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 اإلىداء

  
 .، كألبسو ثكب الصحة كالعافيةعمرهأطاؿ اهلل  الغالي إلى كالدم

عمرؾ في  اهلل خيران.. كأمد   ؾً جزا ،كتكجيييإلى كالدتي الغالية التي لـ تأؿي جيدان فػي تربيتي 

 . بالصالحات

الذم كانت لو البصمات   –حفظو اهلل  -إلى مشرؼ الرسالة فضيمة الدكتكر محمد عساؼ
 الكاضحة لنجاح ىذه الرسالة.

 ، ليا مني كؿ المحبة كاالحتراـ كالتقدير.زكجتي العزيزة التي كقفت بجانبي؛ رفيقة دربي إلى

 حفظيـ اهلل. كأخكاتي الكراـإلى إخكتي 

 إلى أصدقاء الدرب مف أساتذة كزمبلء الذيف كقفكا بجانبي في إتماـ ىذه الرسالة. 
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 الشكر والتقدير

عساؼ، كالذم أشرؼ عمى ىذه لتقدير لفضيمة الدكتكر محمد مطمؽ أتكجو بالشكر كا
الرسالة، فأسدل إلي النصح كاإلرشاد، كقد أخذت مف عممو كفقيو كجيده الشيء الكثير، 

عمى أكمؿ  ة في إتماـ ىذه الرسالةلبصمات الكاضحة، كالتكجييات الميمفكاف صاحب ا
 كجو.

 المناقشة كىما: لجنةعضكم  إلى كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ

-فضيمة الدكتكر عبد اهلل أبك كىداف، رئيس قسـ الفقو كالتشريع في كمية الشريعة -1
 جامعة النجاح.

فضيمة الدكتكر سميـ الرجكب، رئيس دائرة الفقو كالتشريع في كمية الدعكة كأصكؿ  -2
 جامعة القدس.-الديف

في ىذا الصرح  األفاضؿ ألساتذةمف ا ما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لكؿ مف عممنيك
 الشامخ.
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 الممخص:
              ".المعاصرة في العبادات"الدكتكر كىبة الزحيمي كاختياراتو الفقيية ىذه الرسالة بعنكاف

كتأتي أىمية ىذه الدراسة في أنيا تيظير االختيارات الفقيية لمدكتكر كىبة الزحيمي في جانب العبادات 
ا في القضايا المعاصرة منيا، إبرازان لشخصيتو، كبياننا لجيكده في إثراء المكتبة اإلسبلمية مف  كخصكصن

 خبلؿ ما قدمو مف بحكث ككتب عممية فييا.

كر كىبة الزحيمي مف حيث المكلد صكرة كاممة متكاممة عف العالـ الدكت كأما ىدؼ الدراسة فيك تقديـ
النشأة كطمبو لمعمـ كأعمالو كمناصبو األكاديمية، كاإلرث الضخـ الذم تركو خمفو مف البحكث ك ك 

 المقاالت ك الكتب عمى كافة المستكيات.

التمييدم عمى ترجمة الفصؿ التمييدم، كثبلثة فصكؿ، اشتمؿ الفصؿ كقد تككنت ىذه الدراسة مف 
في اختيارات الدكتكر كىبة ، ثـ جاء الفصؿ األكؿ ليبحث -رحمو اهلل -حياة الدكتكر كىبة الزحيميل

، كبحث الفصؿ الثاني في اختيارات الدكتكر كىبة الزحيمي في حكـ الزحيمي المعاصرة في الزكاة
الث اختيارات الدكتكر كىبة األقميات المسممة كما تكاجيو في قضايا العبادات، كبحث الفصؿ الث

 الزحيمي في أثر االستحالة في التطيير كحكـ التداكم بالمحرمات.

كقد تكصمت الرسالة إلى العديد مف النتائج مف أىميا: مكانة الدكتكر كىبة الزحيمي العممية، كأنو 
فقيية صاحب إرث ضخـ مف الكتب كالبحكث كالمؤلفات، كيعتبر الدكتكر كىبة الزحيمي صاحب آراء 

 متزنة يراعي فييا أحكاؿ الناس كقضاياىـ المستجدة بما يتناسب مع الشريعة اإلسبلمية.

كأما التكصيات فأىميا: دعكة أىؿ العمـ كالباحثيف بدراسة االختيارات الفقيية لمدكتكر كىبة الزحيمي في 
ظيار آرائو الفقيية، كدعكة طبلب ا جيكد العمماء ية التامة بلعمـ الشرعي إلى العنابقية أبكاب الفقو، كا 

 كآرائيـ، فيك كاجب تجاه كرثة األنبياء.
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The Dr WahbehAlzaheleand his His Contemporary Juristic Choices in AbadatAFiqh 

Study 

 

Prepared by: Isameil Ali MahmoodAyyad 

Supervised: Dr. Mohammad Assaf 

Abstract 

This thesis entitled "Dr. Wahba al-Zuhaili and his contemporary jurisprudential choices in 

abadat jurisprudence study." The importance of this study is that it shows the 

jurisprudential choices of Dr. Wahba al-Zuhaili in the aspect of worship, especially in 

contemporary issues, highlighting his personality and a statement of his efforts in enriching 

the Islamic library through his research and scientific books. 

This thesis is divided into 3 parts,The preface included a translation of the life of Dr. 

Wahba al-Zuhaili. The goal of the study is to present a complete picture of the world about 

Dr. Wahba Al-Zuhaili in terms of birth, origin and his request for science, his work and his 

academic position, and the huge legacy left behind by research, articles 

And books at all levels. 

The first chapter discusses the ruling on Zakat on frozen funds. The second chapter 

discusses the choices made by Dr. Wahba al-Zuhaili in the rule of Muslim minorities and 

what they face in cases of worship, The third chapter examined the choices of Dr. Wahba 

al-Zuhaili in the impact of impossibility in cleansing and the ruling on medication with 

taboos. 

This thesis reached several conclusions, most importantly : Dr. Wahba al-Zuhaili's 

scientific standing, and that he has a huge legacy of books, research, and Dr. Wahba Al-

Zuhaili is a well-balanced jurisprudent who takes into consideration the conditions of the 

people and their emerging issues in accordance with Islamic law.The most important 

recommendations are: To invite the scholars and researchers to study the jurisprudential 

choices of Dr. Wahba al-Zuhaili in the rest of the chapters of fiqh, to show his 

jurisprudential views, and to invite students of forensic science to take full care of the 

scholars' efforts and opinions. 
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 المقدمة:
اليادم إلى  ،خالؽ المطؼ كاإلرشاد ،الذم جمت نعمو عف اإلحصاء باألعداد ،الجكادالحمد اهلل البر 

الذم  ،بالتفقو في الديف عمى مف لطؼ بو مف العباد الماف   ،المكفؽ بكرمو لطرؽ السداد ،سبيؿ الرشاد
لو  حفظان  -صمى اهلل عميو كسمـ -باالعتناء بتدكيف ما جاء بو رسكؿ اهلل كـر ىذه األمة زادىا اهلل شرفان 
كجعميـ دائبيف في إيضاح ذلؾ  ،صب كذلؾ جيابذة مف الحفاظ النقادكن ،عمى تكرر العصكر كاآلباد
مستمريف  ،باذليف كسعيـ مستفرغيف جيدىـ في ذلؾ في جماعات كآحاد ،في جميع األزماف كالببلد

 ، أما بعد:(1)عمى ذلؾ متابعيف في الجيد كاالجتياد

الشرعي أف نبرز أعماؿ كجيكد أكلئؾ العمماء الربانييف الذيف أفنكا أعمارىـ فالكاجب عمينا طبلب العمـ 
 في البحث كاالجتياد لمكصكؿ إلى الحؽ الذم ينالكف بو مرضاة اهلل تعالى.

في لـ يرد في حكميا نص صريح كبرزت عمى الساحة العممية اليكـ مستجدات كقضايا فقيية معاصرة 
فبرزت الحاجة الجتياد العمماء لبياف األحكاـ  ،-هلل عميو كسمـصمى ا -كتاب اهلل كسنة نبيو محمد

صمى اهلل  -و بكتاب اهلل كسنة رسكل في اجتيادىـ مستدليف ،القضايا المعاصرة الشرعية لما استجد مف
فيما لـ يرد نصو في كتاب اهلل كالسنة كأدلة شرعية أساسية، كمعتمديف عمى األدلة التبعية  -عميو كسمـ
 .ا مف األدلةكتتبع أقكاؿ العمماء القدامى مف أصحاب المذاىب كغيرى ،لقياساك المطيرة

كمف أكلئؾ العمماء الذيف بمغ عمميـ اآلفاؽ عالـ الشاـ كفقيو العصر الدكتكر كىبة الزحيمي، كالذم 
اء سأتناكؿ في ىذه الدراسة اختياراتو الفقيية  في القضايا المعاصرة لمعبادات، بدراسة فقيية مبيننا آر 

الفقياء القدامى مف أصحاب المذاىب األربعة كغيرىـ، كمبرزنا رأم الدكتكر كىبة الزحيمي كاستداللو، 
 سائبل اهلل تعالى القبكؿ ليذا العمؿ المتكاضع. 

 

 

 

 

                                                           
 دار الفكر. ،1/2ىػ(، المجمكع، 676النككم، محيي الديف يحيى بف شرؼ،)ت:  (1) 
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 أىمية الدراسة وأسباب اختيارىا:
ا في قضايا – 1 العبادات إظيار االختيارات الفقيية المعاصرة لمدكتكر كىبة الزحيمي، كخصكصن

المعاصرة، إبرازنا لشخصيتو، كبياننا لجيكده في إثراء المكتبة اإلسبلمية بمؤلفاتو الكثيرة مف خبلؿ بحكثو 
 ككتبو فييا.

إف الدراسة تتناكؿ جانبنا ميمنا في عبلقة الناس بخالقيـ كىي العبادات، فبل بد مف إظيار حكـ اهلل – 2
 يا.تعالى فيما استجد مف القضايا المعاصرة في

 أىداف الدراسة:
تقديـ صكرة كاممة عف حياة العالـ الدكتكر كىبة الزحيمي مف حيث المكلد كالنشأة كطمبو لمعمـ  – 1

كأعمالو كمناصبو األكاديمية، كاإلرث الضخـ الذم تركو خمفو مف الكتب كالمكسكعات، كالبحكث، 
 كالمقاالت.

برازىا كخصكصا في قضايا العبادات المعاصرة، مع  – 2 تكثيؽ كجمع آراء الدكتكر كىبة الزحيمي كا 
 ذكر أقكاؿ الفقياء المتقدميف كالمعاصريف كبياف أدلتيـ كالترجيح.

 الكصكؿ إلى نتائج متزنة بعد البحث كاالستدالؿ كالترجيح. – 3

 الدراسات السابقة:
 االختيارات الفقيية المعاصرة لمدكتكر كىبة الزحيمي، كىما : سبقت ىذه الدراسة بدراستيف في تتبع

دراسة مقارنة،  –الدراسة األكلى: كىبة الزحيمي كاختياراتو الفقيية في المعامبلت المعاصرة  – 1
 لمطالب: عرفات عبد الحميد.

 بة: سجى سبٌلـ. دراسة فقيية، لمطال -الدراسة الثانية: كىبة الزحيمي كاختياراتو في القضايا الطبية – 2
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 حدود الدراسة:
تبحث ىذه الدراسة في االختيارات الفقيية المعاصرة لمدكتكر كىبة الزحيمي في العبادات دراسة فقيية، 
بذكر آراء الفقياء كالترجيح فيما بينيا مف خبلؿ االستدالؿ، كبياف كجو الداللة مف االستدالؿ، فالدراسة 

 حيمي الفقيية المعاصرة في العبادات.تتناكؿ اختيارات الدكتكر كىبة الز 

 منيج الدراسة:
اتبعت في ىذه الدراسة المنيج الكصفي مع االستعانة بالمنيجيف االستقرائي كالتحميمي، كسرت فييا 

 عمى النحك اآلتي:

عرض آراء الدكتكر كىبة الزحيمي في بعض قضايا العبادات المعاصرة مف خبلؿ كتبو كمؤلفاتو  – 1
 صكؿ كمباحث كمطالب، كذكر آراء العمماء، كبياف أدلتيـ، كالترجيح فيما بينيا.كترتيبيا في ف

 عزك اآليات القرآنية الكريمة، كاإلشارة إلى أماكنيا في المصحؼ الشريؼ. – 2

                  عزك األحاديث النبكية الشريفة، كالحكـ عمييا. – 3

 مية.تكثيؽ أقكاؿ العمماء كعزكىا إلى مصادرىا األص– 4

 كضع الفيارس العممية لآليات كاألحاديث كالمصادر كالمراجع كالمكضكعات.  - 5
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 خطة البحث:
 كتتككف ىذه الدراسة مف مقدمة كتمييد كثبلثة فصكؿ كخاتمة:

 المقدمة وتشمل األمور التالية:

البحث فييا، كخطة أىمية الدراسة كأسباب اختيارىا، كأىدافيا، كالدراسات السابقة، كحدكدىا، كمنيج 
 البحث:

 الدكتور وىبة الزحيمي، ويقع في ثمانية مطالب:لحياة ترجمة  واشتمل عمى فصل التمييدي،ال

 المطمب األكؿ : اسمو كمكلده.

 المطمب الثاني: نشأتو كطمبو لمعمـ.

 المطمب الثالث : شيكخو .

 المطمب الرابع : تبلميذه .

 المطمب الخامس : أكصافو كأخبلقو.

 الكظائؼ التي شغميا.المطمب السادس: 

 ثاره .آك أعمالو المطمب السابع : 

 المطمب الثامف : كفاتو.

 الفقيية المعاصرة في الزكاة. اختيارات الزحيميالفصل األول: 

 المبحث األول: زكاة األموال المجمدة.

 المطمب األكؿ: تكضيح المصطمحات.



 ط
 

 كصكرىا. المطمب الثاني: بياف ماىية األمكاؿ المجمدة

 المطمب الثالث: التكييؼ الفقيي لصكر أمكاؿ الزكاة المجمدة.

 المطمب الرابع: مدل تحقؽ شركط الزكاة في صكر األمكاؿ المجمدة.

 الفرع األكؿ: مدل تحقؽ شرط الممؾ التاـ في صكر األمكاؿ المجمدة.

 الفرع الثاني: مدل تحقؽ شرط حكالف الحكؿ في صكر األمكاؿ المجمدة.

 ب الخامس: حكـ كجكب الزكاة في بعض صكر األمكاؿ المجمدة.المطم

 المبحث الثاني: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام اليادفة لمربح، والسندات الحكومية.

المطمب األكؿ: حكـ الزكاة في األمكاؿ التي تساىـ بيا الدكلة في شركات القطاع العاـ، كالخاص 
 بيدؼ تحقيؽ الربح.

 كؿ: تعريؼ الماؿ العاـ.الفرع األ

 الفرع الثاني: حكـ زكاة الماؿ العاـ المستثمر.

المطمب الثاني: حكـ الزكاة في األمكاؿ التي تتمقاىا الدكلة مف المكاطنيف في مقابؿ إصدار سندات 
 حككمية.

 المبحث الثالث: زكاة الدين المؤجل )غير المرجو(.

معاصرة في حكم األقميات المسممة وما تواجيو في قضايا الفقيية ال اختيارات الزحيميالفصل الثاني: 
 العبادات.

 المبحث األول: التعريف باألقميات المسممة.

 المطمب األكؿ: تعريؼ األقميات لغة كاصطبلحا.

 المطمب الثاني: تعريؼ مصطمح األقميات المسممة.
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 لعبادات.المبحث الثاني: أىم القضايا التي تواجييا األقميات المسممة في باب ا

 المطمب األكؿ: تحديد أكقات الصبلة في المناطؽ القطبية.

 المطمب الثاني: حكـ دفع الزكاة لغير المسمميف في ببلد األقميات المسممة.

 الفرع األكؿ: دفع الزكاة ألىؿ الكفر مف الفقراء.

 ـ نسخ.أ -صمى اهلل عميو كسمـ -الفرع الثاني: ىؿ بقي سيـ المؤلفة قمكبيـ بعد كفاة النبي

 الفصل الثالث: أثر االستحالة في التطيير وحكم التداوي بالمحرمات.

 المبحث األول: أثر االستحالة في التطيير.

 المطمب األكؿ: تعريؼ االستحالة.

 المطمب الثاني: تصكير المسألة كتكييفيا.

 المطمب الثالث: أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ.

 عمى أثر االستحالة في التطيير.المطمب الرابع: مف التطبيقات المعاصرة 

 مسألة مياه الصرؼ الصحي إذا تغيرت أكصافيا.

 المبحث الثاني: التداوي بالمحرمات.

 المطمب األكؿ: مفيـك التداكم كمشركعيتو.

 الفرع األكؿ: مف الكتاب.

 الفرع الثاني: مف السنة النبكية.

 الفرع الثالث: مف المعقكؿ.

 بالمحرمات.المطمب الثاني: مفيـك التداكم 
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 المطمب الثالث: حكـ التداكم بالمحرمات.
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 فصل تمييدي

 .ترجمة الدكتور وىبة الزحيمي

 وىي :  ،مطالب ثمانيةويقع ىذا التمييد في 

 : اسمو ومولده.المطمب األول 

 المطمب الثاني: نشأتو وطمبو لمعمم.

 المطمب الثالث: شيوخو.

 المطمب الرابع: تالميذه.

 المطمب الخامس: أوصافو وأخالقو.

 .الوظائف التي شغمياالمطمب السادس: 

 ثاره.آو  أعمالوالمطمب السابع: 

 .وفاتوالمطمب الثامن: 
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 .(1)المطمب األول: اسمو ومولده

( كلد )عبادةأبك ككنيتو ،،األستاذ الدكتكر كىبة بف مصطفى بف كىبة الزحيميالفقيو، األصكلي ىك

ريؽ بيف دمشؽ منتصؼ الطف ريؼ دمشؽ بسكرية)في بمدة دير عطية م الدكتكر كىبة الزحيمي

 ، لعائمة مكصكفة بالصبلح كالتقكل كطمب العمـ. ـ1932/ىػ1351( عاـ كحمص

، كثير العبادة الى، شديد التمسؾ بالسنة النبكيةا لكتاب اهلل تع، حافظن -تعالىرحمو اهلل  –ف كالدهفكا

ككاف يجمع بيف  ،ة كالتجارةعماؿ في الفبلحة كالزراعة كالصناعا مف رجاؿ األ، ككاف أيضن الصياـك 

طار في إ، ككاف لو األثر األكبر في تكجيو أكالده لمتابعة التحصيؿ العممي ذا ىمة عالية ،نياالديف كالد

 .الدراسات الشرعية الخاصة

 ،حريصة عمى رعاية بيتيا كأكالدىا متمسكة بالشريعة عاممة بيا،شديدة الكرع ك فكانت ا كالدتو أمٌ 

كحجت مع زكجيا عدة مرات إلى أف تكفيت  ،شاركت مع زكجيا في مختمؼ األعماؿ

 ـ رحميا اهلل تعالى.1984/ق1404

؛ رعب الشادآكالمحافظة عمى  ،الكريـ أكالدىـ لحفظ القرآف كمف ىنا يظير لنا دكر الكالديف في تكجيو

العمماء،كالحفاظ، كطمبة العمـ، كما أخرج ىذا البيت الفقيو األصكلي المفسر  يفلتخرج لنا بيكت المسمم

 العبلمة كىبة الزحيمي.

 

 

                                                           

 ، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث 2044دراسة ك تقكيـ، ص –التفسير المنير لمزحيمي،أبك زينة، منصكر (1)
، 168 –167/ 1محمد، مكسكعة قضايا إسبلمية معاصرة،  ،الزحيمي.ـ2013(، 10)27-) العمـك اإلنسانية (، المجمد

 ـ.2009 -ىػ 1430ط:  –دار المكتبي
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 .(1)المطمب الثاني: نشأتو وطمبو لمعمم
بداياتو األكلى إلى تعمـ القرآف الكريـ، فأتقنو تجكيدا في نشأ كىبة الزحيمي ببمدتو دير عطية، فتكجو 

أحد كتاتيب البمدة عند امرأة حافظة صالحة، كأيدخؿ بعدىا المدرسة االبتدائية الرسمية كأتميا في بمدتو 

 ا.أيضن 

عاما لمتابعة دراستو في معاىدىا، فالتحؽ  14ـ، كعمره 1946دمشؽ سنة  بعد ذلؾ تكجو إلى مدينة

في دمشؽ بالثانكية الشرعية التي كانت تسمى كمية الشريعة، كأمضى فييا ست سنكات، ناؿ بعدىا 

سافر عمى إثر ذلؾ لمتابعة الدراسة في كمية .بتقدير ممتاز، ـ1952يادة الثانكية الشرعية عاـ ش

كقد  ،كقرف معيا دراسة القانكف في كمية الحقكؽ بجامعة عيف شمس بالقاىرة ،زىرالشريعة بجامعة األ

 حصؿ عمى الشيادات التالية:

 ـ(.1956ية في الشريعة بجامعة األزىر عاـ )مالعال -

 ـ(.1957إجازة التخصص بالتدريس )دبمـك التربية( مف كمية المغة العربية باألزىر، عاـ ) -

 ـ(.1957الميسانس في الحقكؽ مف جامعة عيف شمس عاـ ) -

 دبمكمي الدراسات العميا بكمية الحقكؽ بجامعة القاىرة )كىي تكازم درجة الماجستير(.-

في قسـ الشريعة اإلسبلمية بكمية  ،ـ(1963سنة ) الدكتكراه في الحقكؽ )اختصاص الفقو اإلسبلمي(-
"آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي" كناليا بمرتبة الشرؼ  الحقكؽ )جامعة القاىرة( كعنكاف أطركحتو

 مع التكصية بطباعتيا كالتبادؿ مع الجامعات األجنبية. ،األكلى

 

                                                           

األلككة ، http://www.naseemalsham.com،ترجمة األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي ،بديع السيد ،(المحاـ1)
:thttp://www.alukah.ne. 

http://www.naseemalsham.com/
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 .( 1)المطمب الثالث: شيوخو

لو مجمكعة مف  –عز كجؿ  –تتممذ كىبة الزحيمي عمى أيدم مجمكعة مف أساتذة العمـ ، كىيأ اهلل 

فكاف بعضي أفراد ىذه الط بقة مف العمماء أساتذة جيؿ، كما أف  ،انظيريىالشيكخ في الش اـ كمصر قؿ  

 بعضيـ كاف صاحب نيضةو عمميةو مباركةو جد دت معالـ الدٍّيف في بداية ىذا القرف.

