زىكَّاهي، إذا كاف مما   .16 ال تيٍؤخى

تجب فيو الزكاة 
47 

 29 "ال، بؿ يزكي جميع ما خرج  .17
 124 "ليس العنبر بغنيمة، كىك لمف أخذه  .18
 93 "مف استفاد ماالن فبل زكاة فيو حتى يحكؿ عميو الحكؿ  .19
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 137 "مف المعادف مف كؿ مائتيف خمسة  .20
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القاىرة، - سير أعبلـ النببلء، دار الحديث، ذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمداؿ .51

 .ـ2006-ىػ 1427: الطبعة
عبد : رازم، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني، أبك الحسيف، معجـ مقاييس المغة، المحقؽاؿ .52

 .ـ1979- ىػ 1399السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، 
كىك شرح )الشرح الكبير = رافعي، عبد الكريـ بف محمد القزكيني، فتح العزيز بشرح الكجيز اؿ .53

 .، دار الفكر(لكتاب الكجيز في الفقو الشافعي ألبي حامد الغزالي
رشد، أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي، البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو ابف  .54

– د محمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت : كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة، حققو
 . ـ1988-  ىػ 1408الثانية، : لبناف، الطبعة

رشد، أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد القرطبي، بداية المجتيد كنياية المقتصد، دار ابف  .55
 . ـ2004- ىػ 1425بدكف طبعة، : القاىرة، الطبعة– الحديث 

دمشؽ، – سكرية - كىبة بف مصطفى، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، دار الفكر . د. زحيمي، أاؿ .56
كىي الطبعة الثانية عشرة لما تقدميا مف )الرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقيا : الطبعة

 .(طبعات مصكرة
زرقاني، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ المصرم األزىرم، شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ اؿ .57

- ىػ 1424األكلى، : القاىرة، الطبعة– ؼ سعد، مكتبة الثقافة الدينية ؤكطو عبد الر: مالؾ، تحقيؽ
 .ـ2003

الخامسة : زركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد، األعبلـ، دار العمـ لممبلييف، الطبعةاؿ .58
 . ـ2002 مايك -أيار - عشر 

 .أبك زىرة، اإلماـ محمد، تنظيـ اإلسبلـ لممجتمع، دار الفكر العربي، بدكف طبعة كسنة نشر .59
: زيمعي، جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ، نصب الراية ألحاديث اليداية، المحقؽاؿ .60

- دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية- لبناف–بيركت - محمد عكامة، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر 
 .ـ1997-ىػ1418األكلى، : السعكدية، الطبعة– جدة

سالكس، الشيخ عمي، زكاة المستغبلت العمارات كالمصانع كنحكىا، مجمة مجمع الفقو اؿ .61
 .اإلسبلمي
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: سبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف، األشباه كالنظائر، دار الكتب العممية، الطبعةاؿ .62
 .ـ1991- ىػ1411األكلى 

بدكف : بيركت، الطبعة– المبسكط، دار المعرفة ، سرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿاؿ .63
 .ـ1993-ىػ1414طبعة، 

محمد عبد القادر :  أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع، الطبقات الكبرل، تحقيؽ،سعدابف  .64
 . ـ1990-  ىػ 1410األكلى، : بيركت، الطبعة– عطا، دار الكتب العممية 

سعد، محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، الطبقات الكبرل، القسـ المتمـ لتابعي أىؿ ابف  .65
: الطبعة، المدينة المنكرة- زياد محمد منصكر، مكتبة العمـك كالحكـ : تحقيؽ المدينة كمف بعدىـ،

 . ىػ1408الثانية، 
، مجمة (العبلقة بيف النفقات كمقدار الزكاة في الزركع كالثمار): السعد، أحمد، بحث بعنكاف .66

، جامعة اليرمكؾ، إربد، 4، العدد12، المجمد (سمسمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية)أبحاث اليرمكؾ 
 .ـ1996األردف، 

المحامي : سٍُّغدم، أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد، النتؼ في الفتاكل، المحقؽاؿ .67
 بيركت لبناف، - عماف األردف ، مؤسسة الرسالة-الدكتكر صبلح الديف الناىي، دار الفرقاف 

 .ـ1984 – ىػ1404الثانية، : الطبعة
زكاة الديكف، مجمة - زكاة األسيـ في الشركات- سبلمة، الشيخ الدكتكر الطيب، زكاة الزراعة .68

مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة، تصدر عف منظمة المؤتمر 
 .اإلسبلمي بجدة

 سبلمي، المختار، زكاة المستغبلت العمارات كالمصانع كنحكىا، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، اؿ .69
سمرقندم، محمد بف أحمد بف أبي أحمد، أبك بكر عبلء الديف، تحفة الفقياء، دار الكتب اؿ .70

 . ـ1994-  ىػ 1414الثانية، : لبناف، الطبعة– العممية، بيركت 
عبد : سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي، المحكـ كالمحيط األعظـ، المحقؽابف  .71

 . ـ2000-  ىػ 1421األكلى، : بيركت، الطبعة– الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية 
شافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف القرشي المكي، األـ، دار اؿ .72