 : (2)ومن شيوخو في الشام

 الٌشيخ محمد ىاشـ الخطيب الرٍّفاعي: خطيب الجامع األمكم، كمؤسٍّس جمعية الت يذيب كالت عميـ.  -1

ـ 1963ا كتكلى اإلفتاء في الجميكرية الس كرية بيف عامي لحمصي: كاف فقيين االٌشيخ عبد الرز اؽ   -2

 ـ، كقد قرأ عميو الٌشيخ الزحيمي في الفقو.1969-

كيعتبر أحد مؤسسي جمعية الٌنيضة األدبية  ،عميو الزحيمي في الحديثالٌشيخ محمكد ياسيف: قرأ  -3

 اإلسبلمية التي تكل ى رئاستيا. اليدايةكجمعية العمماء كرابطة العمماء كجمعية 

كأخذ الزحيمي عنو عمكـ الفرائض  ،الٌشيخ حسف الش طٍّي:  كاف أٌكؿ مدير لمكمية الٌشرعية بدمشؽ   -4

 وه حنبمي.كاألحكاؿ الٌشخصية كىك فقي

الٌشيخ صادؽ حبنكة: أخك الشيخ حسف حبنكة، كقد حضر الشيخ الز حيمي دركسو   -5

 في الت فسير.

الٌشيخ صالح الفرفكر: مؤسس جمعية الفتح اإلسبلمي كمعيدىا، كىك مف رجاؿ الت ربية كالت عميـ  -6

ـ في عمكـ الٌمغة العربٌية )الببلغة كاألدب(  .البارزيف، كقد قرأ عميو المترجى

 قرأ عميو الز حيمي في أصكؿ الفقو كمصطمح الحديث.الٌشيخ محمد لطفي الفيكمي:  -7

                                                           

 . http://www.naseemalsham.com،ترجمة األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي ،بديع السيد(المحاـ, 1)
, لمحاته مف رالعالـ الفقيو المفسٍّ  ،, كىبة الزحيميحمد بف محمكدأ(الداىف, 2)

 /http://www.alukah.net/culture/0/1721،حياتو

http://www.naseemalsham.com/
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الٌشيخ محمكد الرنككسي: العالـ العامؿ الفاضؿ، مدير دار الحديث األشرفية، كرئيس رابطة  -8

 العمماء، قرأ عميو الزحيمي في عمكـ العقائد كالكبلـ.

 :(1)ومن أساتذتو وشيوخو في مصر

 أبك زىرة: الفقيو اإلماـ كعمـ العصر، تأث ر الزحيمي بأسمكبو في الكتابة.الٌشيخ محمد  -1

 الٌشيخ محمكد شمتكت: الفقيو المصمح، كمؤسس مجمع البحكث اإلسبلمية. -2

 ـ، كلو بحكث متمي زة.1958 –ـ1954الٌشيخ الدكتكر عبد الرحمف الت اج: شيخ األزىر بيف عامي  -3

في األزىر، كناؿ عضكية جماعة كبار العمماء، عييٍّف عميدان لكمية  الٌشيخ عيسى مٌنكف: در س -4

 ا لكمية الش ريعة.أصكؿ الدٍّيف، ثـ شيخن 

أكثر مف عشرة كتب فقيية كلو  عبلـ القضاء كالفقو في مصر،الٌشيخ محمد عمي الخفيؼ: أحد أ -5

 مف البحكث. اكبيرن  اكأصكلية كعددن 

الدكتكر الزحيمي: "أخذت عف شيكخ مصر العمـ، كتعم مت مف شيكخ كفي ذكر مشايخو كأساتذتو يقكؿ 
 .(2)الش اـ العمؿ بالعمـ كالكرع"

 

  

                                                           

العالـ الفقيو المفسٍّر, لمحاته مف حياتو,  ،, كىبة الزحيميبف محمكدحمد أ( الداىف, 1)
http://www.alukah.net/culture/0/1721/ 

 المصدر نفسو.(2)
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 :(1)المطمب الرابع : تالميذه
 ، كمف أشير تبلميذه :و عدد كبير مف طمبة العمـ الشرعيتتممذ عمى يدي

 ،الفقو المقارف، كحاصؿ عمى شيادة الدكتكراه في كىك شقيؽ كىبة الزحيمي محمد الزحيمي: -1

 ككاف عميد كمية الٌشريعة بجامعة الٌشارقة .

، دٌرس في كثير مف ف بعمـ الحديث كتحقيؽ كتبوكىك أحد الميتمي : حمد فاركؽ حمادة -2

كشغؿ منصب أستاذ كرسي الٌسنة  ،،كمكناس كالٌرباطفاسالجامعات المغربية بمراكش،ك 

 كعمكميا بكمية اآلداب ػ جامعة محمد الخامس.

 ،إلسبلميةاالعصر في االقتصاد اإلسبلمي كالمصارؼ أحد فقياء  :ٌستار أبك غدةعبد ال -3

كىك خبير بمجمع الفقيي اإلسبلمي التٌابع  ،حاصؿ عمى شيادة الدكتكراه في الفقو المقارف

 .كلو العديد مف الكتب كالبحكث كالفتاكل ،لرابطة العالـ اإلسبلمي بمكة

ك  ،كعبد الٌسبلـ عبادم ،كمحمد أبك ليؿ ،كعبد المطيؼ فرفكر ،ككذلؾ محمد نعيـ ياسيف -4

ىناؾ أكثر مف أربعيف جيبلن تخرجكا عمى يديو في سكريا، كبعضيـ في ليبيا كالٌسكداف 

 .فييا كبعضيـ في اإلمارات العربية أثناء تدريسو

 

 

 

  

                                                           

 1433/04/07-  فى أ.د. كىبة بف مصطفي الزحيمي , مقاؿ اضيؼ ،, مف فقياء العصر( ممتاز, فضؿ اهلل1)
حيمي عمى , ترجمة كىبة الز http://fiqh.islammessage.comعمى مكقع الممتقى الفقيي  2012/02/29المكافؽ 

 http://shamela.ws  ،http://www.saaid.net, مكقع المكتبة الشاممة

http://fiqh.islammessage.com/
http://shamela.ws/
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 :المطمب الخامس : أوصافو وأخالقو
العمـ كالجسـ، فيك طكيؿ القامة، حنطٌي الم كف، خفيؼ لقد حبا اهلل األستاذ الزحيمي بسطة في 

 .العارضيف، سريع المشي كالحركة، ذك ىم ة عالية

كىك محبٌّ ، يمتاز بحسف الخمؽ كطيب المعاممة، كىك لطيؼ المعشر، دائـ البٍشر، يألؼ كيؤلؼ
خكانو،حريصه عمى أكقاتيـ، نصكحه ليـ، يؤثر خدمتيـ، كيستجيب لدعكاتيـ، كيشاركيـ في  لطبلبو كا 

 .مناسباتيـ بطيب خاطر

، ا، كال يضعو تكاضعن اكىك متكاضعه في عز ة، ال يرفعو عممو عمى الناس كبرن  ، بؿ ىك مييب محتـر
 .يعرؼ لآلخريف حق يـ، كما يعرؼ حؽ  نفسو

 .اشديدن  امنيـ إال بخير، كيكره الت عصب المذىبي كرىن  ا، ال يذكر أحدن شيكخوكىك كفٌي محٌب ل
مف أبرز المكاىب التي أفاضيا اهلل عز كجؿ عميو حافظتو القكية، كربما أتى إلى مناقشة بعض  كلعؿ

الر سائؿ الجامعية دكف أف يصطحب معو المذكرة، كمع ذلؾ تراه يبرز محاسنيا، كيشير إلى مبلحظاتو 
 .لو مكاقع الن قد مف رسالتو اعمييا، كيممي ذلؾ عمى المناقش مف ذاكرتو محددن 

بر كالجمد كالمحافظة عمى الكقت كعدـ إضاعتو، ما يجعمو في ذلؾ مثبلن كقد أ يحتذل كتي مف الص 
 .(1)بو

كىك محبٌّ لمسكينة كاليدكء، سريع القراءة، كيعزك ذلؾ إلى صمتو المستمرة بالكتاب، فيك ال يكاد يضيع 
أك كتابة، كربما أمضى أكثر مف ثمثي يكمو بيف الكتب دكف أف يشعر  ةو دقيقةن كاحدةن مف غير قراء

ؿ أما حكمتو التي تنتظـ بيا حياتو فيي قكؿ اهلل عز كج.(2)بأدنى ممؿ

 .( 3)َّجللكمكخكٹٱٹٱُّٱ

 

                                                           

 http://www.naseemalsham.com, ترجمة األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي,  ( المحاـ, بديع السيد1)
,http://www.feqhweb.com. 
 http://www.naseemalsham.com( المحاـ, بديع السيد, ترجمة األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي,  2)
,http://www.feqhweb.com. 
 (.282( سكرة البقرة ، اآلية )3)

http://www.feqhweb.com/vb/t21125.html#ixzz4oVHe1ki6
http://www.feqhweb.com/vb/t21125.html#ixzz4oVHe1ki6
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مة باهلل عز كجؿ  (1)."كيقكؿ في ذلؾ عف نفسو: "إف سر  الن جاح في الحياة إحساف الصٍّ

–فيو، يقكؿ األستاذ الشيخ صادؽ حبن كة: "إف الشيخ كىبة الز حيمي كأختـ بذكر شيادة أحد أساتذتو 
 -كىك أحؽ  بيا–لو في قمبي مكانة مكينة مم كو إياىا  ،-حفظو اهلل كزاده بالش كر مف خير ما أعطاه

الح، كما عممت يداه  تكاضعو ببل مذلة، كاستقامتو بغير انحراؼ، كدأبو عمى العمـ الناصح كالعمؿ الص 
 (2)."الكتب المجيدة في المكاضع المفيدةمف 

 (3) الوظائف التي شغميا.المطمب السادس: 
، ثـ أستاذ ثـ ترقى لدرجة أستاذ مساعد ،عييف مدرسنا بكمية الشريعة بجامعة دمشؽ ةبعد نيمو الدكتكرا -

 ـ (.1975ثـ إلى درجة أستاذ ) عاـ  ،مشارؾ

ثـ عاد إلى جامعة  ،بجامعة بنغازم في ليبيا لمدة سنتيفأعير لمتدريس في كمية الشريعة كالقانكف  -
 دمشؽ.

كفي المركز العربي لمدراسات  ،دٌرس أستاذنا زائرنا في جامعة الخرطكـ كجامعة أـ درماف بالسكداف -
 األمنية كالتدريب بالرياض.

اإلمارات ـ( في كمية الشريعة كالقانكف بجامعة 1989-1984أعير لمتدريس لمدة خمس سنكات ) -
 بالعيف في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، أنجز خبلليا مكسكعتو التفسيرية المتميزة )التفسير المنير(.

فتعاقدت معو  ،ـ(1997عاد لمتدريس في كمية الشريعة بجامعة دمشؽ حتى أحيؿ لممعاش سنة) -
كاستمر خمس  ،سات العميالحاجتيا الماسة إليو في الدرا ،الجامعة عمى االستمرار بالتدريس كالعمؿ

 سنكات حتى أحيؿ لمتقاعد، كبقي يمارس نشاطو العممي حتى قبيؿ كفاتو.

 

                                                           

 http://www.naseemalsham.com, ترجمة األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي,  ( المحاـ, بديع السيد1)
,http://www.feqhweb.com. 
 ( المصدر نفسو.2)
 . http://www.naseemalsham.com( المحاـ, بديع السيد, ترجمة األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي,  3)
 

http://www.feqhweb.com/vb/t21125.html#ixzz4oVHe1ki6
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 :(1)مناصبو اإلدارية

ـ(، ثـ عييٍّف عميدنا بالنيابة )إضافة لعممو 1967عييٍّف ككيبلن لكمية الشريعة بجامعة دمشؽ سنة ) -
 ـ(.1969-1967ككيبلن لمكمية( )

ثـ عميدنا لمكمية بالنيابة حتى انتياء فترة  ،اإلمارات رئيسنا لقسـ الشريعة عيف أثناء إعارتو لجامعة -
 ـ(.1989إعارتو عاـ )

 ا لقسـ الفقو اإلسبلمي كأصكلو في كمية الشريعة بجامعة دمشؽ بعد عكدتو مف اإلمارات.عييٍّف رئيسن  -

 الشرعية بدير عطية.ا لمجمس إدارة مدرسة الشيخ عبد القادر القصاب لمعمـك كما أصبح رئيسن  -

 :(2)-تعالى رحمو اهلل-النشاطات والمجاالت التي قام بأعبائيا

 عضكية المكسكعة العربية بدمشؽ. -

 باألردف. -آؿ البيت  -عضكية المجمع الممكي لبحكث الحضارة اإلسبلمية  -

 عضكية ىيئة التحرير في مجمتي نيج اإلسبلـ كالتراث العربي بدمشؽ كغيرىا. -

كساىـ بشكؿ كبير في  ،ا في ىيئة الرقابة الشرعية في عدة شركات كمصارؼ إسبلميةعضكن كعمؿ  -
 مختمؼ المؤتمرات كالندكات العالمية.

في لجنة البحكث  ااإلفتاء األعمى في سكرية، كعضكن  ككاف إلى أف كافتو المنية عضكان في مجمس -
الييئة االستشارية الشرعية لمجمس النقد  كالشؤكف اإلسبلمية بكزارة األكقاؼ السكرية، كنائبان لرئيس

 كالتسميؼ في مصرؼ سكرية المركزم، كعضكان لمجمس أمناء صندكؽ الزكاة كالصدقات في سكرية.

عضكه خبيره في كؿٍّ مف مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة، كالمجمع الفقيي بمكة المكرمة، كمجمع الفقو  -

 اإلسبلمي باليند كالٌسكداف كأمريكا.

                                                           

(1)http://www.feqhweb.com. 

(2) http://www.feqhweb.com 
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ة اإلسبلمية في البحريف.             رئيس ى -  يئة الر قابة الش رعية لشركة المضاربة كالمقاص 

 رئيس ىيئة الر قابة الش رعية لمبنؾ اإلسبلمي الد كلي في المؤسسة العربية المصرفية في البحريف.-

 عضك الييئة االستشارية لمكسكعة دار الفكر لمحضارة اإلسبلمية. -

في المؤتمرات كالن دكات الد كلية اإلسبلمية التي تعقد في  يضان بمشاركاتو الفاعمةز نشاطو أكما بر 
 :(1)مختمؼ العكاصـ كالمدف العربٌية كاإلسبلمٌية، كمنيا

 دكرات مجمع الفقو اإلسبلمي الت ابع لمنظ مة العمؿ اإلسبلمي. -

 ندكات ىيئة الزكاة المعاصرة في الككيت كالمنامة. -

 اإلسبلمية الطٍّبية التي تقيميا منظمة العمكـ اإلسبلمية كالطٍّبية بالككيت.الن دكات  -

 أسبكع الفقو اإلسبلمي في الرٍّياض. -

 وآثاره: أعمالوالمطمب السابع: 
العمؿ  يعتبرا، ك ا فكرين ا كأكثرىـ إنتاجن ييعد األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي مف أغزر المعاصريف تأليفن 

كد الكاجبات، كأىـ آآلخريف، كتبصيرىـ بحقائؽ دينيـ كدعكتيـ إلى ديف اهلل مف بالتٌأليؼ بقصد نفع ا

 .العبادات بعد أداء ما افترضو المكلى عز كجؿ  

يجيب فيو  العنكبكتية لو مكقع عمى الشبكةكاف ، ك خمسمائةكقد بمغت كتبو كبحكثو كمقاالتو نحكان مف 

كهلل -عف إنتاجو العممي -رحمو اهلل-عف مختمؼ األسئمة مف بمداف العالـ، كيقكؿ األستاذ كىبة الزحيمي

 . (2) "الفقو اإلسبلمي كأدلتو"ك"التفسير المنير" ك"أصكؿ الفقو اإلسبلمي" لي ثبلث مكسكعات -الحمد

 
                                                           

, لمحاته مف حياتو, رالعالـ الفقيو المفسٍّ  ،الزحيميحمد بف محمكد, كىبة أ( الداىف, 1)
http://www.alukah.net/culture/0/1721/ 

  http://www.naseemalsham.com, بديع السيد, ترجمة األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي,  المحاـ(2)
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 آثاره ما يمي:ك ك مف أىـ مؤلفاتو 

 (.1)أوال : التفاسير

 التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج.- 1

 التفسير الكسيط. -2

 التفسير الكجيز عمى ىامش القرآف العظيـ. -3

 .اإلنساف في القرآف -4

 .القصة القرآنية: ىداية كبياف   -5

 اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ. -6

 :( 2)في مجال الحديث والسنة النبويةثانيا :

 لئلماـ ابف رجب الحنبمي .تحقيؽ " جامع العمكـ كالحكـ"  -1

 تحقيؽ "مختصر األنكار في شمائؿ النبي المختار" لئلماـ البغكم . -2

 المصطفى مف أحاديث المصطفى .  -3

 تخريج أحاديث "تحفة الفقياء" لئلماـ السمرقندم. -4

 السنة النبكية الشريفة: حقيقتيا كمكانتيا عند المسمميف. -5

 قراءة ك ضكابط في فيـ الحديث النبكم. -6

 

                                                           

،  http://www.alukah.net، 175-1/173( انظر: الزحيمي, قضايا إسبلمية معاصرة,1)
http://www.feqhweb.com/vb/t21125.html 

(2)http://www.feqhweb.com  

http://www.feqhweb.com/vb/t21809.html#ixzz52jojEaXU
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 :(1)في مجال السيرة النبوية والعقيدة اإلسالميةثالثا: 

 شمائؿ المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ. -1

 .ةمنيج الدعكة في السيرة النبكي -2

 أصكؿ اإليماف كاإلسبلـ. - 3

 أصكؿ التقريب بيف المذاىب اإلسبلمية. - 4

 نظاـ اإلسبلـ في العقيدة.- 5

 :(2)في مجال التأليف الفقيي المتخصصرابعا: 

 آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي. - 1

 الفقو اإلسبلمي كأدلتو. - 2

 نظرية الض ركرة الش رعية؛ دراسة مقارنة. -3

 الفقو اإلسبلمي في أسمكبو الجديد. -4

 أصكؿ الفقو اإلسبلمي. -5

 الذ رائع في السٍّياسة الش رعية،كالفقو اإلسبلمي. -6

 مقارنة بالقانكف الدكلي الحديث.العبلقات الدكلية في اإلسبلـ  -7

ماف أك )حكـ المسؤكلية المدنية كالجنائية( في الفقو اإلسبلمي. -8  نظرية الض 

 العقكد المسم اة في قانكف المعامبلت المدنية اإلماراتي كالقانكف المدني األردني. -9

                                                           

 . http://www.naseemalsham.com(المحاـ, بديع السيد, ترجمة األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي,  1)

 

 .175-173/ 1إسبلمية معاصرة ، الزحيمي، مكسكعة قضايا (2)
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 .العقكبات الش رعية كأسبابيا، باالشتراؾ مع الدكتكر رمضاف الشرنباصي -10

 األصكؿ العامة لكحدة الد يف الحؽ )مترجـ إلى اإلنجميزية(. -11

  القرآف الكريـ، البنية الت شريعية كالخصائص الحضارية )مترجـ إلى اإلنجميزية كالفرنسية(. -12

 جيكد تقنيف الفقو اإلسبلمي. -13

الدكلية، مشكبلت العالـ ثبلثة أقساـ )نظاـ العقيدة، نظاـ الحكـ كالعبلقات  -نظاـ اإلسبلـ -14

 اإلسبلمي المعاصر(.

 الكجيز في أصكؿ الفقو. -15

 شرعة حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، بالمشاركة. -16

كابط الش رعية لؤلخذ بأيسر المذاىب. -17  الض 

 الر خص الش رعية؛ أحكاميا كضكابطيا. -18

 اإلسبلـ ديف الجياد ال العدكاف. -19

 رل كالدٍّيمقراطية.اإلسبلـ ديف الش ك  -20

21- . ة القرآنية، ىدايةه كبيافه   القص 

 المكازنة بيف القرآف كالس نة في األحكاـ. -22

 الفقو الحنبمي الميسر )بأدلتو كتطبيقاتو المعاصرة(. -23

 :(1)ا: في الصحابة والمذاىب اإلسالميةخامسً 

 الخميفة الر اشد العادؿ عمر بف عبد العزيز. - 1

 المسيب )ضمف سمسمة أعبلـ المسمميف(.سعيد بف  -2

                                                           

العالـ الفقيو المفسٍّر, لمحاته مف حياتو,  ،. الداىف : كىبة الزحيمي1/177الزحيمي, قضايا إسبلمية معاصرة,انظر:(1)
http://www.alukah.net 
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 أسامة بف زيد )ضمف سمسمة أعبلـ المسمميف(. -3

 عبادة بف الصامت )ضمف سمسمة أعبلـ المسمميف(. -4

 المذاىب اإلسبلمية الخمسة، بالمشاركة. -5

 :(1)ا:بحوث مقدمة إلى الموسوعات العربية واإلسالميةسادسً 

 الككيت.الت مثيؿ السٍّياسي في اإلسبلـ/ -1

 أمكاؿ الحربييف/ الككيت. -2

 األشربة/ الككيت. -3

 المرابحة/الككيت. -4

 الكصٌية/ الككيت. -5

 الضركرة /الككيت. -6

 المزارعة/ جدة. -7

 االستصناع/ جدة. -8

 عائد االستثمار/ جدة. -9

 اليدؼ/ عم اف. -المنيج -الكسيمة  -الد عكة اإلسبلمية  -10

 كقضايا الٌشباب/ عم اف.العمـ كاإليماف  -11

                                                           

 http://www.alukah.net  ،http://eldorar.netشبكة األلككة،  (1)
 

http://www.alukah.net/culture/0/1721/#ixzz4oaU1sfN1
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 أحكامو كضكابطو كآدابو/ عم اف. -تبصير المسمميف لغيرىـ باإلسبلـ -12

 الش كرل في العصكر العباسية فكران كممارسة/ عم اف. -13

 متى ييٍجنح إلى الس مـ/ عم اف. -14

 االجتياد/ دمشؽ. -15

 اإلسبلـ كاإليماف كاإلحساف/ دمشؽ. -16

 شؽ.األصكلٌية/ دم -17

 اإلفتاء/ دمشؽ. -18

 أىؿ الذمة/ دمشؽ. -19

 أىؿ الكتاب/ دمشؽ. -20

 :إلى المؤتمرات الدولية والندوات العممية والفكريةقّدميا البحوث التي سابعا :

 : (1)عدة إلى المؤتمرات الٌدكلٌية كالندكات العممٌية كالفكرٌية كمنيا ان قٌدـ الدكتكر كىبة الزحيمي بحكث

 كالفسكخكالتركؾ.، كالٌنٌية في العقكدأثر الباعث -1

 إسقاط الد يف عف الزكاة.  -2

 إقميمية الٌشريعة كالقضاء في ديار اإلسبلـ.  -3

                                                           

، . http://www.alukah.net, لمحاته مف حياتو, رالعالـ الفقيو المفسٍّ  ،الداىف, كىبة الزحيمي(1)
http://eldorar.net 
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 أىمية الحفاظ عمى الحككمة اإلسبلمية.  -4

 زكاة األسيـ في الٌشركات.  -5

 الس كؽ المالٌية. -6

 .الضركرة كالحاجة كأثرىما في األحكاـ الش رعية -7

 فمسفة العقكبة في اإلسبلـ. - 8

 المصمحة المرسمة.- 9

 مصرؼ الزكاة. - 10

 :ثامنا: المقاالت

 :(1)بمغ عدد المقاالت التي نشرت لمدكتكر كىبة الزحيمي المائة، تكزعت عمى ثبلث مجبلت رئيسة ىي

 ـ.1968 –ـ1963مجمة حضارة اإلسبلـ الدٍّمشقية، كنشرت لؤلستاذ ما بيف سنتي  -1

 ـ.1981 –ـ1966الكعي اإلسبلمي الككيتية، كنشرت لؤلستاذ ما بيف سنتي مجمة  -2

 ـ.1981مجم ة نيج اإلسبلـ الدٍّمشقية، كتنشر لؤلستاذ منذ سنة  - 3

                                                           

 /http://www.alukah.net/culture/0/1721العالـ الفقيو المفسٍّر, لمحاته مف حياتو, ،كىبة الزحيمي ،( الداىف1)
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 :(1)المطمب الثامن: وفاتو

ـ في دمشؽ بسكريا، 9/8/2015  -ىػ1436شكاؿ  24الدكتكر كىبة الزحيمي يكـ السبت المكافؽ/تكفي

عامنا، قضاىا في العمـ كالتعميـ كالبحث كالتأليؼ، كاشتير بكتبو العممية في مجاؿ  83عف عمر ناىز الػ

 ، رحمو اهلل تعالى رحمة كاسعة.الفقو اإلسبلمي كأصكلو

 

 

 

 

 

  

                                                           

(1) http://www.feqhweb.com/vb/t21125.html 



18 
 

 

 

 

 األول الفصل

 وفيو ثالثة مباحث: في الزكاة. المعاصرة الفقييةالزحيمي  اختيارات
 

 المبحث األول: زكاة األموال المجمدة.