 .ـ1990-ىػ1410بدكف طبعة، : بيركت، الطبعة- المعرفة 
حسيف، األستاذ بجامعة األزىر، التطبيؽ المعاصر لمزكاة كيؼ تحسب زكاة مالؾ، . شحاتة، د .73

 .ـ2000-ىػ1421، سنة 1دار النشر لمجامعات، ط
شربيني، شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني اؿ .74

 .ـ1994- ىػ 1415األكلى، : ألفاظ المنياج، دار الكتب العممية، الطبعة
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دراسة لمشكبلت المسمـ المعاصر في حياتو اليكمية )شمتكت، الشيخ محمكد، الفتاكل  .75
 .ـ2004-ىػ1424، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة الثامنة عشر، (المعاصرة

شككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني، السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ اؿ .76
، الطبعة  .الطبعة األكلى: األزىار، دار ابف حـز

عصاـ الديف : شككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني، نيؿ األكطار، تحقيؽاؿ .77
 .ـ1993- ىػ 1413األكلى، : الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة

 أبك عبد اهلل، األصؿ المعركؼ بالمبسكط، ،شيباني، محمد بف الحسف بف فرقد الشيبانياؿ .78
 .كراتشي– أبك الكفا األفغاني، إدارة القرآف كالعمـك اإلسبلمية : المحقؽ

شيبة، أبك بكر، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ العبسي، المصنؼ في األحاديث ابف أبي  .79
 .ىػ1409األكلى، : الرياض، الطبعة– كماؿ يكسؼ الحكت، مكتبة الرشد : كاآلثار، المحقؽ

سحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ، الميذب في فقة اإلماـ الشافعي، دار الكتب إشيرازم، أبك اؿ .80
 .العممية

محمد بف مكـر ابف منظكر، : شيرازم، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي، طبقات الفقياء، ىذبواؿ .81
 .ـ1،1970بيركت، ط إحساف عباس، دار الرائد العربي،: المحقؽ

صاكم، أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي المالكي، بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ اؿ .82
الشرح الصغير ىك شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى )بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير 

 .بدكف طبعة كبدكف تاريخ: ، دار المعارؼ، الطبعة(أقرب المسالؾ لمذىب اإلماـ مالؾ
أحمد األرناؤكط كتركي : صفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ، الكافي بالكفيات، المحقؽاؿ .83

 .ـ2000- ػػق1420بيركت، – مصطفى، دار إحياء التراث 
، 2 القاضي عبد اهلل حسيف، أخبار أبي حنيفة كأصحابو، عالـ الكتب، بيركت، طالصيمرم، .84

 .ـ1985 -ق 1405
زكاة - زكاة األسيـ في الشركات - زكاة الزراعة  ضرير، الدكتكر الصديؽ محمد األميف،اؿ .85

 .الديكف، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي
عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي،  رد المحتار عمى ابف  .86

 .ـ1992- ىػ 1412الثانية، : بيركت، الطبعة-الدر المختار، دار الفكر
عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد النمرم القرطبي، الكافي في فقو أىؿ ابف  .87

محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، : المدينة، المحقؽ
 .ـ1980-ىػ1400الثانية، : المممكة العربية السعكدية، الطبعة
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سالـ : عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد عاصـ النمرم القرطبي، االستذكار، تحقيؽابف  .88
 – ىػ1421األكلى، : الطبعة، بيركت– محمد عطا، محمد عمي معكض، دار الكتب العممية 

 .ـ2000
: عبد الرزاؽ، ابف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني، أبك بكر، المصنؼ، المحقؽ .89

بيركت، – المكتب اإلسبلمي : اليند، يطمب مف- حبيب الرحمف األعظمي، المجمس العممي
 .ىػ1403الثانية، : الطبعة

عمى األرباح التجارية كالصناعية في  عبد اهلل، سيد حسف، التكاليؼ كالنفقات كاجبة الخصـ .90
مجمة الزرقاء لمبحكث  ـ مقارنة بفقو الزكاة،2005لسنة  (91) المصرم ضكء أحكاـ القانكف
 .ـ٢ََ٩العدد األكؿ -المجمد التاسع-كالدراسات اإلنسانية

عبد اليادم، شمس الديف محمد بف أحمد الحنبمي، تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ، ابف  .91
الرياض، – سامي بف محمد بف جاد اهلل كعبد العزيز بف ناصر الخباني، أضكاء السمؼ : تحقيؽ
 . ـ2007- ىػ 1428األكلى ، : الطبعة

عبدرم، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ، أبك عبد اهلل، التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، دار اؿ .92
 .ـ1994-ىػ1416األكلى، : الكتب العممية، الطبعة

عبده، مصطفى بف سعد السيكطي، الدمشقي الحنبمي، مطالب أكلي النيى في شرح غاية ابف  .93
 .ـ1994- ىػ 1415الثانية، : المنتيى، المكتب اإلسبلمي، الطبعة

خميؿ محمد : عبيد، القاسـ بف سبٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم، كتاب األمكاؿ، المحقؽأبك  .94
 .بيركت– دار الفكر. ىراس