 المبحث الثاني: حكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام اليادفة لمربح، والسندات الحكومية.

 المبحث الثالث: زكاة الدين المؤجل )غير المرجو(.
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 األول: زكاة األموال المجمدة. المبحث

 .مجمدة، أموال ،المصطمحات وبيان مفاىيم العنوان: زكاة : توضيحالمطمب األول
د المراد بتمؾ األلفاظ كالمصطمحات، التي يتكك ف يحدمنتبداية قبؿ البحث في زكاة األمكاؿ المجم دة البد 

أف نفيـ نستطيع منيا عنكاف البحث، كىي: "زكاة، أمكاؿ، مجمدة"، فإذا ات ضحت معاني ىذه األلفاظ 
 .كب منيا، كما يت صؿ بو مف أحكاـالعنكاف المر 

 زكاة: – 1

قاؿ ، يدؿ عمى نماء كزيادة. كيقاؿ الطيارة زكاة الماؿمف الفعؿ معتؿ األخر)زكا(كىك : في المغةالزكاة 
بعضيـ: سميت بذلؾ ألنيا مما يرجى بو زكاء الماؿ، كىك زيادتو كنماؤه.كقاؿ بعضيـ: سميت زكاة 

كاألصؿ ، (1)َّزيممرنزنمنننىنينٰىريُّٱٱقكليتعالى:ألنيا طيارة. قالكا: كحجة ذلؾ 

، ك قيؿ سميت بذلؾ ألنيا تثمر الماؿ لى ىذيف المعنييف، كىما النماء كالطيارةفي ذلؾ كمو راجع إ
كبعد ىذا العرض لمعنى الزكاة ( 2)كتنميو. يقاؿ: زكا الزرع، إذا كثر ريعو. كزكت النفقة، إذا بكرؾ فييا.

 كالطيارة.  النماءالزيادة ك :أف الزكاة في المغة ىي يتضحفي المغة، 

 . (3)ىي عبارة عف إيجاب طائفة مف الماؿ في ماؿ مخصكص لمالؾ مخصكصفي االصطالح: الزكاة 
أك ىي اسـ لقدر مف الماؿ يخرجو المسمـ في كقت مخصكص لطائفة مخصكصة بالنية، كسميت 

 ،(4) يزكك عند اهللزكاة؛ ألف الماؿ ينمك ببركة إخراجيا كمؤدييا 
 
 

                                                           

 (.103سكرة التكبة، اآلية )(1)
تحقيؽ: عبد السبلـ  مادة زكى،،17/ 3ىػ ، معجـ مقاييس المغة ، 395الرازم: أحمد بف فارس بف زكريا، ت : ( 2)

: ت الرٌزاؽ الحسيني،الزبيدم: محٌمد بف محٌمد بف عبد . ـ1979 -ىػ 1399محمد ىاركف، دار الفكر، عاـ النشر: 
 .الناشر: دار اليداية، : مجمكعة مف المحققيفتحقيؽ مادة زكك،،220/ 38، تاج العركس،  ىػ1205

 -، الناشر: مطبعة الحمبي 1/99ىػ، االختيار لتعميؿ المختار، 683عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد، ت:  ،(المكصمي3)
 ـ. 1937-ىػ 1356بيركت، كغيرىا(، تاريخ النشر:  -القاىرة )كصكرتيا دار الكتب العممية 

في شرح مختصر  ىػ ، مكاىب الجميؿ954محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، ت : الحطاب، (4)
 ـ.1992 -ىػ 1412، 3، دار الفكر، ط255/ 2، خميؿ
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 .(1) أكىي إخراج شيء مخصكص، مف ماؿ مخصكص، عمى كجو مخصكص
ىك النماء كالطيارة كالزيادة ، مع المعنى الشرعي مف حيث ك المعنى المغكم لمزكاة فيتضح بذلؾ تناسب 

 ج مف اإلثـ.، كطيرة لممخرً ا لنمك الماؿ المخرج منوككنو سببن 

ىك ما يممؾ مف الذىب كالفضة، ثـ أطمؽ عمى كؿ ما يقتنى كيممؾ مف الماؿ في المغة: :األموال – 2
 .ألنيا كانت أكثر أمكاليـ ؛كأكثر ما يطمؽ الماؿ عند العرب عمى اإلبؿ ،األعياف

كيقاؿ: رجؿ ماؿ: أم كثير الماؿ، كأنو  ،كقد مكلو غيره ،ك يقاؿ: ماؿ الرجؿ كتمكؿ، إذا صار ذا ماؿ
 .(2)قد جعؿ نفسو ماال، كحقيقتو: ذك ماؿ

 كفي االصطبلح: اختمؼ الفقياء في تعريؼ الماؿ عمى النحك التالي:

حرازه كينتفع :تعريف المال عند الحنفيةأكال : عرؼ فقياء الحنفية الماؿ : بأنو كؿ ما يمكف حيازتو كا 
 . (3)بو عادة

 عندىـ  تتطمب تكفر عنصريف:فالمالية 

عد ماالن: ما ال يمكف حيازتو كاألمكر المعنكية مثؿ العمـ كالصحة إمكاف الحيازة كاإلحراز: فبل يي  - 1
 ، كحرارة الشمس كضكء القمر.يمكف السيطرة عميو كاليكاء الطمؽكالشرؼ كالذكاء، كما ال 

بو أصبلن كمحـ الميتة كالطعاـ المسمكـ أك  إمكانية االنتفاع بو عادة: فكؿ ما ال يمكف االنتفاع - 2
ا ال يعتد بو عادة عند الناس كحبة قمح أك قطرة ماء أك حفنة تراب، ال يعد الفاسد، أك ينتفع بو انتفاعن 

 .تفاع بالشيء في األحكاؿ العاديةماالن، ألنو ال ينتفع بو كحده. كالعادة تتطمب معنى االستمرار باالن

 

                                                           

، دار 372/ 2لخرقي ، اىػ ، شرح الزركشي عمى مختصر 772شمس الديف محمد بف عبد اهلل ، ت :  ،(الزركشي1)
 ـ. 1993 -ىػ  1413، 1العبيكاف ، ط

، النياية في غريب الحديث كاألثر ىػ ،606المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ، ت : ، ابف األثير(2)
 .محمكد محمد الطناجي –تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم، ـ1979-ىػ 1399بيركت،  -، المكتبة العممية 373/ 4
 

، دار  501/ 4، ػ ، رد المحتار عمى الدر المختارى1252( ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز، ت: 3)
  .ـ1992 - ىػ1412: 2بيركت، ط-الفكر
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حاؿ الضركرة كأكؿ لحـ الميتة عند الجكع الشديد )المخمصة( فبل يجعؿ الشيء أما االنتفاع بالشيء 
(1) ماالن، ألف ذلؾ ظرؼ استثنائي

.
 

ذا  ،كتثبت المالية بتمكؿ الناس كميـ أك بعضيـ، فالخمر أك الخنزير ماؿ النتفاع غير المسمميف بيما كا 
ترؾ بعض الناس تمكؿ ماؿ كالثياب القديمة فبل تزكؿ عنو صفة المالية إال إذا ترؾ كؿ الناس 

 .(2)تمكلو

: "كؿ ما يميؿ إليو الطبع، كيمكف ادخاره لكقت وبأنٌ  مجمة األحكاـ العدلية الماؿ فيرؼ كعي 
 .(3)الحاجةمنقكالن كاف أك غير منقكؿ"

 :الفقياء تعريف المال في اصطالح جميور

ىك ما يقع عميو الممؾ، كيستبد بو المالؾ ": (4)لشاطبياعرؼ المالكية الماؿ بتعريفات مختمفة، فقاؿ 
 .(5)" عف غيره إذا أخذه مف كجيو

  

                                                           
1
، تقديـ: مجمكعة مف المشايخ: الشيخ: د. 1/115، المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة، دبياًف بف محمدالدبياف، ( (

عبد اهلل بف عبد الميٍحًسف التركي، الشيخ: د. صالح بف عبد اهلل بف حميد، الشيخ: محمد بف ناصر العبكًدم، الشيخ: 
 ىػ. 1432: 2المممكة العربية السعكدية ،ط  -ة الممؾ فيد الكطنية، الرياضصالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ، مكتب

 .1/132(الدبياف،المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة،2)
،تحقيؽ: نجيب ىكاكيني ، 31/ 1( مجمة األحكاـ العدلية، لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية،3)

 .تجارًت كتب، آراـ باغ، كراتشينو الناشر: نكر محمد، كار خا
( الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطي: أصكلي حافظ. مف أىؿ غرناطة. كاف 4)

كتاب البيكع مف  ط( أربع مجمدات، ك)المجالس( شرح بو -مف أئمة المالكية. مف كتبو )المكافقات في أصكؿ الفقو 
خ( رسالة في األدب، نشرت نبذة منيا في مجمة المقتبس )المجمد الثامف( ك  -االنشادات)االفادتك صحيح البخارم، ك

ط( في أصكؿ الفقو، ثبلث مجمدات، ك)شرح األلفية( سماه  -)االتفاؽ في عمـ االشتقاؽ( ك)أصكؿ النحك( ك)االعتصاـ 
كالنسخة نفيسة، في خزانة  862خ( خمسة مجمدات ضخاـ، كتبت سنة  -)المقاصد الشافية في شرح خبلصة الكافية 

 . 1/75./ الزركمي، األعبلـ، ق790، ت: الرباط
، تحقيؽ: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ 2/32ىػ ، المكافقات ، 790( الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى بف محمد، ت: 5)

 ـ .1997ىػ/ 1417: 1سمماف ، دار ابف عفاف ، ط
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. (1)ما أعياف أك منافعإألف ينتفع بو، كىك  دنابو، أم مستع اما كاف منتفعن : "بأنو كعرؼ الشافعية الماؿ
ف قمت،كما ال أما اإلماـ الشافعي  فقاؿ: ال يقع اسـ الماؿ إال عمى ما لو قيمة يباع بيا، كتمـز متمفو، كا 

 .(2)يطرحو الناس،مثؿ الفمس كما أشبو ذلؾ

 . (3)"ما يباح نفعو مطمقا، أم في كؿ األحكاؿ، أك يباح اقتناؤه ببل حاجةأنو: " كعرؼ الحنابمة الماؿ

ا، فالشيء إذا لـ يكف فالجميكر إذا يشترطكف في الشيء حتى يككف ماالن   أف يككف االنتفاع بو مباحن
، سكاء كاف ذلؾ لتحريمو كالخمر، أك لقمتو كحبة األرز،  مما يباح االنتفاع بو شرعا فميس بماؿ أصبلن

 .(4)أك لخستو كبعض الحشرات

كأما الحنفية فبل يشترطكف في المالية إباحة االنتفاع، كىذا الذم دفعيـ إلى تقسيـ الماؿ إلى متقـك 
أف يككف محبلن لمكقؼ، أك لمتعاقد، نظرنا لعدـ تقكيمومف كغير متقكـ، ليخرجكا الماؿ غير المتقـك 

(5). 

يمكف ادخاره، كلك غير مباح : "الماؿ أعـ مف المتقكـ، ألف الماؿ ما (6)يقكؿ ابف عابديف في حاشيتو
."  كالخمر، كالمتقـك ما يمكف ادخاره مع اإلباحة، فالخمر ماؿ ال متقـك

ا: "فما يباح ببل تمكؿ ال يككف ماالن كحبة حنطة، كما يتمكؿ ببل إباحة انتفاع ال يككف متقكمنا كقاؿ أيضن 
ذا عدـ األمراف لـ يثبت كاحد منيما كالدـ"  .(7)كالخمر كا 

                                                           

، كزارة 222/ 3ىػ ، المنثكر في القكاعد الفقيية ، 794ادر، ت : ( الزركشي، بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بي1)
 ـ .1985 -ىػ 1405: 2األكقاؼ الككيتية ،ط

ىػ ، األـ ، 204محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ ، ت : ( الشافعي، 2)
 . ـ1990ىػ/1410 ط: بدكف طبعة ، سنة النشر:،  بيركت –، دار المعرفة 171/ 5
،  7/ 2ىػ، شرح منتيى اإلرادات ، 1051بف حسف بف إدريس، ت : ف صبلح الديف (البيكتي، منصكر بف يكنس ب3)

 ـ .1993 -ىػ 1414: 1عالـ الكتب ، ط
 .136/ 16المعامبلت المالية أصالة ك معاصرة ، الدبياف،(4)
 .501/ 4رد المحتار عمى الدر المختار،  ،(ابف عابديف5)
( ابف عابديف، أحمد بف عبد الغني بف عمر المشيكر كأسبلفو بابف عابديف: فقيو حنفي، كلد كمات في دمشؽ.تكلى 6)

 اإلفتاء في بعض المدف الصغيرة ثـ عيف أمينا لمفتكل مع السيد محمكد حمزة مفتي دمشؽ.
لقكؿ بالحمكؿ كاالتحاد( ك )شرح كتابا كرسالة، منيا رسالة في )تبرئة الشيخ األكبر مما نسب إليو مف ا 20لو نحك 

 .1/152ىػ./ الزركمي، األعبلـ، 1307العقيدة اإلسبلمية( لمحمزاكم، ت: 

 .501/ 4،  السابؽ نفسو(المصدر 7)
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 .(1)ترط عند الجميكر فيما يصح كقفو أف يككف ماالن كعمى ىذا يش

ذا أبيح انتفاعو كاف  كعند الحنفية يشترط أف يككف متمكالن مع إباحة االنتفاع، فإذا تمكؿ كاف ماالن، كا 
: أف يككف متمكالن يباح االنتفاع قكليـمتقكمنا، كليذا قالكا: يشترط أف يككف ماالن متقكمنا: كىك معنى 

 .(2)بو

كالخبلؼ بينيـ ، الجميكر حاجة إلى اشتراط أف يككف متقكمنا؛ ألف ما ليس بمتقـك ال يعتبر ماالن كلـ ير 
خبلؼ اصطبلحي، كال مشاحة في االصطبلح، كعمى ىذا فإف القدر الذم ال يختمؼ الفقياء في صحة 

كقفو أف يككف المكقكؼ معمكمنا، مممككنا، يباح االنتفاع بو، مع بقاء أصمو
(3). 

 مدة :المج – 3

في المغة :اسـ مفعكؿ مف جمد إذا صمب، يقاؿ: جمد الماء يجمد جمدنا كجمكدنا: صمب ضد ذاب  
جامد كجمد، كجمدت عينو: قؿ دمعيا فيي جامدة كجمكد، كالناقة أًك الشاة قؿ  لبنيا، كاألرض: لـ   فيك

فبلف كجب، كجمد يصبيا مطر، كالسنة: لـ يقع فييا مطر فيي جامدة كجماد، كفبلف: بخؿ، ك.. حؽ 
، فإذا زيدت اليمزة، أًك التضعيؼ زادت صفة الجمكد في المكصكؼ كىي الص بلبة ماء الشيء: قطعو

أك جفافنا أك بخبلن كما سبؽ، كجامد الماؿ: صامتو، كذائبو : ناطقو ، كالجماد: القسـ الثالث مف 
 .(4)الكائنات: حيكاف، نبات، جماد، كالحجارة كنحكىا مف كؿ صمب كجماد

                                                           

، دار الفكر لمطباعة كالنشر 186/ 3ىػ، إعانة الطالبيف، 1302أبكبكربف محمد شطا الدمياطي، ت: بعد البكرم،( 1)
، 524/ 3ىػ ، مغني المحتاج، 977محمد بف أحمد الخطيب، ت:  ،ـ، الشربيني 1997 -ىػ  1418:  1كالتكزيع،ط

مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ، ت: ،ـ، الحجاكم1994 -ىػ 1415، 1دار الكتب العممية ، ط
ار المعرفة بيركت ، تحقيؽ: عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي، د 3/3ىػ ، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، 968

 لبناف. –
 .4/501رد المحتار عمى الدر المختار،  ،ابف عابديف( 2)

 .136/ 16(الدبياف،المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة، 3)
، تحقيؽ: رمزم منير بعمبكي، دار العمـ 1/450ىػ، جميرة المغة، 321( األزدم، محمد بف الحسف بف دريد، ت: 4)

ىػ، لساف 711ـ،ابف منظكر،محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف، ت: 1987: 1بيركت، ط –لممبلييف
ىػ، بمساعدة فريؽ 1424ىػ، عمر،أحمد مختار عبد الحميد، ت:  1414: 3بيركت، ط –، دار صادر3/129العرب، 

 ـ. 2008 -ىػ 1429: 1، عالـ الكتب، ط391 -390/ 1عمؿ، معجـ المغة العربية المعاصرة، 
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امتة التي ال نمك فييا، كال حركة، كال سيكلة؛ كأن يا جماد  "المجم دة" كعمى ىذا تككف صفة لؤلمكاؿ الص 
 .(1)الحجارة كنحكىا  مف

 : بيان ماىية األموال المجمدة وصورىا.المطمب الثاني
كعد بيا، أك يطمؽ مصطمح األمكاؿ المجم دة عمى تمؾ األمكاؿ التي يككف لئلنساف حؽ فييا؛ بناء عمى 

قانكف ينظميا بشركط مخصكصة، كال يستطيع صاحب الحؽ فييا أخذىا، أك  كجكد معإسياـ فييا،
 ، كمف صكر ىذه األمكاؿ:(2)الت صرؼ فييا إال  باستيفاء ىذه الشركط

 مكافأة نياية الخدمة:أواًل: 

تقانو يؤلؼ العبلقة الطيبة بيف العامؿ كصاحب  ا ما العمؿ، كبالتالي غالبن إف ارتباط العامؿ بعممو كا 
يبادر صاحب العمؿ عمى إكراـ العامؿ بمختمؼ الكسائؿ المتكفرة لديو، كمف ىذه المكافآت ما بات 
يسمى بمكافأة نياية الخدمة، كيمكف تعريؼ ىذا المصطمح مف خبلؿ تكضيح معاني مفرداتو، ثـ بياف 

 .(3)المعنى اإلجمالي لو

 .(4)العمؿ الذم يقـك بو العامؿ أك المكظؼ فكممة مكافأة تعني: الجزاء مقابؿ

نياية: تيشير ىذه الكممة إلى انتياء الخدمات التي يقدميا العامؿ لممنشأة لسببو ما، سكاء كانت ككممة 
التي كاف يقكـ بيا العامؿ أثناء  المياـىذه المنشأة حككمية أك أم جية تشغيمية أخرل، كالخدمة: تمؾ 

 .(5)بب لثبكت المكافأةكظيفتو، كبمعنى آخر ىي الس

 

                                                           

(1 )http://www.alukah.net/sharia/0/3022/ . محمد نبيؿ غنايـ ، بحث بعنكاف : زكاة األمكاؿ المجمدة ، 
(2 )http://www.alukah.net/sharia/0/3022/، بحث بعنكاف: زكاة األمكاؿ المجمدةنايـ، محمد نبيؿ غ. 
، عاـ رسالة ماجستير، جامعة القدس،1/178،جبات العماؿ ك حقكقيـ في الشريعة، كا( العكاكدة ، سمير محمد جمعة3)

 ـ. 2010 -ىػ  1431النشر: 
التراث  ب تحقيؽ،مادة كافأه، تحقيؽ: مكت50/ 1، ق، القامكس المحيط817يعقكب، ت:  ( الفيركز آبادم، محمد بف4)

 –، بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي، الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت في مؤسسة الرسالة
 ـ. 2005 -ىػ  1426، 8لبناف ،ط

 .1/178(العكاكدة، كاجبات العماؿ ك حقكقيـ في الشريعة ، 5)

http://www.alukah.net/sharia/0/3022/
http://www.alukah.net/sharia/0/3022/
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عمى  ،الي أكجبو كلي األمر بشركط محددةحؽ م لمكافأة نياية الخدمة فيك أنيا كأما المعنى اإلجمالي
ا دفعة انقدين رب العمؿ لصالح العامؿ عند انتياء خدمتو ، كذلؾ بأف يدفع رب العمؿ لمعامؿ مبمغن 

 .(1)كالراتب الشيرم األخير لمعامؿسبب انتيائيا، ك كاحدة، كيككف مقدارىا بحسب مدة الخدمة 

كليذه المكافأة شركط كأنظمة تفصيمية تختمؼ مف بمد آلخر، كمف أبرز سمات مكافأة نياية الخدمة ما 
 :( 2)يمي

نيا التزاـ فرضو كلي األمر عمى رب العمؿ لصالح العامؿ)المكظؼ(، كال يخضع في فرضو كال إ - 1
 في صفتو إلى إرادة طرفي العقد.

مقدار المكافأة يتحدد بناء عمى سبب انتياء خدمتو، كمدتيا، كمقدار الراتب األخير الذم كاف  فإ - 2
 المكظؼ يتقاضاه قبؿ انتياء خدمتو.

ف كقت استحقاقيا ىك الكقت الذم تنتيي فيو خدمة المكظؼ، فبل يحؽ لو المطالبة بيا قبؿ إ - 3 
 .انتياء خدمتو

 ب المكظؼ أثناء مدة خدمتو.نو ال يشترط استقطاع شيء مف راتإ - 4

ف المستحؽ لممكافأة ىك المكظؼ، إذا انتيت خدمتو أثناء حياتو، فإف انتيت خدمتو بسبب إ - 5 
 الكفاة فيستحؽ المكافأة مف يعمك ليـ المتكفى مف أىمو كذكيو، بدكف تقيد بقكاعد اإلرث الشرعي.

بعض الحاالت التي نصت عمييا نو يحؽ لرب العمؿ حرماف المكظؼ مف ىذه المكافأة، في إ - 6
 .القكانيف المنظمة، كما لك ارتكب أخطاء ألحقت برب العمؿ خسارة مادية كبيرة

 

 

 
                                                           

 ،الزحيمي، ـ2008 -ق1429: 1الرياض، ط –اف ، دار الميم269عبد اهلل بف منصكر، نكازؿ الزكاة، ص،( الغفيمي1)
 .4دمشؽ ، ط –سكري ة  -، دار الفكر 7948/ 10ـ، الفقو اإلسبلمي كأدلتو ، 2015كىبة بف مصطفى، ت: 

 .1/270 ، نكازؿ الزكاة،(الغفيمي2)
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 مكافأة التقاعد:ثانًيا: 

كمؤسسة الضماف االجتماعي أكصناديؽ  ىي مبمغ مالي مقطكع تؤديو الدكلة أك المؤسسات المختصة
المشمكؿ بقانكف التأمينات االجتماعية إذا لـ إلى المكظؼ أك العامؿ االدخار في بعض المؤسسات 

 .(1)تتكافر جميع الشركط المطمكبة الستحقاؽ الراتب التقاعدم

 9بمقدار  امحدكدن  احقيقتو: تقـك عمى أساس: أف يقتطع مف المرتب الشيرم لممكظؼ في الدكلة جزءن 
قـك دكلة المكظؼ بدفع لصالح مصمحة التقاعد أك مؤسسة تسمى بالتأمينات االجتماعية، كت مثبلن  %

 مبمغ مماثؿ لصالح المؤسسة.
كيقكـ عمى ىذه المؤسسة مكظفكف مف قبؿ الدكلة لمعمؿ عمى نماء ىذا الماؿ، كيجمع ىذا الماؿ مع 

مكافأة  نمائو في صندكؽ لحساب المؤسسة، فإذا بمغ المكظؼ سننا معينة أحيؿ إلى التقاعد، كاستحؽ
دكف أف يقكـ المكظؼ بأم عمؿ، كقد يبمغ ذلؾ الراتب أضعاؼ ما  راتبنا شيرينا مف قبؿ المؤسسة، أك

قتطع مف راتبو، كيستمر المرتب التقاعدم ما داـ حينا ميما طالت حياتو، كينقؿ إلى أسرتو التي كاف يي 
شرائط معينة بعد كفاتو، كعندما تعجز المخصصات )كىي ما يؤخذ مف راتب المكظؼ كأرباح بيعكليا 

 .(2)ـ بتعكيض المكظؼ تتبرع الدكلة عندئذ بسد العجزالمؤسسة( عف القيا

 الراتب التقاعدي: ثالثًا:

ىك مبمغ مالي يستحقو المكظؼ أك العامؿ شيرينا عمى الدكلة أك المؤسسة المختصة بعد انتياء خدمتو 
 :(4)كيمكف حصر أسباب التقاعد في.(3)بمقتضى القكانيف كاألنظمة كعقكد العمؿ

 عامؿ العمر.  - 1
 عامؿ المرض. -2
 عامؿ المدة القانكنية. -3

                                                           

، دارالكىطف 93/ 9الميسر، محم د بف إبراىيـ، الفقو المكسى، عبد اهلل بف محمد، المطمؽ: عبد اهلل بف محٌمد، ،(الطيار1)
 ـ.2012 -ىػ  1433 :2ك ط، 2011/ 1432 :1ط، المممكة العربية السعكدية -لمن شر، الرياض 

 .210/ 4المعامبلت المالية أصالة ك معاصرة ، ،بيافالد( 2)
 .9/93الفقو الميسر، ،كآخركف،( الطيار3)
 .183/ 1كاجبات العماؿ كحقكقيـ في الشريعة ،،( العكاكدة4)
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ف كاف جديدا في صكرتو الحالية، لكف اإلسبلـ قد سبؽ  ذكرهكمف الجدير  ىنا، أف ىذا النظاـ كا 
رضي اهلل  -األنظمة كالقكانيف إليو، كمف ذلؾ ما تيحدثنا بو كتب التاريخ أف الخميفة عمر بف الخطاب

ا ضرير البصر يستعطي الناس فسألو ما الذم ألجأؾ إلى ىذا الحاؿ؟ فيجيبو بل عجكزن رأل رجن  -عنو 
اهلل ما نظر ىذا كأمثالو فك ا "الرجؿ: إنيا الحاجة كالسٌف، فيأخذ عمر بيده إلى بيت الماؿ كيقكؿ لمخازف: 

 (1).يحصؿ عميو كؿ شيرا ا مالين ، ثـ خصص لمرجؿ مبمغن "أنصفناه إف أكمنا شيبتو ثـ نخذلو عند اليـر

: "كجعمت ليـ، -ككانكا مف النصارل -كفي عقد الذمة الذم كتبو خالد بف الكليد ألىؿ الحيرة بالعراؽ
أيما شيخ ضعؼ عف العمؿ، أك أصابتو آفة مف اآلفات، أك كاف غنيًّا فافتقر كصار أىؿ دينو 

  .(2)يتصدقكف عميو، طرحت جزيتو كًعيؿ مف بيت ماؿ المسمميف ىك كعيالو

 :التأمين التكافمي رابًعا:

ىك تنظيـ تعاقدم ييدؼ إلى تحقيؽ التعاكف بيف مجمكعة مف المشتركيف يتعٌرضكف لخطر كاحد أك 
ما يؤٌدم إلى (ماالشتراؾ)ى سبيؿ التبرع يدعى أخطار معينة، حيث يقكـ كٌؿ منيـ بدفع مبمغ مالي عم

ض لمف يستحقو كيككف ىذا يتـٌ مف خبللو دفع التعكي (،صندكؽ المشتركيف)تككيف صندكؽ يسٌمى 
 .الصندكؽ منفصبل بشكؿ تاـٌ عف حسابات مؤسسة التأميف التكافمي الذم يسمى حساب المساىميف

كتقكـ مؤسسة التأميف التكافمي بإدارة صندكؽ المشتركيف كاستثمار األمكاؿ المتجمعة فيو مقابؿ عمكلة 
 .معٌينة بما يتفؽ كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية كمبادئيا

مؤسسة التأميف التكافمي تككيف ىيئة رقابة شرعية تضـ عمى األقؿ ثبلثة أعضاء يقع تعيينيـ  كعمى
لمٌدة ثبلث سنكات قابمة لمتجديد عمى أاٌل يككنكا مف المساىميف في المؤسسة أك مف العامميف بيا. 

بداء الرأم كتتمٌثؿ ميمة ىيئة الرقابة الشرعية في مراقبة جميع معامبلت المؤسسة كاإلشراؼ عمييا  كا 
في مدل تطابقيا مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كمبادئيا. كتككف القرارات الصادرة عف ىيئة الرقابة 

 (3). الشرعية ممزمة لمؤسسة التأميف التكافمي

                                                           
1
ـ، دار المعرفة، بيركت، 199، طبعة عاـ 144، 126أبك يكسؼ، يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب، الخراج، ص ( (

 لبناف.
2
 .127( المصدر نفسه، ص(

3
) )http://www.cga.gov.tn/index.php?id=37 
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كليذا بذؿ عمماء  كمف المعمكـ أف األخطار التي يتعرض ليا اإلنساف في حياتو اليكمية كثيرة،
يجاد نظاـ تأميف إسبلمي مف منظكر أحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسبلمية، المسمميف جيكدان عظيمة إل

كأسفرت تمؾ الجيكد بجكاز التأميف التعاكني،كىك عبارة عف عقد جماعي،يمتـز بمكجبو كؿ مشترؾ بدفع 
منيـ عند تحقؽ الخطر المؤمف أينا  مبمغ مف الماؿ عمى سبيؿ التبرع لتعكيض األضرار التي قد تصيب

 .(1)منو

 .(2)لتفتيت األخطار ألنو يدخؿ في عقكد التبرعات،كمف قبيؿ التعاكف، كأجازتو المجامع الفقيية؛

 السابقة .لألموال المجمدة التكييف الفقيي  :المطمب الثالث
حديثة تختمؼ كجيات النظر في األىداؼ كالمقاصد التي شيرعٍت ليا،  معامبلت عامبلتالت ىذهتعتبر 

كالمكائح التي تنظـ ىذه المكافآت أك األمكاؿ، كاألسباب التي تؤدم الستحقاقيا، ا الضكابط كتختمؼ أيضن 
اختبلؼ العمماء في إلى إلى غير ذلؾ مف ىذه األسباب التي أدت  ،كاالشتراكات التي تمت فييا

 تكييفيا الفقيي عمى النحك اآلتي: 

: ، إلى احتماالت متعددة عمى المكافأةفي التكييؼ الفقيي ليذه يختمؼ البحث  مكافأة نياية الخدمة: أكالن
 :( 3)النحك اآلتي

 .، كعميو تككف دينان لمعامؿ عمى صاحب العمؿتككف جزءان مف األجرة باعتبار ماأن -أ 
 .أف تككف عبلكة تشجيعية معمقة عمى بعض االشتراكات فتككف استحقاقان ال يثبت إال بتحققو -ب 
العمؿ إلى العامؿ عند ترؾ الخدمة لما قد يمحقو مف  أف تككف نكعان مف التعكيض يقدمو صاحب -ج 

 .ضرر بذلؾ
مع تعميقو عمى تحقؽ  -أك إلزامان مف كلي األمر -أف تككف التزامان مف صاحب العمؿ بالتبرع  -د 

 .عمى ىذا االحتماؿ أيضان تككف استحقاقان لمعامؿ ال يثبت إال بتحقؽ ما عمؽ عميو،ك بعض األمكر
 .االحتماالت كفيما يمي مناقشة ىذه

                                                           

 .4/222(الدبياف، المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة،1)
 .2/377(مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي،2)
 179/ 1كاجبات العماؿ كحقكقيـ في الشريعة اإلسبلمية ، ،(العكاكدة3)
،http://almoslim.net/node/83602 . 
 

http://almoslim.net/node/83602
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 :المكافأة الخدمية من أجرة العامل اعتبار –أ 

ال يستقيـ القكؿ بأف المبالغ التي يقبضيا الشخص عند نياية خدمتو الكظيفية ىي مف قبيؿ األجر عف 
ألنو يقبضيا بعد أف يتكقؼ عف العمؿ فعميان، كاالستخداـ بأجر يقع فيو التقابؿ التاـ بيف المنفعة  ؛عممو

المقدمة كاألجرة المستحقة، كقد جاءت الشبية مف احتساب صاحب العمؿ ال بشكؿ مكاكب لمدة 
شرط كأما نيايتيا فيي  ،العمؿ. كمف اشتماؿ مبمغيا عمى نسبة تقتطع تدريجيان مف أجر العامؿ

 .الحصكؿ عمييا

إف ىناؾ تقاببلن عقديان بيف المكافأة كبيف الخدمة كلكنو ليس بمعيار زمني بالربط بيف أجزاء  "قد يقاؿ:
نما ىك ربط إجمالي ، فالمكافأة المستحقة ىي عف الخدمة  مدة االستخداـ كما يقابميا مف جزاء مادم، كا 

مثبلن كاتفؽ عمى أف تككف األجرة مككنة مف  مف حيث ىي كيشبو ذلؾ ما لك عقدت إجارة لعدة سنكات
 .( 1) " جممة المدةعنصريف: أحدىما مقسط عمى أجزاء مف مدة اإلجارة كاآلخر عمى 

ألف المكافأة الخدمية ليست ليا خصائص األجر  ؛أف التكامؿ ليس قائمان  "كالجكاب عف ىذا اإليراد
كذلؾ ألنيا ال تستحؽ دائمان، ثـ ىي غير معمكمة كاألجرة بأم صكرة  ،المستحؽ بمجرد أداء العمؿ

 .( 2) "البد أف تككف معمكمة،كانت

 :(3)أن تكون عالوة تشجيعية - ب

مف سنكات الخدمة ، كتحديد حجـ المكافأة كمعيار حسابيا بعدد  ىؾ بربط المكافأة الخدمية بحد أدنكذل
تمؾ السنكات ىك في حد ذاتو تشجيع عمى استمرار الخدمة كتطكيؿ أمدىا ، لكف مع ىذا ال تتكافر في 
المكافأة صفة )العبلكة التشجيعية( التي تخصص في العادة لجكدة األداء أك تحقيؽ مستكيات عميا مف 

 .ةاتيلتي تكجد في نظاـ المكافأة الخدمكف أف تتأخر بعكامؿ الحرماف أك السقكط ااألرباح بحصكليا د

 

 

                                                           
1
 http://almoslim.net/node/83602، 276/ 1عبد اهلل بف منصكر ، نكازؿ الزكاة ، ،الغفيمي( (

(
2

 ( المصدر نفسه.

 .180/ 1، اؿ كحقكقيـ في الشريعة اإلسبلميةكاجبات العم،( العكاكدة 3)
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من أنواع التعويض عن كل األضرار التي لحقت بالعامل خالل فترة  اأن تكون ىذه المكافأة نوعً  - ج
 :(1)عممو

 كال يستحؽما يستحقو العامؿ عف ضرر لحؽ بو، كلكٌف ىذا االحتماؿ مستبعد ، ألف التعكيض عادةن 
، كمكافأة نياية الخدمة تثبت بدكف الضرر، كلك تضرر حؿ بو تحقيقناأم تعكيضو إال مقابؿ ضرر 

العامؿ مف تركو لمعمؿ لـ يكف رٌب العمؿ غالبان ىك المتسبب، كلك حصؿ ضرر فإف العامؿ يطمب 
عمى أنو:" (2)(47)التعكيض ككذلؾ مكافأة نياية الخدمة، كنٌص قانكف العمؿ الفسطيني في المادة رقـ 

مع احتفاظو بكافة حقكقو، يستحؽ العامؿ تعكيضان عف فصمو تعسفيان مقداره أجر شيريف عف كؿ سنة 
قضاىا في العمؿ، عمى أف ال يتجاكز التعكيض أجره عف مدة سنتيف". كما أننا لك اعتبرناىا تعكيضان 

 تتراكح نسبة النقص فييا.عف ضرر لـ يجز لمقكانيف إنقاصيا، مع أف القكانيف التي أكجبتيا 

 .(3)اعتبار ىذا النوع من المكافآت بمثابة الدين المرجو - د

 ىما: ،فبل يستقيـ ىذا التكييؼ إال بكجكد مؤشريفكذلؾ إذا كانت حقان لممكظؼ ال يقبؿ اإللغاء
 األكؿ: عدـ قابميتيا لئللغاء.

 ممكا تامان. مممككة تككف الثاني: استطاعة العامؿ صرفيا متى شاء كبمحض إرادتو، فيي بذلؾ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .180/ 1كاجبات العماؿ كحقكقيـ في الشريعة اإلسبلمية، ،العكاكدة(1)
 ـ.2000( ، لسنة 7( قانكف العمؿ الفمسطيني ، قانكف رقـ )2)
، زكاة مكافأة نياية الخدمة، بحث مقٌدـ إلى بيت الزكاة الككيتي في الندكة الخامسة لقضايا رأبك غدة، عبد الستا(3)

 http://almoslim.net/nodeـ. 1994الزكاة المعاصرة سنة 
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 (.1)(بعد انتياء العمل التكييف المختار لممكافأة الخدمية ) التزام أو إلزام بالتبرع -ه 

الخدمة الكظيفية أك ) :كىك سببو نيا التزاـ مالي بحكـ القانكف لوأ:"المختار لممكافأة الخدميةؼ لتكييا
أم  ،صكؿ عميو كىكانتياء مدة الخدمةلمح كلو شرطو ان ، أك بما ال يقؿ عف سنة مثبلن،العمؿ( مطمق

ما بإيجاب كلي األمر بما يحقؽ المصمحة العامة كال يعارض نصن التزاـ بالتبرع إما طكعن أنيا" ا ا كا 
  ."أك قاعدة عامة أك خاصة مف القكاعد المستمدة مف النصكص ،اشرعين 

 
( عمى أف:" لمعامؿ الذم أمضى سنة 45)كىذا ما نص عميو قانكف العمؿ الفمسطيني في مادتو رقـ 

مف العمؿ الحؽ في مكافأة نياية خدمة مقدارىا أجر شير عف كؿ سنة قضاىا في العمؿ عمى أساس 
 تقاضاه دكف احتساب ساعات العمؿ اإلضافية، كتحتسب ليذا الغرض كسكر السنة". أجرو  آخري 
 .(2)التقاعد مكافأة ا:ثانيً 

عبارة عف مكافأة فرضت لمف لـ يستكؼ شركط أخذ الراتب  مر تكضيح مكافأة التقاعد: كىي
التقاعدم، كىي عبارة عف المبالغ المقتطعة مف العامؿ مع ما أضيؼ إلييا مف الدكلة أك المؤسسة 

مع األرباح المترتبة عمى تشغيؿ ىذه األمكاؿ، كىذه المكافأة تستكم في تخريجيا الشرعي مع  ،العامة
 الخدمة.  ما ذكرناه في مكافأة نياية

 .( 3)التقاعدي الراتبثالثا: 

بدليؿ أف ىناؾ شركطا  ؛البد مف اإلشارة في البداية إلى أف الراتب التقاعدم ليس أجران مؤجؿ التسميـ
كلك كاف جزءان مف األجرة لكانت لو صفاتيا مف  ،لمحرماف منو اىناؾ أسبابن كما أف الستحقاقو، 

مكانية المطالبة بيا بمجرد تقديـ العمؿ الذم تعتبر مقاببلن لو، كما أف األجرة  االستحقاؽ المؤكد، كا 
إذ ال سبيؿ لمعرفة مقداره لربطو  ،يجب أف تككف معمكمة، كىذه الصفة مفقكدة في الراتب التقاعدم

                                                           

أبك غدة، زكاة مكافأة نياية الخدمة، بحث مقٌدـ  ،181/ 1كاجبات العماؿ كحقكقيـ في الشريعة اإلسبلمية، ،العكاكدة(1)
        قانكف العمؿ الفمسطيني، ، ـ1994لزكاة الككيتي في الندكة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة سنة إلى بيت ا
 ـ.2000( لسنة 7قانكف رقـ )

(الشيخ محمد أحمد حسيف، زكاة مخصصات التقاعد كالتكفير كمكافأة نياية الخدمة، بحث مقدـ إلى مؤتمر الزكاة 2)
 ـ.2011 -ىػ 1432 ،فمسطيف –جامعة النجاح الكطنية –كمية الشريعة –كالميف الحرةبعنكاف: زكاة دخكؿ المكظفيف 

بحث مقٌدـ إلى بيت الزكاة الككيتي في الندكة الخامسة لقضايا الزكاة  ،9صأبك غدة، زكاة مكافأة نياية الخدمة،( 3)
 ـ.2000(، لسنة 7قانكف العمؿ الفمسطيني، قانكف رقـ )، ـ1994المعاصرة سنة 
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 ىأف تسميتو )راتبان( ما ىي إال عمإلحالة إلى المعاش، كبيذا يتبيف بالباقي مف عمر اإلنساف بعد ا
 سبيؿ التجاكز، لمشابيتو الراتب في الربط بفترات شيرية.

فإذا انتفت عف الراتب التقاعدم صفة )األجرة( ظير أنو ليس حقان ثابتان لممكظؼ كليس لو حكـ األجرة 
 في االستحقاؽ كالكجكب.

ف بعض الجيات تعترؼ بالراتب التقاعدم تراكميا إجيات النظر مف حيث ؼ في ك و حدث اختبلكما أنٌ 
كما ىك، كالبعض اآلخر يرل أنو ليس بالضركرم االعتراؼ بو بسبب الفارؽ الجكىرم الذم يكجد بيف 

 .(1)كمفة معاشات التقاعد المجمعة، كالمبالغ الفعمية التي يدفعيا رب العمؿ لصندكؽ المعاشات

الراتب التقاعدم يحتكم عمى عنصريف آخريف مف خارج جية العمؿ الممزمة بالمكافأة كالجدير ذكره أف 
 .(2)كيتمثبلف باآلتي

 أك العامؿ تضاؼ إلى الكعاء المخصص لتغطية الراتب التقاعدم. ،أ ػ نسبة معينة مف مرتب المكظؼ
مساىمة سنكية تخصص في الميزانية العامة لمدكلة ألغراض دعـ صندكؽ التأميف االجتماعي  .ب

 المنكط بو صرؼ الراتب التقاعدم.

كىنا يظير أف الراتب التقاعدم ماؿه مستفاد منو في المستقبؿ، لكنو غير مقبكض في الحاضر، مما 
، كقد تقرر في الفقو اإلسبلمي أف ال جعمو مف قبيؿ ماؿ الضمار الذم يفتقد لكجكد شرط الممؾ التاـ

:ىك ما غاب عنو صاحبو، كلـ يعرؼ مكانو كليس المراد بعدـ (3)زكاة عمى ماؿ الضمار، كالضمار
 معرفة المكاف مادينا حقيقة؛ بؿ األثر المترتب عمى ذلؾ، كىك العجز عف التصرؼ.