عربي، القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر المالكي، أحكاـ القرآف، راجع أصكلو كخرج ابف اؿ .95
الثالثة، : لبناف، الطبعة– محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت : أحاديثو كعمَّؽ عميو

 . ـ2003-  ىػ 1424
القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر المالكي، عارضة األحكذم بشرح صحيح عربي، ابف اؿ .96

 .لبناف-الترمذم، دار الكتب العممية، بيركت
عمرك بف غرامة : عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل، تاريخ دمشؽ، المحقؽابف  .97

 . ـ1995-  ىػ 1415العمركم، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
األكلى، مكتبة : عفانة، األستاذ الدكتكر حساـ الديف بف مكسى، فتاكل يسألكنؾ، الطبعة .98

 .فمسطيف– دنديس، الضفة الغربية 
عمكاف، عبد اهلل ناصح، أحكاـ الزكاة عمى ضكء المذاىب األربعة، دار السبلـ، الطبعة  .99

 .األكلى
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عميش، محمد بف أحمد بف محمد، أبك عبد اهلل المالكي، فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى  .100
 .بدكف طبعة كبدكف تاريخ: مذىب اإلماـ مالؾ، دار المعرفة، الطبعة

عميش، محمد بف أحمد بف محمد، أبك عبد اهلل المالكي، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، دار  .101
 .ـ1989-ىػ1409بدكف طبعة، : بيركت، الطبعة– الفكر 

، بحث (الشيرية المكظفيف كدخكؿ ركاتب زكاة: )مراد رايؽ رشيد، بحث بعنكاف عكدة، الدكتكر .102
 جامعة الشريعة، ، كمية(الحرة كالميف المكظفيف دخكؿ زكاة: )بعنكاف الزكاة مقدـ إلى مؤتمر

 .ـ 2011 -ق 1432فمسطيف،  الكطنية، النجاح
أحمد محمكد : غزالي، أبك حامد محمد بف محمد الطكسي، الكسيط في المذىب، المحقؽاؿ .103

 .1417األكلى، : القاىرة، الطبعة– محمد محمد تامر، دار السبلـ ، إبراىيـ
 .ـ2005، سنة 3الغزالي، الشيخ محمد، اإلسبلـ كاألكضاع االقتصادية، نيضة مصر، ط .104
عبد اهلل بف منصكر، نكازؿ الزكاة، دراسة فقيية تأصيمية لمستجدات الزكاة، بنؾ . الغفيمي، د .105

 .ـ2008-ىػ1429دار الميماف، الرياض، الطبعة األكلى، - الببلد 
 .د ميدم المخزكمي، د: ، كتاب العيف، المحقؽدفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحـاؿ .106

 .إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ
فيكمي، أحمد بف محمد بف عمي ثـ الحمكم، أبك العباس، المصباح المنير في غريب الشرح اؿ .107

 .بيركت– الكبير، المكتبة العممية 
قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد الجماعيمي الحنبمي، المغني، مكتبة ابف  .108

 .ـ1968- ىػػ 1388بدكف طبعة، : القاىرة، الطبعة
، 8، 1جزء : قرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس المالكي، الذخيرة، المحقؽاؿ .109

محمد بك خبزة، دار : 12 - 9، 7، 5 - 3سعيد أعراب، جزء : 6، 2محمد حجي، جزء : 13
 . ـ1994األكلى، : بيركت، الطبعة- الغرب اإلسبلمي

، (دراسة مقارنة ألحكاميا كفمسفتيا في ضكء القرآف كالسنة)يكسؼ، فقو الزكاة . القرضاكم، د .110
 .ـ1973-ىػ 1393، 2مؤسسة الرسالة، ط

قرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم، الجامع ألحكاـ القرآف اؿ .111
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بيركت، – قميكبي، أحمد سبلمة كأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قميكبي كعميرة، دار الفكر اؿ .112

 عمى مشرح العبلمة جبلؿ الديف المحؿ: ـ، بأعمى الصفحة1995-ىػ1415بدكف طبعة، : الطبعة
حاشية أحمد سبلمة القميكبي، : (مفصكال بفاصؿ)منياج الطالبيف لمشيخ محيي الديف النككم، بعده 

 .حاشية أحمد البرلسي عميرة: (مفصكال بفاصؿ)بعده 
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- ىػ 1411األكلى، : بيركت، الطبعة– محمد عبد السبلـ إبراىيـ، دار الكتب العممية : تحقيؽ
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 .بدائع الفكائد، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكرابف  .115
كاساني، عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب اؿ .116

 .ـ1986- ىػ 1406الثانية، : الشرائع، دار الكتب العممية، الطبعة
بيركت، دار إحياء - كحالة، عمر بف رضا بف محمد راغب، معجـ المؤلفيف، مكتبة المثنى  .117

 .التراث العربي بيركت
كمكذاني، محفكظ بف أحمد بف الحسف، أبك الخطاب، اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد اهلل اؿ .118

ماىر ياسيف الفحؿ، مؤسسة - عبد المطيؼ ىميـ : أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني، المحقؽ
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