 .(4)التأمين التكافمي رابًعا:

االلتزاـ بالتبرع مف المشتركيف لمصمحتيـ، كحماية مجمكعيـ بدفع يقكـي التأميف التكافمي عمى أساس 
الذم  (صندكؽ حممة الكثائؽ)أك (حساب حممة الكثائؽ)كيسم ى  ،اشتراكات يتككف منيا صندكؽ التأميف

المرخص ليا بممارسة خدمات التأميف، عمى أساس  –شركة التأميف التكافمي –تديره الشركة المساىمة 
                                                           

كاجبات ،العكاكدة ، 14شيخ محمد أحمد  حسيف، زكاة مخصصات التقاعد كالتكفير كمكافأة نياية الخدمة ،ص(ال1)
 .1/184العماؿ كحقكقيـ في الشريعة اإلسبلمية ،

 .10صزكاة مكافأة نياية الخدمة،، أبكغدة(2)

 .2/9بدائع الصنائع، ،( الكاساني3)
(4 )http://yasaloonak.net/2017/01 التأميف. -شركات-في-التأميني-/الفائضي 
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 ، كتقكـ شركة التأميف التكافمي باستثمار مكجكدات التأميف عمى أساس عقد المضاربة أك الككالة بأجرو
 .الككالة باالستثمار

 : مدى تحقق شروط الزكاة في صور األموال المجمدة السابقة .لمطمب الرابعا
البد أف صكر األمكاؿ المجم دة السابقة بكجكب الز كاة فييا، أك عدـ كجكبيا، ى بداية قبؿ الحكـ عم

شركط كجكب الز كاة؛ لننظر بعد معرفتيا ىؿ تتكف ر في ىذه األمكاؿ أـ ال؟كأما عف الشركط  نعر ؼ
 .(1)الكاجب تكفرىا في الماؿ حتى تجب فيو الزكاة، فيي

 ا لمعيف، فبل زكاة فيما ليس لو مالؾ معيف.أف يككف الماؿ مممككن  – 1

بل ا: كنبات األرض كاألنعاـ السائمة، أك قابن الزكاة نامين النماء: بأف يككف الماؿ الذم تجب فيو  – 2
ا: أم أف يككف مدراران يدر لمنماء، كعركض التجارة كالمعادف كالذىب كالفضة، كيعني ككف الماؿ نامين 

 عمى مالكيا إيرادان، أك دخبلن، أك غمة.

مرية، فإف لـ تتـ فبل حكالف الحكؿ: كالمراد بالحكؿ أف يتـ عمى الماؿ بيد صاحبو سنة كاممة ق - 3
 زكاة فيو.

ا: كالنصاب مقدار الماؿ الذم ال تجب الزكاة في أقؿ منو، كىك يختمؼ أف يبمغ الماؿ نصابن  - 4
 باختبلؼ أجناس األمكاؿ الزككية.

 أف يسمـ مف كجكد المانع، كالمانع أف يككف عمى المالؾ ديف ينقص النصاب. - 5

 مي ة.أف يككف زائدنا عمى الحاجات األص - 6

 الممؾ التاـ لمماؿ. – 7
                                                           

ىػ، الذخيرة ، 684، ت : يس بف عبد الرحمف المالكي الشييرأحمد بف إدر  ،القرافي.2/6، بدائع الصنائع،( الكاساني1)
: محمد بك 12 - 9، 7، 5 - 3: سعيد أعراب، جزء 6، 2: محمد حجي ،جزء 13، 8، 1، المحققكف: جزء 32/ 3

ىػ ، المباب 415ـ.الضبي،أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ، ت: 1994: 1بيركت ، ط -بلميخبزه، دار الغرب اإلس
، تحقيؽ: عبد الكريـ بف صنيتاف العمرم، دار البخارم، المدينة المنكرة، المممكة العربية 165/ 1في الفقو الشافعي، 

، 380/ 1الكافي في فقو اإلماـ أحمد،  ىػ ،620ىػ.ابف قدامة: عبد اهلل بف أحمد بف محمد، ت: 1416: 1السعكدية، ط
 ـ. 1994 -ىػ 1414: 1دار الكتب العممية، ط
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 ة ىذا البحث في شرطي الممؾ التاـكمعظـ ىذه الشركط يختمؼ تحققيا مف شخص آلخر، كغاي
 ك حكالف الحكؿ، كمدل تحققيما في صكر األمكاؿ المجمدة السابقة. كالنماء،

 : مدى تحقق شرط الممك التام في صور األموال المجمدة السابقة: الفرع األول

ا إال إذا اختبلؼ الفقياء في معنى "الممؾ التاـ" إال أنيـ اتفقكا عمى أف الممؾ التاـ ال يككف تامرغـ 
: المرىكف في يد عدـ االستقرار كالثبات ، مثؿ االستقرار كالثبات، كمثاؿتكافرت فيو بعض الشركط

فتماـ الممؾ  ،منو قاؽ المرتيف أف يستكفي دينوكاستح  ،المرتيف، الحتماؿ عجز الراىف عف سداد دينو
، فإذا لـ األحكاؿ ، أم بمعنى أف يككف متمكنا منو في جميعا: أف يككف الماؿ مممككا لو رقبة كيدن يعني

يكف الماؿ مستقرا، أك ثابتا، أك متمكنا منو، فبل تجب فيو الزكاة لما مضى مف السنيف، التي كاف 
 .  (1)الجميكر خبلفا لمشافعية خارجا فييا عف يده، بؿ يستأنؼ الحكؿ بعد قبضو. كىذا رأم

 (2)"ع ابتداء عمى التصرؼ إال لمانع" قدرة يثبتيا الشار تعريفات تماـ الممؾ تعريفو بأنو: كمف أدؽ

كىناؾ أسباب تضعؼ الممؾ، كتنافي تمامو، كقد تؤثر عمى كجكب الزكاة في الماؿ، كمف ىذه 
 :(3)األسباب

كماؿ  ،كما في األجرة قبؿ انتياء المدة، كالكصية قبؿ قبضيا ،ضعؼ الممؾ بسبب عدـ االستقرار – 1
 المكاتب.

ضعؼ الممؾ لعدـ التمكف مف التصرؼ فيو، كما في ماؿ األسير كالمحجكر عميو، كالديف غير  – 2
 المرجك.

                                                           

، الخمكتيأحمد بف محمد الصاكم : ، رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف: 2/9(الكاساني: بدائع الصنائع، 1)
ط: بدكف طبعة كبدكف  ، دار المعارؼ، 647 -622 -588/ 1ىػ ، حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير، 1241ت: 

، 174/ 2ىػ ، كشاؼ القناع ، 1051منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس، ت:  ،تاريخ . البيكتي
محمد : الشافعي.، دار الفكر327/ 5ىػ، المجمكع ،676محيي الديف يحيى بف شرؼ، ت: النككم:  .دار الكتب العممية

 –، دار المعرفة 2/66ىػ، األـ، 204ف عبد المطمب بف عبد مناؼ، ت: بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع ب
 ـ.1990ىػ/1410بيركت، الطبعة: بدكف طبعة ، سنة النشر: 

 ، 248/ 6ىػ، فتح القدير، 861كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد ، ت : ،(ابف اليماـ2)
 .بدكف طبعة كبدكف تاريخ ط:، دار الفكر

تحقيؽ: أحمد محمكد إبراىيـ , ،441 -2/437الكسيط في المذىب،  ىػ( ،505محمد بف محمد، ت: ) ،( الغزالي3)
 ق.1417، 1القاىرة ،ط –، دار السبلـتآمر محمد محمد
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 مدى تحقق شرط الممك التام في صور األموال المجمدة السابقة، عمى النحو اآلتي:ويمكن توضيح 

 تحقؽ شرط الممؾ التاـ في مكافأة نياية الخدمة.مدل  – 1

بعد النظر في حقيقة مكافأة نياية الخدمة، فإنيا تفتقد إلى عنصر االستقرار، ألنيا ربطت بشركط 
 مختمفة، فبعضيا يتعمؽ بمدة الخدمة، كبعضيا يتعمؽ بأسباب انتيائيا، كبعضيا يتعمؽ بسمكؾ العامؿ.

 .(1)، ألف العامؿ ممنكع مف التصرؼ بيا إال بشركط معينةككذلؾ ال يتحقؽ فييا شرط التمكيف

 مدل تحقؽ شرط الممؾ التاـ في مكافأة التقاعد كالراتب التقاعدم. – 2

أنيما مبالغ مالية يستحقيا العامؿ كىي تقدـ أف مكافأة التقاعد كالراتب التقاعدم ليما طبيعة كاحدة، 
 بشركط معينة عند انتياء خدمتو.

تدفعيا مؤسسة التأميف االجتماعي التي تعطي بدكرىا ىذه األمكاؿ إما دفعو كاحدة، أك كىذه المبالغ 
شكؿ دفعات شيرية، كىي تشبو بذلؾ األعطيات كاألرزاؽ التي كانت الدكلة اإلسبلمية تعطييا 

 لمكاطنييا.

نتياء كبناء عمى ما تقدـ فإف كقت دخكؿ األمكاؿ التقاعدية في ممؾ العامؿ أك المكظؼ يككف بعد ا
خدمتو، كقبؿ ذلؾ ال يستحؽ  العامؿ أك المكظؼ شيئا مف تمؾ األمكاؿ ، كليس لو الحؽ في المطالبة 
بيا، كبيذا يتبيف أف مكافأة التقاعد كالراتب التقاعدم ال يتحقؽ الممؾ التاـ فييا لممكظؼ إال بعد انتياء 

 .(2)خدمتو

 التأميف التكافمي:رابعا: 

ف التكافمي سكاء كانت أقساطا، أك دفعات تأمينية، فبل يتحقؽ فييا شرط الممؾ أما بالنسبة ألمكاؿ التأمي
نما ىك ككيؿ بأجر عف المؤمف ليـ.  التاـ، ألف المؤمف ال يممؾ الماؿ، كا 

                                                           

العدد  – قسـ الدكريات –، مكتبة البنيف29محمد نعيـ، زكاة مكافأة نياية الخدمة كالراتب التقاعدم، صياسيف،( 1)
 اإلسبلمية . الدراساتـ، حكلية كمية الشريعة ك 1996 -ىػ 1417الرابع عشر، 

 . 38لخدمة ك الراتب التقاعدم ، ص( ياسيف، محمد نعيـ، زكاة مكافأة نياية ا2)
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، بناء ؽ في استعادتو، كال المطالبة بوأما المؤمف ليـ؛ فإف الماؿ قد خرج مف ممكيـ، فميس ليـ الح
الطرفيف؛ إال في حالة انقضاء السنة المالية، كزيادة مبالغ التأميف التعاكني  عمى العقد المتفؽ عميو بيف

 بعد تغطيتيا لؤلخطار المؤمف ضدىا.

ا إذا كاف الفائض مف نصيب شركة التأميف التعاكني لقاء إدارتيا ألمكاؿ التأميف، ففي ىذه الحالة أمٌ 
بيا الحكؿ بعد تحقؽ ممكيتيا لشركة التأميف تككف ممكية ىذه األمكاؿ لشركة التأميف التعاكني، كتبدأ 

 .(1)التعاكني

 : مدى تحقق شرط حوالن الحول في صور األموال المجمدة السابقة:الفرع الثاني

ذىب جميكر الفقياء إلى أنو مف شركط كجكب الزكاة في األمكاؿ حكالف الحكؿ القمرم عمييا بعد بمكغ 
 . (2)النصاب

فكف، كالعماؿ مف مكافآت، كركاتب تقاعدية بعد انتياء خدمتيـ، يدخؿ كعميو فإف جميع ما يأخذ المكظ
ف ىذه المكافآت يشترط  في ممكيـ التاـ عند انتياء الخدمة، كتدريجيا في حالة الراتب التقاعدم، كا 
لكجكب الزكاة فييا حكالف الحكؿ القمرم، إذا بمغت نصابا بنفسيا، أك بضميا إلى مجمكع ما يممكو 

 .(3)مكظؼ مف جنسيا، كذلؾ كقت استحقاقيا، كليس قبؿ ىذا المكعدالعامؿ، أك ال

  

                                                           

 : األمكاؿ في شركات التأميف اإلسبلميةالدكتكر أحمد سالـ ممحـ: زكاة . 263/ 1( الغفيمي، نكازؿ الزكاة ، 1)
http://www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_2085.html 

/ 1المجتيد، ىػ(، بداية 595محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد، )ت: ، . ابف رشد2/13بدائع الصنائع،  ( الكاساني،2)
 ـ.  2004 -ىػ 1425القاىرة، الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر:  –، دار الحديث 278

/ 2المغني، ، ابف قدامة .العممية ، دار الكتب1/278ىػ(، الميذب، 476: إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ، )تالشيرازم، 
456. 

 .16مكافأة نياية الخدمة ،ص( الشيخ محمد أحمد  حسيف، زكاة مخصصات التقاعد ك التكفير ك 3)

http://www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_2085.html
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كركم عف بعض السمؼ منيـ عبد اهلل بف مسعكد، كابف عباس، كمعاكية، كغيرىـ أف كؿ ماؿ يستفاد 
 .(1)منو ألكؿ مرة ال يشترط فيو حكالف الحكؿ، بؿ تجب فيو الزكاة حيف استفادتو

كمنيـ الدكتكر القرضاكم، حيث يقكؿ:" فالذم أختاره؛ أف ؛ رأمقد ذىب بعض المعاصريف ليذا الك 
كراتب المكظؼ، أجر العامؿ، كدخؿ الطبيب، كالميندس، كالمحامي، كغيرىـ، مف  –الماؿ المستفاد

ذكم الميف الحرة، ككإيراد رأس الماؿ المستغؿ في غير التجارة، كالسيارات، كالسفف، كالطائرات، 
 .(2)يشترط لكجكب الزكاة فييا مركر الحكؿ، بؿ يزكيو حيف يقبضو كالطابع، كالفنادؽ، كنحكىا، ال

،كمجمكعة مف األحاديث (3)كقد استدؿ الجميكر بالحديث "ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ"
 كاآلثار كالنقكؿ الدالة عمى اشتراط الحكؿ في كجكب الزكاة .

حكالف الحكؿ، كىك رأم المجنة الدائمة كالذم يترجح ىك قكؿ الجميكر بكجكب الزكاة في الماؿ بعد 

 .(4)لمبحكث كاإلفتاء

 
 

 

 السابقة.في الصور : حكم وجوب الزكاة في األموال المجمدة المطمب الخامس
سنذكر ىنا  ،شركط كجكب الزكاة، كمدل تحققيا في صكر األمكاؿ المجمدة السابقة اضبعد أف استعر 

 حكـ كجكب الزكاة في ىذه الصكر.
                                                           

، عمي بف أحمد بف سعيد، ت : 1) بيركت، ط: بدكف طبعة  –، دار الفكر 195/ 4ىػ ، المحمى باآلثار، 456(ابف حـز
 كبدكف تاريخ .

 ـ .1973 -ىػ 1393:  2، مؤسسة الرسالة بيركت ، ط505 /1يكسؼ ، فقو الزكاة ،  ،(القرضاكم2)
، تحقيؽ: محمد  571/ 1ىػ( ، سنف ابف ماجو ، 273محمد بف يزيد ، كماجة اسـ أبيو يزيد ، )ت:  ،( ابف ماجو3)

محمد ناصر الديف، )ت : ، فيصؿ عيسى البابي الحمبي .صحيح، األلباني -فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
 – المكتب اإلسبلمي،  اؼ: زىير الشاكيشإشر ، 254/ 3السبيؿ ، ، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار ىػ(1420

 .ـ1985 -ىػ  1405:  2بيركت ، ط
 .7472، فتكل رقـ : 9/283(فتاكل المجنة الدائمة لمبحكث ، 4)
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:  مكافأة نياية الخدمة كالراتب التقاعدم: أكالن

يحتاج حكـ الزكاة فييما إلى شيء مف التفصيؿ، كبياف اختبلؼ الفقياء، كذلؾ في أثناء الخدمة، أك 
 بعد انتيائيا.

 أما في أثناء الخدمة: –أ 

ال تجب الزكاة فييما، إال إذا توافر فييما سببيا وىو الممك التام، أي قدرة المالك عمى  ،قال الزحيمي"
 .(1)"التصرف في المال

كىك كؿ ماؿ غاب  ، كالمقصكد بماؿ الضمار:"أنو ال تجب الزكاة في ماؿ الضمار كذلؾ بناء عمى
 الزكاة، كىك العجز عف التصرؼ.كالمراد مف ذلؾ كجكد المانع مف  .(2)"عف صاحبو ، كلـ يعرؼ مكانو

كلقد اختمؼ الفقياء في حكـ الماؿ الضمار مف حيث كجكب الزكاة فيو إذا كصؿ إلى يد مالكو بعد 
 ، كذلؾ عمى ثبلثة أقكاؿ:عجزه عف التصرؼ فيو

  

                                                           

 م.2116:  1دمشق، ط –، دار الفكر 134-133الزحيلي، وهبة ، قضايا الفقه و الفكر المعاصر، ص(1)

 .2/9(الكاساني : بدائع الصنائع، 2)
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 القول األول: 

كاإلماـ ، –(3)في القديـ -ماـ مالؾ، كالشافعيإل، كا(2)(أبك يكسؼ كمحمد)(1)أبك حنيفة، كصاحباهذىب 
ماؿ الضمار، كيستقبؿ مالكو حكال مستأنفا مف يـك إلى أنو ال تجب الزكاة في ،(4)-في ركاية  -أحمد

 قبضو.كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:

ف مف شركط كجكب الزكاة في الماؿ: الممؾ التاـ، كىك غير متحقؽ فيو، إذ ىك مممكؾ رقبة ال إ - 1
 .(5)فمـ تجب عميو زكاتو، كالماؿ الذم في يد مكاتبو  ،يدا، فقد خرج عف يده كتصرفو

ف الماؿ الضمار غير منتفع بو في حؽ المالؾ، لعدـ كصكؿ يده إليو، كالماؿ إذا لـ يكف مقدكر إ -2
 .(6)االنتفاع بو في حؽ المالؾ ال يككف المالؾ بو غنيا، كال زكاة عمى غير الغني

النامي، كال نماء إال بالقدرة عمى التصرؼ، كال قدرة عميو ألف السبب في كجكب الزكاة ىك الماؿ  -3
 .(7)في الضمار

 

 

 

                                                           

يعقكب بف إبراىيـ، القاضي،ككاف يعرؼ بالحفظ لمحديث. ككاف يحضر المحدث فيحفظ خمسيف أبو يوسف: هو ( 1)
ابف كستيف حديثا فيقـك فيممييا عمى الناس. ثـ لـز أبا حنيفة النعماف بف ثابت فتفقو كغمب عميو الرأم كجفا الحديث.

 .7/239سعد، الطبقات الكبرل، 

كلد بكاسط كنشأ بالككفة كتفقو عمى أبي ف أحد الفقياء، ككاف مف بحكر العمـ كالفقو، محمد بف الحسف الشيباني، كاك 
 .5/121. ابف حجر العسقبلني، لساف الميزاف،تكلى القضاء في الشاـ أياـ الرشيد حنيفة رحمة اهلل عميو،

 .171/ 2، المبسكطي،(السرخس2)
، تحقيؽ: الشيخ عمي محمد 3/130ىػ(، الحاكم الكبير، 450عمي بف محمد بف محمد بف حبيب، )ت:  ،الماكردم( 3)

 ـ. 1999-ق 1419، 1لبناف، ط –الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت  -معكض 

 .521/ 2، كشير شرح الز  ،(الزركشي4)
 .1/149، الميذب،(الشيرازم5)
 . 9/ 2، بدائع الصنائع ،( الكاساني6)
، دار الكتب 306/ 3ىػ ، البناية شرح اليداية، 855محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف، ت:  ،( العيني7)

 ـ. 2000 -ىػ  1420، 1بيركت، لبناف ، ط -العممية 
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 :(1)كتأيد ىذا بقرار مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي في ندكتو الخامسة، حيث جاء فيو ما يمي – 4

ال تجب الزكاة عمى العامؿ أك المكظؼ في ىذه االستحقاقات طيمة مدة الخدمة لعدـ تحقؽ الممؾ  - أ
 التاـ الذم يشترط لكجكب الزكاة .

ىذه االستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدىا كتسميميا لممكظؼ أك العامؿ دفعة كاحدة أك عمى أف  – ب
قبضو منيا زكاة الماؿ المستفاد كقد سبؽ في مؤتمر فترات دكرية أصبح ممكو ليا تامان، كيزكي ما 

الزكاة األكؿ أف الماؿ المستفاد يزكى بضمو إلى ما عند المزكي مف األمكاؿ مف حيث النصاب 
 كالحكؿ.

  

                                                           

مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي المنعقد في دكرتو السادسة عشرة  قرار (1)
 نيساف  14 – 9ىػ، المكافؽ 1426ربيع األكؿ  5 –صفر  30بدبي )دكلة اإلمارات العربية المتحدة( 

كشركات التأميف اإلسبلمية كالتأمينات ( ، بشأف زكاة الحسابات المقيدة 1/16) 143قرار رقـ : .ـ2005) إبريؿ ( 
 .الخدمة النقدية كمكافآت نياية
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 القول الثاني:

إلى أنو ال  ،كىك المعتمد عند الحنابمة، –في ركاية عنو  -(2)كأحمد -في الجديد  -(1)ذىب الشافعي
نما تجب فيو الزكاة لمسنيف الماضية إذا كصمت إليو يده.  زكاة فيو كىك ضمار، كا 

 كاستدلكا عمى ذلؾ:
في  -رضي اهلل عنو -عف عمي(3)حيث ركل أبك عبيد في كتابو )األمكاؿ( بسندهي، بقكؿ الصحاب - 1

 .(4)"إف كاف صادقا فميزكو إذا قبضو لما مضى" الديف المظنكف أنو قاؿ: 

قد تحقؽ، كفكات اليد غير مخؿ بالكجكب كماؿ ابف السبيؿ، فإنيا تجب  -كىك الممؾ-بأف السبب - 2
ف كانت يده فائتة، لقياـ ممكو، فثبت أف الزكاة كظيفة الممؾ، كالممؾ مكجكد، فتجب  الزكاة في مالو كا 

، كىذا ال ينفي كجكب الزكاة فيو، إال أنو ال يخاطب باألداء لمحاؿ، لعجزه عف األداء لبعد يده عنو
 .(5)الزكاة فيو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب 192/ 2ىػ، ركضة الطالبيف، 676محيي الديف يحيى بف شرؼ، ت:  ،(النككم1)
 ـ. 1991ىػ / 1412عماف، ط:  -دمشؽ -اإلسبلمي، بيركت

، تحقيؽ: زىير  184/ 1ىػ، منار السبيؿ في شرح الدليؿ، 1353إبراىيـ بف محمد بف سالـ، ت: ،( ابف ضكياف2)
 .ـ1989-ىػ 1409: 7تب اإلسبلمي ، طالشاكيش ، المك

(3 ،  .4/221،باآلثارالمحمى (ابف حـز
 -، تحقيؽ: خميؿ محمد ىراس ، دار الفكر 1/528ىػ، األمكاؿ، 224القاسـ بف سبٌلـ بف عبد اهلل، ت : ،(أبك عبيد4)

 بيركت.
 .2/9الكاساني، بدائع الصنائع ، ( 5)
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 القول الثالث:
، إلى أف عمى مالكو أف يزكيو لسنة (3)كالحسف البصرم(2)ألكزاعياك  –في المشيكر عنو -(1)ذىب مالؾ

 .(4)كاحدة إذا قبضو

 كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:
يأمره برده إلى أىمو، كتؤخذ كتب في ماؿ قبضو بعض الكالة ظمما، (5)أف عمر بف عبد العزيز - 1

زكاتو لما مضى مف السنيف، ثـ عقب بعد ذلؾ بكتاب أف ال يؤخذ منو إال زكاة كاحدة، فإنو كاف 
 .(6)اضمارن 

كدليمنا عمى أف عميو زكاة سنة كاحدة: أنو حصؿ في يده في ": (7)المالكي قاؿ القاضي عبد الكىاب -2
طرؼ الحكؿ عيف نصاب، فكجب عميو الزكاة، كال يراعى تضاعيؼ الحكؿ،بدليؿ أنو لك كاف معو في 

                                                           

، تحقيؽ: مجمكعة باحثيف 81/ 4ىػ ، الجامع لمسائؿ المدكنة،  451( الصقمي، محمد بف عبد اهلل بف يكنس، ت: 1)
حياء التراث اإلسبلمي  جامعة أـ القرل )سمسمة الرسائؿ  -في رسائؿ دكتكراه ، الناشر: معيد البحكث العممية كا 

 ـ . 2013 -ىػ  1434، 1( ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، طالجامعية المكصى بطبعيا
. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، عبد الرحمف بف عمرك بف يحمد, شيخ اإلسبلـ, كعالـ أىؿ الشاـ, أبك عمرك األكزاعي( 2)
6/542. 
نشأ  -رضي اهلل عنو  -عمرمكلى األنصار. ككلد الحسف لسنتيف بقيتا مف خبلفة ، (الحسف بف أبي الحسف البصرم3)

،كمات الحسف بكادم القرل، كحضر الجمعة مع عثماف، كسمعو يخطب، كشيد يـك الدار، كلو يكمئذ أربع عشرة سنة.
 .4/564الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  بالبصرة سنة عشر كمائة كىك ابف ثمانيف سنة.

 .1/528أبك عبيد،األمكاؿ ، ( 4)
كاف إماما، مجتيدا، ، مركاف بف الحكـ، اإًلماـ، أميري المؤمنيف، أبك حفص القرشي  اأٍليمكمٌ  بف عمري بفي عبد العىزيز( 5)

 رضي اهلل عنو. -ثبتا، حجة، حافظا، قانتا هلل، أكاىا منيبا، كبير الشأف يضرب المثؿ بعدلو كزىده 
 اف يقاؿ لو: أشج بني أمية.كاف جميؿ الشكؿ، نحيفا، حسف المحية، بجبيتو أثر حافر فرس شجو في صغره، فميذا ك

 .191-1/190الصالحي، طبقات عمماء الحديث، 
 .528/ 1(أبك عبيد، األمكاؿ، 6)
( القاضي أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر بف أحمد بف الحسيف بف ىاركف بف مالؾ بف طكؽ التغمبي 7)

حبة؛ كاف فقييان أديبان شاعران، صنؼ في مذىبو البغدادم الفقيو المالكي، كىك مف ذرية مالؾ بف طكؽ التغمبي صاحب الر 
كتاب " التمقيف " كىك مع صغر حجمو مف خيار الكتب كأكثرىا فائدة، كلو كتاب " المعكنة " ك " شرح الرسالة " كغير 

 .3/219ذلؾ عدة تصانيؼ. البرمكي، كفيات األعياف، 
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أكؿ الحكؿ نصاب، فاشترل بو سمعة ثـ باعيا في آخر الحكؿ بنصاب لزمتو الزكاة، لككنيا عينا طرفي 
 .(1)"الحكؿ مف غير مراعاة لكسطو

 الراجح: 

ألف  الممؾ ال تجب الزكاة في مكافأة نياية الخدمة، كالراتب التقاعدم أثناء الخدمة، كالذم أميؿ إليو أنو 
الت اـ الذم ىك شرط في الماؿ الذم تجب زكاتو ال يتحق ؽ عند العامؿ إال  بانتياء خدمتو، كتسمـ 

 .(2)مكافأتو، كعند ذلؾ يبدأ الحكؿ كينظر في النصاب

 أما في نياية الخدمة:  –ب 

نما يضم ىذا المال المستفاد إلى بقية أموال المسمم، فإن بمغ " :قال الزحيمي فال تجب الزكاة، وا 
 .(3) "%2.5نصابا، وجبت الزكاة عمى جميع المال بنسبة 

 : (4)كجاء في فتاكل ك تكصيات ندكة الزكاة الخامسة

تسميميا ك  قاعدم( إذا صدر القرار بتحديدىاالخدمة، كالراتب التأف ىذه االستحقاقات)أم مكافأة نياية 
لممكظؼ، أك العامؿ دفعة، أك عمى فترات دكرية، أصبح ممكو ليا تاما، كيزكي ما قبضو منيا زكاة 
الماؿ المستفاد، كالماؿ المستفاد: يزكى بضمو إلى ما عند المزكي مف األمكاؿ مف حيث النصاب 

 كالحكؿ.

 

                                                           

، تحقيؽ: 384/ 1نكت مسائؿ الخبلؼ، ىػ ، األشراؼ عمى 422( محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر، ت : 1)
، ط  ـ .1999 -ىػ 1420، 1الحبيب بف طاىر، دار ابف حـز

(2 )http://www.alukah.net/sharia/0/3022/ ،،بحث بعنكاف : زكاة األمكاؿ المجمدة، محمد نبيؿ غنايـ ،
، الشيخ محمد أحمد  حسيف، زكاة مخصصات التقاعد ك 1/137الفقو ك الفكر المعاصر، الزحيمي، كىبة، قضايا 

 .18التكفير ك مكافأة نياية الخدمة، ص
 .137/ 1كىبة، قضايا الفقو ك الفكر المعاصر،  ،( الزحيمي3)
تو السادسة عشرة قرار مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي المنعقد في دكر  (4)

نيساف ) إبريؿ (  14 – 9ىػ، المكافؽ 1426ربيع األكؿ  5 –صفر  30 ،بدبي )دكلة اإلمارات العربية المتحدة(
( ، بشأف زكاة الحسابات المقيدة كشركات التأميف اإلسبلمية كالتأمينات النقدية 1/16) 143قرار رقـ  ،ـ2005

 .الخدمة كمكافآت نياية

http://www.alukah.net/sharia/0/3022/
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 :( 1)ء الماؿ المستفاد إلى ثبلثة أقساـقسـ الفقياكقد 

ف يككف المستفاد مف نمائو: كريع ماؿ التجارة، أك نتاج ماشية فإنو يضـ إلى أصمو ، كيعتبر أ - 1
 حكلو بحكلو ، كذلؾ لتماـ الصمة بيف األصؿ ك النماء.

في حكؿ كال أف يككف المستفاد مف غير جنس ما عنده: فيذا لو حكـ نفسو، ال يضـ إلى ما عنده  - 2
ال فبل شيء فيو.  نصاب، بؿ إف كاف نصابا استقبؿ بو حكال كزكاه، كا 

أف يككف الماؿ المستفاد: ليس نماء لماؿ عنده، بؿ لسبب مستقؿ، كمثاؿ ذلؾ األمكاؿ التي  – 3
 يستحقيا المكظؼ في نياية خدمتو.

 ؟ى عمى السابؽأـ يبن ، فيؿ يشترط ليذا الماؿ الجديد، حكؿ جديداختمؼ الفقياء في ىذه الحالة

 أقكاؿ الفقياء في المسألة :

لكو،إال إذا اأف الماؿ المستفاد ال يزكى إال إذا تـ لو حكؿ في ممؾ م القكؿ األكؿ: ذىب األحناؼ إلى
كاف عنده ماؿ مف جنسو،تجب فيو الزكاة في أكؿ الحكؿ،بأف بمغ نصابان،فإنو إف اكتسب بعد ذلؾ،كلك 

ان،قؿ أك كثر مف جنس ما عنده،فإنو يزكي المكتسب مع األصؿ،سكاء عنده قبؿ تماـ الحكؿ بساعة شيئ
 . (2) الماشية كغيرىا كالذىب ك الفضة أ

كجبت فيو ؛كعميو فإف العامؿ، أك المكظؼ يضـ ما استفاده مف ماؿ مف جنس ما عنده، فإف بمغ نصابان 
 الزكاة .

  

                                                           

ابف ، 3/88، الماكردم : الحاكم الكبير، 1/325، اإلماـ مالؾ : المدكنة، 353/ 3العيني، البناية شرح اليداية،  (1)
 .468/ 2المغني ،  ،قدامة

 .3/354البناية شرح اليداية،  ،(العيني2)
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 كاستدلكا باآلتي :

أكجب في خمس كعشريف إلى خمس ك ثبلثيف مف اإلبؿ بنت  –صمى اهلل عميو ك سمـ –أف النبي – 1
 .(1)مخاض، فإذا زادت كاحدة ففييا بنت لبكف، مف غير فصؿ بيف الزيادة في أكؿ الحكؿ أك أثنائو

ألنو زيادة عميو، كالتبع ال يفرد  ؛كاستدلكا بالمعقكؿ: حيث إف الماؿ المستفاد ىك تبع لمماؿ القديـ – 2 
 .(2)ؿبشرط ، كىك ىنا الحك 

القكؿ الثاني: كذىب جميكر الفقياء: إلى أف الماؿ المستفاد لممكظؼ، أك العامؿ، أك كرثتو ، بعد نياية 
نما ينعقد حكؿ القديمة مف جنسو التي سبؽ أف انعقد حكليا األمكاؿيضـ إلى ؛ال خدمتو ، في الحكؿ،كا 

 .(3)كؿ ماؿ مستفاد عند بمكغو النصاب بنفسو، أك بغيره

 بجممة مف األدلة، كاآلثار، منيا:كاستدلكا 

ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ »، قالت: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: (4)عف عائشة - 1
 .(5)«عميو الحكؿ

 

 

 

                                                           

 ، باب زكاة الغنـ .2/118صحيح البخارم،  ،(البخارم1)
 .2/14بدائع الصنائع ،  ،(الكاساني2)
 .468/ 2المغني ، . ، ابف قدامة3/88الحاكم الكبير، ،الماكردم. 325/ 1(اإلماـ مالؾ : المدكنة، 3)
ىي عائشة بنت أبي بكر بف أبي قحافة، عبد اهلل بف عثماف مف أشراؼ قريش، أفقو نساء األمة، كأعمميف بالديف (4)

ى بأـ عبد اهلل، كقد تزكجيا رسكؿ اهلل صمى كفقو الشريعة، كأكثرىف إحاطة بأدب العرب، ككانت رضي اهلل عنيا تكن
 عميو كسمـ في السنة الثانية لميجرة.

كانت عائشة أـ المؤمنيف ىي الكحيدة التي تزكجيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كبنى عمييا بكرا دكف أميات 
ي) صمى اهلل عميو كسمـ( ق. الجميمي: السيد، نساء النب58، تكفيت المؤمنيف جميعيف البلتي تزكجيف كميف ثيبات

1/43. 

 .3/254صححو األلباني، محمد ناصر الديف، صحيح الجامع،  ،1/571سنف ابف ماجو ،  (5)
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مف استفاد ماال فبل زكاة عميو، : »-صمى اهلل عميو كسمـ-عف ابف عمر، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  - 2
 .(1)«حتى يحكؿ عميو الحكؿ عند ربو

 كجو الداللة: ما تفيده ىذه األدلة أف شرط الحكؿ معتبر في الماؿ المستفاد.

 مف المعقكؿ : – 3

نما ضرب الحكؿ مف يكـ قبض  قالكا : ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ مف يـك قبضو، كا 
االعتبار  بكقت الماؿ ألنو مف حينئذ يتمكف مف تنميتو، ك إنما ضرب الحكؿ لمتنمية،  فيجب أف يككف 

 .(2)التمكف مف التنمية كىك كقت القبض

 الترجيح :

، كلكف ى يزكىلقد اتفؽ الفقياء بما فييـ الحنفية عمى أف الماؿ ال بد لو مف حكؿ يحكؿ عميو حت
تزكيتو كلك قبؿ حمكؿ ، كعميو قالكا بفي تبعية ىذا الماؿ لمماؿ القديـ، فالحنفية يجعمكنو تبعا لواختمفكا 
، كالجميكر يجعمكنو مستقبل، ألنو مستفاد مف غير نماء األصؿ، فيحسب لو حكؿ ساعةالحكؿ ب
 مستقؿ.

، كىك اشتراط الحكؿ ىك اعتماد رأم الجميكرالمعقكلة، فإف األرجح كبالنظر في األدلة المنقكلة ك 
 ، لؤلسباب التالية:جكب الزكاة في األمكاؿ المستفادةلك 

د الماؿ المستفاد، ككقت استفادتو، كقدره، ؼ حيث يسيؿ رصألف الشرع يرفع الحرج عف المكم - 1
، خؿ أكقات استفادتو، كتتدااجحا حيث يكثر المستفاد المتجانس، كيككف مذىب الحنفية ر كعدـ تكراره

 كيصعب تعييف أقداره كأكقاتو .

درجة المثبتة الشتراط الحكؿ أعمى ، ك -صمى اهلل عميو كسمـ-ف األحاديث المرفكعة إلى النبيإ – 2
 مما صكره القائمكف بعدـ االشتراط.

                                                           

 .256/ 3صحيح ، إركاء الغميؿ،  ،، األلباني3/16سنف الترمذم،  ،( الترمذم1)
 .42محمد نعيـ، زكاة مكافأة نياية الخدمة ك الراتب التقاعدم ،ص ياسيف، (2)
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ف ىناؾ نتيجة غير مقبكلة يؤدم إلييا مسمؾ النافيف الشتراط الحكؿ في االستدالؿ عمى رأييـ، إ – 3
كىك أف مذىبيـ قد بنكه عمى أساس ىدـ جميع األحاديث المرفكعة المفيده الشتراط الحكؿ، كلك كاف 

لحكؿ في جميع األمكاؿ، كليس فقط في الماؿ ذلؾ صحيحا لكجب المصير إلى عدـ اشتراط ا
 .(1)المستفاد

إجماع فقياء األمصار في كؿ العصكر عمى اشتراط الحكؿ في الزكاة، كانتشار عمؿ الناس بذلؾ  – 4
 .(2)مف عيد الخمفاء الراشديف دكف إنكار

 وجوب الزكاة في أقساط أو احتياطات التأمين التكافمي : حكم ثانيا: 
القسم األول: وىو االحتياطي، أو المعد لالستثمار تجب زكاتو بمرور الحول عميو، "قال الزحيمي: 

، وىو التأمين التكافمي ممموك بين المؤمنين و احتياطات ىذا النوع من التأمينوذلك ألن أقساط أ
أصحاب حممة الوثائق بصفة شائعة، و إن لم يكن ليم التصرف فييا ، باعتبار أن إدارة شركة 

تقوم بالنيابة عن المساىمين في استثمار الفائض عن مدفوعات الحوادث بحسب نظام التأمين 
 الشركة .

 .(3) "وأما القسم الثاني: ويشمل ما دفع لممستأمنين، ال زكاة فيو، ألنو أنفق عمى جية التأمين

 :، كجاء فييا، ما يدؿ عمى ذلؾعاصرةكقد كرد في فتاكل الندكة الثامنة لييئة الزكاة الم ىذا

ال تجب الزكاة في أمكاؿ المستأمنيف في شركات التأميف التبادلي)اإلسبلمي(، نظرا إلى أنيا  –أ 
 مخصصة لمصالح العاـ.

 

 

                                                           

زكاة  ،الشيخ محمد أحمد حسيفك  .45ص محمد نعيـ، زكاة مكافأة نياية الخدمة ك الراتب التقاعدم ، ياسيف، (1)
 .19مخصصات التقاعد ك التكفير ك مكافأة نياية الخدمة، ص

تحقيؽ: فؤاد عبد المنعـ أحمد،دار المسمـ لمنشر ، 1/47، اإلجماع، ىػ(319: ت)محمد بف إبراىيـ،  ،( ابف المنذر2)
 مػ .2004ىػ/ 1425: 1كالتكزيع ، ط

 .128- 127، صكىبة، قضايا الفقو ك الفكر المعاصر ،الزحيمي(3)
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، طبقا ى المتبرعيف في التأميف التبادلي، كالعائد إلكاة في المستثمر مف فائض التأميفتجب الز  –ب 
 .(1)ألحكاـ الزكاة المعركفة

 :إلى قسميف مف حيث كجكب الزكاة فييا التأميف اإلسبلميةاألمكاؿ في شركات  تنقسـك 

 :(2)تجب فييا الزكاة التي القسم األول: األموال

   أمكاؿ المساىميف التالية: أكال: 

، ألف قصد االلتزامات المالية المتعمقة بو الرصيد المالي المتبقي في حسابيـ بعد تغطية كافة - 1
المتاجرة لمحصكؿ عمى الربح فتدخؿ ىذه األمكاؿ في عمكـ األمكاؿ المساىميف مف تأسيس الشركة ىك 
  .التي تتحقؽ فييا شركط كجكب الزكاة

األمكاؿ المخصصة لغايات االستثمار، كأرباحيا كيستكم في ذلؾ االستثمار المباشر مف خبلؿ  - 2
مية عمى أساس المتاجرة بشراء كبيع األسيـ، أك االستثمار غير المباشر مف خبلؿ المصارؼ اإلسبل

 . عقد المضاربة

حصة المساىميف مف أرباح استثمار المتكفر مف أقساط التأميف كاألمكاؿ المحتفظ بيا مف  - 3
 مخصصات شركات إعادة التأميف

حصة المساىميف مف أقساط التأميف كأجر معمكـ لمككالة التي تدير عمى أساسيا شركات التأميف  - 4
  .ة لممستأمنيفاإلسبلمية العمميات التأميني

بعد التكزيع مممككان لمالؾ ألنو يصبح  : المخصص لمتكزيع عمى المستأمنيف التأميني الفائض : ثانيا
، كيمكف التصرؼ فيو فيضـ نصيب كؿ مشترؾ مف الفائض إلى بقية أمكالو ، كتخرج زكاتو مخصكص

   .إذا تحققت فيو بقية شركط الزكاة

                                                           

-20ىػ/ المكافؽ  1418ذم الحجة  26-23( أبحاث كأعماؿ الندكة الثامنة لقضايا الزكاة : المنعقدة في دكلة قطر 1)
 .ـ 1998أبريؿ  23

 

(2)page_2085.html-http://www.drahmadmelhem.com/p/blog ،  الدكتكر أحمد سالـ ممحـ ، مستشار
 شرعي لممؤسسات المالية اإلسبلمية .

nashmi.com-http://www.dr/المجمدة-األموال-زكاة 
 

http://www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_2085.html
http://www.dr-nashmi.com/
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  :(1)فييا الزكاة القسم الثاني:األموال التي ال تجب

 :أكالن: أمكاؿ المستأمنيف التالية
العمميات  تتطمبيا الرصيد المالي المخصص لغايات دفع التعكيضات كسائر النفقات التي -1

   .التأمينية
رصيد مخصصات االشتراكات غير المكتسبة، كالمطالبات تحت التسكية، كالمخاطر التي  -2

 .حدثت كلـ يبمغ عنيا
االحتياطيات الفنية كالتي سيتـ التبرع بيا في كجكه الخير في نياية عمر الشركة بعد أف رصيد  -3

تككف الشركة قد قامت بتسديد كافة االلتزامات كالحقكؽ التي ترتبت عمييا نتيجة ممارستيا 
 .ةلمعمميات التأميني

اء شرط فالمساىميف النت االحتياطي القانكني المقتطع مف أمكاؿ -1 :ثانيان: أمكاؿ المساىميف التالية
ف تمؾ االحتياطيات ال يتصرؼ بيا إال في حالة تصفية الشركة إالممؾ التاـ لكجكب الزكاة، حيث 

  كبذلؾ تخرج عف إمكانية كقدرة التصرؼ مف قبؿ المساىميف
الجزء المقتطع مف أمكاؿ المساىميف لغايات األصكؿ الثابتة المخصصة لغايات التشغيؿ  -2

  .كذلؾ النتفاء شرط النماء لكجكب الزكاةكاالستعماؿ 
 ثالثان: أمكاؿ شركات إعادة التأميف.

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1 )http://www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_2085.html  الدكتكر أحمد سالـ ممحـ ، مستشار
 شرعي لممؤسسات المالية اإلسبلمية .

(2 )nashmi.com-http://www.dr/المجمدة-األموال-زكاة. 

 

http://www.dr-nashmi.com/
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 .اليادفة لمربح، و السندات الحكوميةحكم الزكاة في أموال منشآت القطاع العام  :الثاني المبحث
كالفكارؽ بيف  لفجكة، لتقريب اعة التكافؿ االجتماعي في اإلسبلـتمثؿ فريضة الزكاة العمكد الفقرم لشري

 األغنياء كالفقراء ، كلعبلج ظاىرة الفقر، كالحاجة.

كلتحقيؽ ذلؾ حرص القائمكف عمى األمكاؿ العامة التي تعتبر المصدر الرئيس لتغطية حاجات الفقراء، 
عمى تنمية ىذه األمكاؿ، كتحقيؽ األرباح منيا عف طريؽ تشغيميا، كاستثمارىا، بيدؼ تمبية الحاجات 

 تكاثرة.العامة كالم

أنشطة عامة فبل ك التنمكية التابعة ليا أمكاال عامة األنشطة، ك ؿاألمكا ىذه كيثار ىنا تساؤؿ: ىؿ تعتبر
يجاب إ، تحتمؿ جديد مشترؾ بيف العمكـ ك الخصكص أمكاال ذات طابعتعتبر ، أـ فييا الزكاةتفرض 
 ؟يياالزكاة ف

 لزكاة ىما:مف شركط اطينكمثار ىذا التساؤؿ: يرجع إلى شر 

 ككف الماؿ مممككا لشخص معيف: فيقتضي ذلؾ أف ال زكاة في الماؿ العاـ . – 1

 .(1)النماء: فيقتضي تقرير الزكاة لكجكد ىدؼ الربح، أك الغمة مف خبلؿ تشغيؿ الماؿ العاـشرط  – 2

 : ما، كىع، بياف أحكاـ نكعيف مف األمكاؿيتطمب البحث في ىذا المكضك ك 

، ىؿ بيدؼ تحقيؽ أرباح ،الخاصالدكلة في شركات القطاع العاـ ك  تساىـ بياأكال: حكـ األمكاؿ التي 
 ؟ىي مف األمكاؿ العامة أك الخاصة

ثانيا: حكـ األمكاؿ التي تتمقاىا الدكلة مف المكاطنيف في مقابؿ إصدار سندات حككمية، ىؿ ىي مف 
 ؟األمكاؿ العامة أك الخاصة

 

 

                                                           

 .1/103كىبة، قضايا الفقو ك الفكر المعاصر،  ،( الزحيمي1)
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األموال التي تساىم بيا الدولة في شركات القطاع العام و الخاص  الزكاة في : حكمالمطمب األول
 .بيدف تحقيق األرباح

 تعريف المال العام: – الفرع األول
، (1)، إنما كانكا يعبركف عنو بماؿ بيت الماؿعاـ شائعا عند الفقياء المتقدميفلـ يكف مصطمح الماؿ ال

 .(3)،كبكثرة مف المتأخريف(2)فقد استخدـ لفظ الماؿ العاـ عند قمة مف المتقدميف

ا لمنفع العاـ،أك لمنفعة عمكمية، كليس مممككا لشخص معيف، ما يككف مخصصن  "كيقصد بالماؿ العاـ:
كاألمكاؿ العامة تشمؿ األمكاؿ التابعة لبيت ماؿ المسمميف، كاألمكاؿ التابعة لمجيات الخيرية كجمعية 

التعاكنية لمدعكة، كمثميا األكقاؼ، كغير ذلؾ مف الجيات تحفيظ القرآف، كجمعيات البر، كالمكاتب 
 . (4)" الخيرية

 كيتضح أف مف أبرز سمات الماؿ العاـ، ما يمي:

 ستحقو المسممكف ببل تعييف.ي –1

 ، نيابة عنيـ.لمتصرؼ فيو ىك كلي أمر المسمميف المباشر -2

 .(5)مصارفو ىي مصالح المسمميف العامة -3

 

 

 
                                                           

 .10/51، المبسكط ،( السرخسي1)
، راجعو 73، 70، 68/ 1ىػ(، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، 660عز الديف عبد العزيز،)ت:  ابف عبد السبلـ، (2)

 -ة مثؿ: دار الكتب العممية القاىرة، )كصكرتيا دكر عد –كعمؽ عميو: طو عبد الرؤكؼ سعد، مكتبة الكميات األزىرية 
 ـ. 1991-ىػ  1414القاىرة( ، ط: جديدة مضبكطة منقحة،  -بيركت، كدار أـ القرل 

 .235عبد اهلل، نكازؿ الزكاة،  ،( الغفيمي3)
 .9/110كآخركف، الفقو الميسر، ( الطٌيار،4)
 .236صعبد اهلل، نكازؿ الزكاة ، ،( الغفيمي5)
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 حكم زكاة المال العام المستثمر: :الفرع الثاني
؛ كاتياقد تعرض الفقياء لمسألة زكاة ماؿ بيت الماؿ، كىك ماؿ المسمميف العاـ، كقرركا عدـ كجكب ز 

 (.1)لعدـ تعيف مالكيا، كلككنيا تصرؼ في مصالح المسمميف

، تفيد (2)كما أف بعض نصكصيـ الفقيية الدالة عمى عدـ كجكب الزكاة في أمكاؿ الغنائـ قبؿ قسمتيا
؛ لككف أمكاؿ الغنائـ مف األمكاؿ العامة، كىذا يدؿ عمى اتفاؽ أيضا بعدـ كجكب زكاة الماؿ العاـ

 .(4)الفقياء المعاصركف أيضا عميو اتفؽكىك ما  .(3)ذلؾ فيأقكاليـ 

نما كقع الخبلؼ لدييـ في   ذلؾ عمى قكليف:ك ، رزكاة الماؿ العاـ إذا استثم كا 

، إلى (8)، كالحنابمة(7) ، كالشافعية(6)، كالمالكية(5)، كأبك يكسؼ مف الحنفيةحنيفةالقكؿ األكؿ: ذىب أبك 
ال تجب الزكاة في األموال " قال الزحيمي: كبيذا ، كاؿ العامة المستثمرةعدـ كجكب الزكاة في األم

 .(9)" العامة الممموكة لمدولة إذا استثمرت

 

 

 
                                                           

، 2، المكتب اإلسبلمي ، ط16/ 2ىػ( ، مطالب أكلي النيى، 1243مصطفى بف سعد بف عبده ،)ت:  الرحيباني، (1)
ىػ( ، شرح 1101الخرشي : محمد بف عبد اهلل  ، )ت: ، 2/9، الكاساني، بدائع الصنائع ، ـ 1994 -ىػ 1415

عبد اهلل بف أحمد  ،ف قدامة اب، بيركت ، ط: بدكف طبعة كبدكف تاريخ  –، دار الفكر لمطباعة 179/ 2مختصر خميؿ، 
 ـ . 1994 -ىػ  1414، 1، دار الكتب العممية ، ط1/379ىػ( ، الكافي في فقو اإلماـ أحمد ، 620بف محمد ، )ت: 

 ىػ( ،926، )ت: زكريا بف محمد بف زكريا ،نصارم، األ67/ 2، األـ ،، الشافعي52/ 3المبسكط، ، ( السرخسي2)
 دار الكتاب اإلسبلمي ، ط : بدكف طبعة ك تاريخ .، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب

 ـ.2000، دار المكتبي ، تاريخ النشر : 18( ، زكاة الماؿ العاـ ، ص2015كىبة ، )ت :  ،( الزحيمي3)
 .242 /1 عبد اهلل ، نكازؿ الزكاة ، ،( الغفيمي4)
 .3/52المبسكط ،  ،( السرخسي5)
 ،1/487ىػ( ، حاشية الدسكقي ، 1230محمد بف أحمد بف عرفة ، )ت:  ،( الدسكقي6)

 دار الفكر،ط: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 .67/ 2األـ، ،الشافعي(7)
 .2/16مطالب أكلي النيى ،  ،( الرحيباني8)
 .1/105الزحيمي، قضايا الفقو كالفكر المعاصر،( 9)
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 . (1)الحسف الحنفيالقكؿ الثاني: كجكب زكاتو، كىك قكؿ محمد بف 

 أدلة القول األول:

يا إذا ، فبل تجب الزكاة في أصميا، كال غمتمى سائمة الكقؼ التي تتخذ لمدركالنسؿالتخريج ع – 1
 .( 2)، كالمدارسكانت مكقكفة عمى جية عامة: كالمساجد

ف الزكاة ال تجب في الماؿ إال إذا تحقؽ سبب كجكبيا، كىك الممؾ التاـ، فمما لـ يتحقؽ ذلؾ في إ - 2
 .(3)الماؿ العاـ، لـ تجب فيو الزكاة 

ف الزكاة ال تجب في الماؿ إال باعتبار الغنى، كممؾ المسمميف لؤلمكاؿ العامة ال يحقؽ ليـ إ - 3
 .(4)الغنى، فبل تجب فييا الزكاة 

 الثاني: أدلة القول

 .(5)ف مصرؼ الماؿ العاـ مختمؼ عف مصرؼ الزكاة، مما يكجب الزكاةإ - 1

ف الماؿ العاـ أنكاع؛ فمنو ما يككف مخصصا لممصالح العامة كالتعميـ كالصحة كالمكاصبلت إ - 2
كنحكىا، فبل تجب عندئذ زكاتو، كمنو ما يككف مممككا ممكية خاصة لمدكلة بجياتيا التنظيمية 

 .(6)كالتنفيذية، كالماؿ العاـ المستثمر، فتجب عندئذ زكاتو؛ لككف ممكيتو تامة

 الترجيح :

عدـ إيجاب الزكاة في الماؿ العاـ المستثمر؛ لككنو غير القائمب، األكؿالقكؿ كالذم أميؿ إلى ترجيحو ىك 
ثمر، فيككف مممكؾ ممكا تاما، ال سيما مع اتفاقيـ عمى عدـ كجكب زكاة الماؿ العاـ غير المست

حكميما كاحدا؛ لتحقؽ العمة المتقدمة فييما، كلككف الناتج مف االستثمار تابعنا لؤلصؿ في الحكـ، 
                                                           

 .52/ 3المبسكط ، ،السرخسي(1)
 .172/ 3المغني،  ،، ابف قدامة52/ 3المبسكط ، ،السرخسي(2)
، مجمة جامعة 792ص -دراسة فقيية مقارنة –زكاة األمكاؿ العامة المستثمرة في القطاع العاـ  ،محمد صباىي،(3)

 .ـ2009 –العدد الثاني  -25المجمد  –دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية
 (المصدر نفسو .4)
 .3/52( السرخسي، المبسكط، 5)
 ـ.2009 -ىػ 1430:  2دمشؽ ، ط –، دار المكتبي81(المصرم، رفيؽ يكنس، بحكث في الزكاة، ص6)
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مع ككف الزكاة عبادة، ال بد ليا  ،، فضبل عف أف يككف ناقبل لحكـ األصؿ(1)كالتابع تابع كال يفرد بحكـ
 .(2)مف نية، كال يمكف ىذا مع عدـ تعيف المالؾ

 استثمار األموال العامة في شركات القطاع العام بقصد تحقيق الربح . ينطبق عمىوىذا الحكم 

فال زكاة فييا، ألن المال العام وربحو، يظل ذات صفة عامة ، و المال العام ال زكاة " قال الزحيمي: 
 .(3)" فيو 

الزكاة عف أحد أنيـ اسقطكا : " (5)كشياب الزىرم ،(4)ثبت عف ابف عباس، كأبي ىريرة كاستدلك بما
 ".األمكاؿ العامة ، كىك الماؿ المكقكؼ عمى أىؿ الحاجة ك المسكنة

أف رجبل قاؿ البف عباس رحمو اهلل: إني جعمت عشرا مف اإلبؿ في سبيؿ اهلل، فيؿ ": ذكر أبك عبيدك 
يت عمي فييا زكاة؟ فقاؿ ابف عباس: عضمة أك معضمة يا أبا ىريرة، ليست بأدنى مف التي في ب

 ستعيف باهلل، ال زكاة عميؾ.اعائشة، فقؿ. فقاؿ أبك ىريرة: 

فقاؿ ابف عباس: أصبت، كؿ ما ال يحمؿ عمى ظيره، كال ينتفع بضرعو، كال يصاب مف نتاجو، فبل 
 .(6)زكاة فيو. فقاؿ عبد اهلل بف عمرك: أصبتما

 

 

                                                           

 -ىػ 1411، 1،دار الكتب العممية،ط1/117النظائر،األشباه ك ىػ(،911( السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر،)ت: 1)
 ـ.1990

2
–،زكاة األمكاؿ العامة المستثمرة في القطاع العاـ  .صباىي،محمد ربيع1/251، نكازؿ الزكاة ، الغفيمي، عبد اهلل( (

 .795ص

 .1/107قضايا الفقو ك الفكر المعاصر ،  ،(الزحيمي3)
4
صمى اهلل عميو -أبك ىريرة: الدكسي عبد الرحمف بف صخر،اإلماـ، الفقيو، المجتيد، الحافظ، صاحب رسكؿ اهلل ( (

 .2/578الذىبي: سير أعبلـ النببلء،  اليماني، سيد الحفاظ األثبات. -كسمـ

5
محمد بف مسمـ بف عبد اهلل بف ًشيىاب الزىرم، مف بني زىرة بف كبلب، مف قريش، أبك بكر: أكؿ مف دكف الحديث، ( (

نصفيا مسند.الزركمي : األعبلـ، نة. كاف يحفظ ألفيف كمئتي حديث، كأحد أكابر الحفاظ كالفقياء. تابعي، مف أىؿ المدي
7/97. 
 .1/595( أبك عبيد : األمكاؿ ، 6)
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 :الحكومة بعض أمواليا في شركات القطاع الخاصككذلؾ لك استثمرت 

ال زكاة عمييا، فيما تقدمو من رأس المال بنسبة ممكيتيا فيو ، وتظل الزكاة واجبة عمى "الزحيمي:قال 
 .(1) "شركة القطاع الخاص بنسبة حصتيا من رأس المال

، الماؿ العاـ، كالخاصكىذا ما ذىب إليو الفقياء مف استثناء األمكاؿ العامة مف تأثير الخمطة بيف 
زكاة عمى نصيب الدكلة في الشركات المساىمة، لعدـ أىمية الدكلة لمزكاة؛ تالي ال يمـز أيجاب الالكب

 .(2)لككنيا ال تممؾ الماؿ العاـ ممكا تاما 

األموال التي تتمقاىا الدولة من المواطنين في مقابل إصدار سندات  الزكاة في : حكمالمطمب الثاني
 .حكومية

، ألنيا (4)السندات محظكرة، ك (3)المالية، كاألسيـ مشركعةمف المعمكـ أف السندات كاألسيـ مف األكراؽ 
تتضمف قركضا بفائدة، أما السيـ: فيك يمثؿ جزءا مف رأس ماؿ الشركة، كأما السند: فيك يمثؿ جزءا 

 .(5)مف قرض عمى الشركة، أك البنؾ، أك الحككمة

كالشركات عندما تستديف مف صككؾ قابمة لمتداكؿ، تمثؿ قرضا، تصدرىا الحككمات :كيقصد بالسندات
 .(6)الناس، كيعتبر حاممو دائنا لمشركة، كال يعد شريكا فييا

فالسند بالنسبة لمحككمات، كالشركات أداة لبلقتراض، كبالنسبة لممقرض كرقة، أك صؾ يثبت ككنو دائننا 
 لممقترض بالقيمة المدكنة عمييا.

 

                                                           

 .1/108( الزحيمي : قضايا الفقو ك الفكر المعاصر ، 1)
ىػ( ، نياية المحتاج إلى شرح المنياج ، 1004( الرممي : محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب ، )ت: 2)
 .1/254الغفيمي، نكازؿ الزكاة ، ـ .1984ىػ/1404 - أخيرة، دار الفكر، بيركت ، ط:3/60
 .106/ 13المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة ،، ( الدبياف3)
ىػ  1430، 1ر الدكلية ،طبيت األفكا، 580/ 3محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل، مكسكعة الفقو اإلسبلمي ، التكيجرم،( 4)
 .ـ 2009 -
 .1/112قضايا الفقو ك الفكر المعاصر،  ،(الزحيمي5)
 .3/573مكسكعة الفقو اإلسبلمي ،  ،(التكيجرم6)
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، مع فائدة ربكية عمى القرض يقكـ بدفعيا عمى كيمتـز مصدر السند بتسديد قيمتو في التاريخ المحدد
، كيتـ تحديد ىذه الفائدة عادة بنسبة مئكية )سنكية أك نصؼ سنكية في الغالب( فترات زمنية محدكدة

مف القيمة االسمية لمسند، كال يتكقؼ دفع ىذه الفائدة عمى حصكؿ الربح في المشركع الذم أصدرت 
 .(1)يا عمى أم حاؿالسندات لتمكيمو مثبلن، بؿ يمـز دفع

، كذلؾ خزانة العامة بفائدة ثابتة محددة، أك أذكنات عمى الجأ الحككمة عادة إلى إصدار سنداتكتم
كغير  ، أك بناء مرفألمشركع اقتصادم كبير حيكم كمصنع عندما تحتاج الحككمة إلى أمكاؿ كثيرة

 .ذلؾ

ذا سددت الحككمة المشركع، صار كمو مف أمكاليا العامة، كالماؿ العاـ ال زكاة فيو فإذا أنجزت ، كا 
، لديكف الممزمة بيا بمكجب السندات، كىك إطفاء السندات انتيى كجكد الديف، أك القرضالحككمة ا

 .(2)، كال زكاة فيو مممكؾ لمحككمة ممكا عاما ال خاصاكدخمت قيمتو في رأس الماؿ المشركع ال

الماؿ المسجؿ في ، أك القرض الذم دكف في الصؾ القابؿ لمتداكؿ فيككف ما قبؿ سداد قيمة السندأ
 ، فيؿ تجب فيو الزكاة عمى الدائف؟السند ماال خاصا

الزكاة واجبة فيو عمى الدائن، أو المقرض وىو حامل السند، إذا بمغ نصابا " وتكون قال الزحيمي: 
 .(3)" يو الحولشرعيا موجبا لمزكاة فيو، وحال عم

مستعدا  ،كىك ما كاف معترفا بو": السداد أنو إذا كاف الديف حيا، أك مرجك إلىكذىب الفقياء باالتفاؽ 
 .(4)"عمى الدائف زكاتوفلسداده في كقتو، أكعند طمبو، 

 

                                                           

 .288/ 13المعامبلت المالية أصالة ك معاصرة ،  ،(الدبياف1)
 .1/112( الزحيمي، قضايا الفقو ك الفكر المعاصر، 2)
 .112\1،( المصدر نفسو3)
تحقيؽ: د. عصمت اهلل عنايت ، 2/341ػ( ، شرح مختصر الطحاكم، ى 370( الجصاص، أحمد بف عمي ، )ت: 4)

د زينب محمد حسف فبلتو ، أعد الكتاب لمطباعة كراجعو  -د محمد عبيد اهلل خاف  -أ. د. سائد بكداش-اهلل محمد
ـ. الدسكقي ، حاشية  2010 -ىػ  1431: 1كدار السراج ، ط -كصححو: أ. د. سائد بكداش ،دار البشائر اإلسبلمية 

ىػ( ، شرح الزركشي 772. الزركشي ، محمد بف عبد اهلل ، )ت: 55 – 54/ 2ـ ، . الشافعي، األ 1/466الدسكقي، 
 ـ. 1993 -ىػ  1413، 1، دار العبيكاف ، ط518/ 2لخرقي، اعمى مختصر 
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 ، أـ عند القبض عمى عدة أقكاؿ أىميا؟كقت أداء الزكاة، أىك في الحاؿ فيكلكف اختمفكا 

ف لـ يقبضو، كقاؿ بو عثماف بف عفا: القول األول  (1)كجابر ،كابف عمرف، يجب الزكاة فيو كا 

 .(4)، كركاية عف أحمد(3)، كىك مذىب الشافعي(2)رضي اهلل عنيـ

 أدلة القكؿ األكؿ:

قياس الديف عمى مميء باذؿ معترؼ عمى الكديعة، فكما يجب عمى صاحب الكديعة إخراج  - 1
 .(5)فكذا صاحب الد يف المرجك األداءزكاتيا مع ككنيا ليست في يده 

إف الديف عمى مميء باذؿ معترؼ بو، ال مانع مف قبضو، فبل أثر لككنو في يد غير مالكو،  - 2
 .(6)فتجب زكاتو كمما مر الحكؿ عميو

 ، -رضي اهلل عنو-: كجكب الزكاة فيو بعد قبضو لما مضى مف السنيف، كقاؿ بو عميالقول الثاني
 .(7)كىك المذىب عند الحنابمة ،- عنيمارضي اهلل-كعائشة 

 أدلة القكؿ الثاني:

 .(8)إف الزكاة مبنية عمى المكاساة، كليس مف المكاساة أف يخرج زكاة ماؿ ال ينتفع بو  - 1

قياس الديف المرجك عمى سائر األمكاؿ الزككية في كجكب الزكاة، كذلؾ أف الديف ماؿ مممكؾ  - 2
بو، فمزمو زكاتو عمى جميع ما مضى مف السنيف إذا قبضو كسائر لصاحبو، يقدر عمى االنتفاع 

 .(1)أمكالو
                                                           

شيد العقبة مع أبيو كنيتو أبك عبد اهلل استغفر لو النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليمة البعير خمسا ، جابر بف عبد اهلل( 1)
مات سنة ثماف أك تسع كسبعيف بعد أف عمى  ،كشيد مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ تسع عشرة غزاة ،كعشريف مرة

 .3/51. ابف حباف، الثقات، ككاف يخضب بالحمرة ككاف لو يـك مات أربع كسبعكف سنة
 .1/522( أبك عبيد، األمكاؿ ، 2)
 .2/125( الشربيني ، مغني المحتاج ، 3)
 .2/171،  ( البيكتي ، كشاؼ القناع4)
 .2/125( الشربيني، مغني المحتاج ، 5)
 .2/171( البيكتي ، كشاؼ القناع ، 6)
 .3/70.ابف قدامة : المغني ، 1/47( الخرقي ، مختصر الخرقي ، 7)
 .3/71( ابف قدامة ، المغني ، 8)
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، كركاية عند (2): كجكب الزكاة فيو بعد قبضو لسنة كاحدة، كىك مذىب المالكيةالقول الثالث
 .(3)الحنابمة

نما : القكؿ كدليؿ ىذا يمكف أنو يعتبر لكجكب الزكاة إمكاف األداء، كالديف ال يمكف أداؤه قبؿ قبضو، كا 
 .(4)ذلؾ بعد القبض، فتجب زكاة السنة التي قبض فييا

 .(6)،كمذىب الظاىرية( 5): عدـ كجكب الزكاة فيو، كىك ركاية عند الحنابمةالقول الرابع

 أدلة القكؿ الرابع:

 .(7)القنيةض ماؿ غير ناـو فمـ تجب زكاتو كعرك ف الديف إ - 1

عند الغريـ عدد في الذمة كصفة فقط، كليس عنده عيف ف الد ٍيفى في حكـ المعدكـ؛ إذ لصاحبو إ - 2
 .(8)ماؿ أصبلن 

  

                                                                                                                                                                                

 .3/71( ابف قدامة المغني ، 1)
 .1/315المدكنة ،  ،(اإلماـ مالؾ 2)
 .2/173كشاؼ القناع ،  ،(البيكتي3)

 .3/71، ابف قدامة : المغني، 1/315المدكنة،  ،(اإلماـ مالؾ 4)
 .3/71المغني ،  ،(ابف قدامة 5)
 .4/221المحمى ،  ،(ابف حـز 6)
،أم لمممؾ كليس لمتجارة، المكسكعة الفقيية الرجؿ كيمزمو، كال يبيعو ليستغمو(القنية: الماؿ الذم يؤثمو 7)

 .ىػ( 1427 - 1404)مف الككيت، –، دار السبلسؿ 2،ط الككيت –كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ،7/64الككيتية،
 .221/ 4المحمى ،  ،ابف حـز  .3/71ابف قدامة ، المغني،  (8)



59 
 

 : (1)الترجيح

 :لما يمي كجكب الزكاة في الديف المرجك إذا بمغ نصابنا كحاؿ الحكؿ عميو كذلؾب كالذم أميؿ إليو القكؿ
 . -رضي اهلل عنيـ-لما صح في ذلؾ مف آثار الصحابة، ك ة الفريؽ األكؿلقكة أدل - 1
لمقبكض، الديف اكبالديف غير مماطؿ فيك  معترؼ باذؿو  ءمميشخص عمى إذا كاف كألف الديف  - 3

 متى شاء صاحبو أخذه.
قنا مما  - 4 كألف تأخير زكاة الديف حتى القبًض قد يؤدم لعدـ سداد الديف كما لك سدده المديف متفرٍّ

 أبرأ لذمة المزكي. يصعب معو ضبط ما مر عمى الماؿ مف أحكاؿ، فتزكية الماؿ كؿ حكؿ
 ف في ذلؾ مكاساة لمفقراء كالمساكيف، كمف في حكميـ مف مصارؼ الزكاة األخرل.إ - 5

كىذا ما قرره مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي في دكرة انعقاد 
ف زكاة ـ، بشأ1985ديسمبر  28 -22ىػ/  1406ربيع الثاني  16-10مؤتمره الثاني بجدة مف 
أنو تجب زكاة الديف عمى رب الديف عف كؿ سنة إذا كاف المديف مميئنا " :(2)الديكف، حيث قرر ما يمي

 ."باذالن 
  

                                                           

 .1/206عبد اهلل ، نكازؿ الزكاة،  ،(الغفيمي1)
 .2/71(مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، 2)
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 زكاة الدين المؤجل ) غير المرجو (: الثالث المبحث
 أكال: تعريؼ الديف غير المرجك:

 .(1)عمى معسر، أك مماطؿ، أك جاحدكيقصد بو ما كاف 

 كجكب الزكاة في الديف غير المرجك.كاختمؼ الفقياء في 

 .(2)(ال تجب فيو الزكاة)قال الزحيمي: 

 :الفقياء في زكاتو عمى أقكاؿ مف أىميا ما يمي كقد اختمؼ

 القول األول: 

أنو ال زكاة عمى الديف غير المرجك حتى يقبضو الدائف، كيحكؿ عميو الحكؿ ، كىك ركاية عف أحمد 
سحاؽ، (3)كقكؿ قتادة  .(6)كأىؿ العراؽ، (5)ثكر كأبي، (4)كا 

 .(7)ماؿ المكاتب فيك يشبواالنتفاع بو، ال يقدر عمى  الديف غير المرجك كدليميـ: أف

كجكب الزكاة في الديف غير المرجك عمى الدائف، كيخرج الزكاة إذا قبضو لما مضى،  القول الثاني:
 .(8)أحمدكركاية لئلماـ ، كالثكرم -رضي اهلل عنيما -كىك قكؿ عمي كابف عباس

 أدلة أصحاب القكؿ الثاني:

                                                           

(1)https://ar.islamway.net/article/33823/ 
 .1/112( الزحيمي ، قضايا الفقو ك الفكر المعاصر ، 2)

( قتادة بف دعامة بف قتادة، حافظ العصر، قدكة المفسريف كالمحدثيف، أبك الخطاب السدكسي، البصرم، الضرير، 3)
 .5/270الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  األكمو.

أبك يعقكب، ىك: اإلماـ الكبير، شيخ المشرؽ، سيد الحفاظ، أبك يعقكب، إماـ عصره في الحفظ ك ( إسحاؽ بف راىكيو 4)
 .369 -11/358الذىبي: سير أعبلـ النببلء،  الفتكل.

كاف أحد أئمة الدنيا فقيا ، ر: الفقيو صاحب اإلماـ الشافعيٌ إبراىيـ بف خالد بف أبي اليماف الكمبي البغدادم، أبك ثك ( 5)
 رعا كفضبل، صنؼ الكتب كفٌرع عمى السنف، كذب عنيا، يتكمـ في الرأم فيخطئ كيصيب. مات ببغداد شيخا.كعمما كك 

 .1/37الزركمي، األعبلـ، 
 . 71/ 3المغني،  ،( ابف قدامة 6)
 .3/71، نفسو ( المصدر7)
 .3/71، ابف قدامة : المغني :  1/528( أبك عبيد ، كتاب األمكاؿ ، 8)
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ف كاف صاحبو غير راج لو، كال طامع فيو فإنو مالو كممؾ يمينو، متى ما  - 1 كذلؾ ألف ىذا الماؿ كا 
ثبتو عمى غريمو بالبينة، أك أيسر بعد إعداـ، كاف حقو جديدا عميو، فإف أخطأه ذلؾ في الدنيا فيك لو 

 .(1)الي فبل يسقط حؽ اهلل فيوفي اآلخرة ، فبل يزكؿ ممكو عنو ، كبالت

ف الديف غير المرجك مممكؾ يجكز التصرؼ فيو، فكجبت زكاتو لما مضى، كالديف عمى إ – 2
 .(2)المميء

 .(3)االستدالؿ باآلثار المركية عف عمي ك ابف عباس في ذلؾ  – 3

كجكب الزكاة في الديف غير المرجك عمى الدائف، كيزكيو إذا قبضو لعاـ كاحد، كىك القول الثالث:
 .(5)ؾ، كالميث كاألكزاعي كمال(4)بف عبد العزيزامذىب عمر 

 تيـ: أدل

ف الزكاة عمى الماؿ ال تجب في غيره، كما بأمف السنيف:  عمى سقكط الزكاة فيما مضى استدلكا – 1
 .(6) داـ الماؿ في الذمة فميس بماؿ

كدليميـ عمى أف عميو زكاة سنة كاحدة، أنو حصؿ في يده في طرفي الحكؿ عيف نصاب، فكجب  - 2
عميو الزكاة، كال يراعى تضاعيؼ الحكؿ بدليؿ أنو لك كاف معو في أكؿ الحكؿ نصاب فاشترل بو سمعة 

 .(7)اة لكسطوخر الحكؿ بنصاب لزمتو الزكاة، لككنيا عينا طرفي الحكؿ مف غير مراعآثـ باعيا في 

                                                           

 .1/530األمكاؿ ،  ( أبك عبيد ، كتاب1)
 .3/71( ابف قدامة : المغني : 2)
 .530\1، السابؽ  ( المصدر3)
ابف الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي بف مركاف األمكم  عمر بف عبد العزيز( 5)

حقا، أبك حفص القرشي، األمكم، بف كبلب، اإلماـ، الحافظ، العبلمة، المجتيد، الزاىد، العابد، السيد، أمير المؤمنيف 
 .5/114الذىبي: سير أعبلـ النببلء،  المدني، ثـ المصرم، الخميفة، الزاىد، الراشد، أشج بني أمية.

ىػ(، الكافي 463بف عبد البر بف عاصـ،)ت: . القرطبي : يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد 3/71، المغني : ( ابف قدامة5)
ؽ: محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ، تحقي1/294، في فقو أىؿ المدينة

 .ـ1980ىػ/1400: 2المممكة العربية السعكدية ، ط
تحقيؽ: الحبيب بف ، 384/ 1اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ،  ىػ(،422ت :  )(عبد الكىاب بف عمي بف نصر،6)

 ـ.1999 -ىػ 1420، 1طاىر ، دار ابف حـز ، ط
 .384/ 1المصدر نفسو، (7)
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 الراجح :

ىك عدـ كجكب الزكاة في الديف غير المرجك، حتى يقبضو، كيمر عميو الحكؿ،  كالذم يظير ترجيحو
 لعدـ تماـ الممؾ؛ ألنو غير مقدكر عمى االنتفاع بو. 

كجاء في قرارات مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي في دكرة انعقاد 
ـ ، بعد أف نظر 1985ديسمبر  28 -22ىػ/  1406ربيع الثاني  16 - 10الثاني بجدة مف مؤتمره 

في الدراسات المعركضة حكؿ "زكاة الديكف" كبعد المناقشة المستفيضة التي تناكلت المكضكع مف 
أنو تجب الزكاة عمى رب الديف بعد دكراف الحكؿ مف يكـ القبض إذا كاف المديف : جكانبو المختمفة

 .(1)ا أك مماطبلن معسرن 
 

 

 

  

                                                           

 .2/71( مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، 1)
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 الثاني الفصل

 اختياراتو الفقيية المعاصرة في حكم األقميات المسممة وما تواجيو في قضايا العبادات.الزحيمي و 

 

 األول : التعريف باألقميات المسممة . المبحث

 المبحث الثاني: أىم القضايا التي تواجييا األقميات المسممة في باب العبادات
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 األول: التعريف باألقميات المسممة. المبحث
 .: تعريؼ األقميات لغة كاصطبلحاالمطمب األكؿ

 األقميات لغة :تعريف 

جمع أقمية، بفتح القاؼ، كتشديد البلـ المكسكرة، كالياء المشددة المفتكحة، مف القمة، كىي ضد الكثرة، 
 .(1)كأقؿ أم: أتى بالقميؿ، أك جعمو قميبل 

 اصطالحا:األقميات 

إذ لـ يرد ليا  ،يرت حديثا، كلـ تكف تعرؼ مف قبؿيعتبر مصطمح األقميات مف المصطمحات التي ظ
، كلعؿ ذلؾ راجع إلى التقسيـ الجغرافي الحديث الحديث، أك السيرة، أك التاريخ، أك ذكر في كتب الفقو

عف األغمبية برز مجمكعة، أك مجمكعات في كؿ قطر تختمؼ ألمدكؿ في العصر الحديث، مما 
 السكانية ليذا القطر، كقد يككف االختبلؼ في المغة، أك الديف، أك العرؽ.

 كقد كردت عدة تعريفات ليذا المصطمح منيا:

مجمكعة مف سكاف قطر، أك إقميـ، أك دكلة ما تخالؼ األغمبية في االنتماء العرقي، : )ىي األقمية - 1
 .(2)ا( زن لضركرة مكقفا سياسيا كطبقيا متميأك المغكم، أك الديني، دكف أف يعني ذلؾ با

كىي في العرؼ الدكلي مئات مف رعايا دكلة مف الدكؿ تنتمي مف حيث الجنس أك المغة أك الديف  - 2
 .(3)إلى غير ما تنتمي إليو أغمبية رعاياىا

 كعمى ىذا فبل ينبغي أف يحمؿ مصطمح األقمية في الفكر كاالصطبلح اإلسبلمي أم معنى مف معاني
 العنصرية ، أك القير كاالضطياد لؤلقمية في المجتمع، أك الدكلة اإلسبلمية.

 

                                                           

 .563، 11لساف العرب،  ،(ابف منظكر1)
 ، دار النفائس، 27سميماف محمد، األحكاـ السياسية لؤلقميات المسممة في الفقو اإلسبلمي، ص تكبكلياؾ:(2)

 ـ. 1997-ىػ  1418، 1دار البيارؽ، عماف، األردف، ط 
 .1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، ط ، 1/244مكسكعة السياسة،، الكىاب عبدالكيالي،( 3)
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 : تعريف مصطمح األقميات المسممة:الثاني المطمب
ذىب بعض الباحثيف إلى تعريؼ األقميات المسممة بأنيا: كؿ مجمكعة بشرية تعيش بيف مجمكعة أكبر 

 .(1)كتحاكؿ بكؿ جيدىا الحفاظ عميومنيا، كتختمؼ عنيا في ككنيا تنتمي إلى اإلسبلـ، 

بشأف  اة المؤتمر اإلسبلمي قد أصدر قرارن فإف مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظم ،كأخيرا
"ينبغي استبعاد تسمية الكجكد خارج العالـ اإلسبلمي بػ )األقميات( أك  :رعاية األقميات المسممة جاء فيو

)الجاليات(؛ ألف تمؾ التسميات مصطمحات قانكنية ال تعبر عف حقيقة الكجكد اإلسبلمي الذم يتصؼ 
بالشمكلية كاألصالة كاالستقرار كالتعايش مع المجتمعات األخرل، فإف التسميات المناسبة ىي مثؿ: 

 .(2)الغرب، أك المسممكف خارج العالـ اإلسبلمي" المسممكف في

كقد أكد المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث في بيانو الختامي لدكرتو العادية السادسة عشرة عمى أف 
المسمميف الذيف يعيشكف في الببلد األكركبية ىـ إما مكاطنكف قد ضمنت ليـ القكانيف جميع حقكؽ 

ما مقيمكف كعمييـ المكاطنة، كمنيا: حرية التديف،  كالمحافظة عميو، كالتمكيف مف التعريؼ بو. . . ، كا 
 .(3)جميعا التقيد بأحكاـ الشرع كآدابو كأخبلؽ أىؿ اإلسبلـ

 

 

 

 

                                                           

(1 )
http://www.themwl.org/web/sites/default/files/world_conference_for_fatwa_and_controls_1 

 2005 -ىػ  1426الرابع، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي، الدكرة السادسة عشرة، العدد السادس عشر، الجزء ( 2)
 (.711ـ، )ص 

ـ، )ص  2007 -ىػ  1428( الجزء الثاني، 11 - 10المجمة العممية لممجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث عدد )( 3)
302 - 305.) 
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 أىم القضايا التي تواجييا األقميات المسممة في باب العبادات .: الثاني المبحث

 : تحديد أوقات الصالة في المناطق القطبية .المطمب األول
 تصوير المسألة:أواًل: 

الصبلة ىي الركف الثاني بعد الشيادتيف، كىي عبادة اليكـ كالميمة، ترتبط بجرياف الشمس كحركة الميؿ 
 كالنيار.

َّنيىيييجئحئخئمئُّٱكأداؤىا في أكقاتيا كاجب مفركض، قاؿ تعالى:
(1). 

متكسطة تظير فييا كىي منطقة معتدلة -كلما كاف نزكؿ الكحي كبزكغ شمس الرسالة في جزيرة العرب 
لـ تقع ثمة نازلة في ىذا الخصكص، كبقي الحاؿ كذلؾ حتى شمؿ  -عبلمات مكاقيت الصبلة بكضكح

صمى اهلل  -اإلسبلـ منطقة كاسعة شاسعة مف إندكنيسيا إلى مكريتانيا، فمما تحقؽ مكعكد رسكؿ اهلل 
تظير  -بحمد اهلل-خؿ مكاف كبمغ ممؾ أمتو كسمطاف دينو ما بمغ الميؿ كالنيار، لـ ي -عميو كسمـ 

عميو شمس النيار، إال كدخمو اإلسبلـ، ككجد فيو مف يتعبد هلل بإقامة الصمكات الخمس كؿ يـك 
 .(2)كليمة

كغابت عبلماتيا  الشرعية، عند ىذا الحد ثارت مشكمة معاصرة، كنازلة مستجدة حيف فقدت المكاقيت
النيار جدا عمى حساب الميؿ، كالعكس يتكرر  في بعض دكؿ كببلد نائية نحك القطبيف، حيث قد يطكؿ

أيضا، حتى نصؿ إلى ستة أشير مف ليؿ مستمر في القطب الشمالي، كستة أشير مثميا مف نيار 
مستمر في القطب الجنكبي، كما أف دكال أكركبية كثيرة تفقد فييا أكقات ككقت العشاء، فبل تتميز 

طو بياض الصبح، فبل يظير بدء كقتيا كال عبلماتو، فبل يظير غياب الشفؽ األحمر حتى يخال
 خركجو؟

  

                                                           

 (.103( سكرة النساء، اآلية ) 1)
 .2/813محمد يسرم ، فقو النكازؿ لؤلقميات المسممة ، إبراىيـ،( 2)
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 التكييف الشرعي لممسألة :ثانًيا: 

تعكد ىذه المسألة إلى باب المكاقيت، كحكـ مف لـ يجد كقتا ألداء الصمكات الخمس، كىؿ تسقط 
 -كىك الكقت-الصمكات التي لـ يكجد كقت ألدائيا؟ كذلؾ ألف الكقت سبب الكجكب، فإذا عدـ السبب 

 (1)يعدـ المسبب كىك الكجكب؟!ىؿ 

 كقد عبر بعض الفقياء عف ىذه الحالة بتعابير مختمفة كمتباينة، كقكليـ:
 حكـ الببلد التي ال يغيب فييا الشفؽ. -
 .(2)حكـ الببلد التي يفقد فييا كقت العشاء -

 تحرير محل النزاع:ثالثًا: 
استمرار كجكب الصبلة حاؿ فقداف عبلمات باستثناء مذىب الحنفية لـ ينازع أحد مف الفقياء في 

 أكقاتيا.
لكف نزاعا كقع في المذىب الحنفي حاصمو ذىاب بعض الحنفية إلى سقكط الكجكب الشرعي الذم 
أنيط بسبب فمكي عادم، كىك ظيكر الشفؽ أك غيابو مثبل، فإذا فقدت العبلمة سقط الكجكب عندىـ. 

ٱكىذا الرأم عمدتو قكلو تعالى:

 قدف فإذا  ،(3)َّنئىئيئربزبمئٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئٱُّٱ
، فإنو ال يمزمو شيء اتجاه ءك كمف فقد عضكا مف أعضاء الكض،بب، فيؿ يمـز مف فقده فقد المسالسبب

(. 4)العضك المفقكد
 

 

                                                           

ىػ(، بمغة السالؾ 1241: أحمد بف محمد،)ت:  الصاكم .1/362، رد المحتار عمى الدر المختار،( ابف عابديف1)
 ، دار المعارؼ، ط: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.1/225ألقرب المسالؾ،

بيركت ، ط: بدكف  –، دار الفكر 130/ 1عميرة : أحمد البرلسي، حاشية القميكبي كعميرة،ك  أحمد سبلمة، ،(القميكبي2)
/ 1ىػ(، حاشية البجيرمي عمى الخطيب، 1221سميماف بف محمد بف عمر، )ت:  ،ـ .البجيرمي1995-ىػ1415طبعة، 
 ـ.1995 -ىػ 1415، دار الفكر، ط: بدكف طبعة، تاريخ النشر: 392

 (.78( سكرة اإلسراء، اآلية ) 3)
، 1، دار الكتبي ، ط1/306ىػ(، البحر المحيط ،794(الزركشي : بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر، )ت : 4)

 .2/815محمد يسرم ، فقو النكازؿ لؤلقميات المسممة ، إبراىيـ،ـ.1994 -ىػ 1414
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ىذا الرأم أحد رأييف مصححيف في المذىب، إال أنو رجح عدـ سقكط الكاجب؛ (1)كاعتبر ابف عابديف
كجكب صبلتيف في اليـك  الرأم أنو يفضي إلى إسقاطلتأيده بقكؿ مجتيد آخر، كمما أضعؼ ىذا 

 .(2)كالميمة، كاإلجماع منعقد عمى كجكب خمس صمكات في اليـك كالميمة

 .(3)كفي الحديث:". . . فأعمميـ أف اهلل تعالى افترض عمييـ خمس صمكات في كؿ يكـ كليمة"

 .(4)كحديث: "ىي خمس، كىي خمسكف، ال يبدؿ القكؿ لدم"

ب الكجكب الخاص بإحدل الصمكات ىك دخكؿ كقتيا، فإف دخكؿ اليـك كالميمة كخركجيما فإذا اعتبر سب
 ىك سبب أيضا لكجكب الصمكات الخمس في اليكـ كالميمة.

عمى أف نصكص الشريعة لـ تنص عمى أسباب، أك شركط، كما نصت عمى عدد الصمكات الخمس، 
بحاؿ مف األحكاؿ، إال لحائض أك كليس ىنا نص يدؿ عمى إسقاط صبلة كاحدة فضبل عف صبلتيف 

 .(5)نفساء، كلـ تستثف الشريعة بعد ذلؾ أحدا مف أىؿ التكميؼ

 الخالف: سبب  رابًعا: 

سبب الخبلؼ كمرجعو يعكد إلى نص كاحد، ىك حديث الدجاؿ المشيكر، كىك حديث طكيؿ، فيو أف 
فقاؿ: "أربعكف يكما، يـك عف مدة لبثو في األرض،  -صمى اهلل عميو كسمـ  -الصحابة سألكا النبي 

 -صمى اهلل عميو كسمـ  -كسنة، كيكـ كشير، كيكـ كجمعة، كسائر أيامو كأيامكـ"، قمنا: يا رسكؿ اهلل 
 .(6)فذلؾ اليـك الذم كسنة تكفينا فيو صبلة يكـ؟ قاؿ: "ال، اقدركا لو قدره. ."

 
                                                           

 أحمد بف عبد الغني بف عمر المشيكر كأسبلفو بابف عابديف: فقيو حنفي، كلد كمات في دمشؽ.( 1)
 حمزة مفتي دمشؽ.تكلى اإلفتاء في بعض المدف الصغيرة ثـ عيف أمينا لمفتكل مع السيد محمكد 

كتابا كرسالة، منيا رسالة في )تبرئة الشيخ األكبر مما نسب إليو مف القكؿ بالحمكؿ كاالتحاد( ك )شرح  20لو نحك 
 .1/152. الزركمي، األعبلـ، العقيدة اإلسبلمية( لمحمزاكم

 .365-364/ 1،رد المحتار عمى الدر المختار،ابف عابديف (2)
 .1395حديث رقـ :  كتاب الزكاة،باب كجكب الزكاة، ،2/104صحيح البخارم،  ،البخارم  (3)
 .3342حديث رقـ :  كتاب أحاديث األنبياء،باب ذكر أدريس عميو السبلـ، ،4/135المصدر نفسو،  (4)
 .1/364رد المحتار عمى الدر المختار ،  ،ابف عابديف (5)
حديث  فتف كأشراط الساعة، باب ذكر الدجاؿ كصفتو كما معو،كتاب ال ،2250/ 4صحيح مسمـ ،  ،اإلماـ مسمـ  (6)

 .2937رقـ : 
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المقصكد كماؿ العدد في اليكـ الذم كعميو، فقد جرل الخبلؼ حكؿ معنى قكلو: "فاقدركا لو قدره" كىؿ 
كأسبكع، فتصمى خمس كثبلثكف صبلة، كىكذا يزيد العدد في اليكـ الذم كشير، ثـ في اليكـ الذم 

 كسنة، كيصمى في سائر األياـ خمس صمكات.
ا عف ثـ ىؿ يجرم قياس في العبادات؟ كىؿ يجرم فييا تعميؿ؟ كىؿ يمكف تحديد عبلمات جديدة عكضن 

 الغائبة؟
أك  في حاؿ استمرار الميؿ،لكؿ ما سبؽ كقع الخبلؼ بيف المعاصريف في ىذه المسألة الميمة، كىي 

، بحسب اختبلؼ فصكؿ السنة، كفي حاؿ فقد العبلمات لبعض األكقات النيار أربعا كعشريف ساعة
 خبلؿ السنة، كيؼ يتـ تحديد أكقات الصمكات في تمؾ الببلد.

 : أقوال الفقياء وأدلتيمخامًسا: 

يجب عمى المسممين في ىذه الحالة أن يحددوا أوقات صالتيم، معتمدين في ذلك  "قال الزحيمي:
عمى أقرب بالد معتدلة ليم، يتمايز فييا الميل من النيار، وتعرف فييا أوقات الصموات الخمس 

 .(1)" بعالماتيا الشرعية

 واختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى عدة أقوال، وىي كما يمي:

 القول األول:

في بمد كيذه  -مثبل-التقدير النسبي بكقت أقرب الببلد، كذلؾ بأف ينظر مف يريد معرفة كقت العشاء 
إلى أقرب الببلد التي تظير فييا العبلمات، فإذا مضى بعد غركب الشمس زمف يغيب الشفؽ في مثمو 

 .(2)ىك الراجح مف مذىب الحنفيةكىذا قكؿ الشافعية، ك ،في أقرب تمؾ الببلد إلييـ فقد دخؿ كقت العشاء

كالتقدير يككف بأقرب الببلد إلييـ، ك  ،(3)بحديث الدجاؿ المشيكر."-كاستدؿ الشافعية لمبدأ التقدير
 الصمكات . اءتظير فييا العبلمات الشرعية ألد

 

 
                                                           

 .1/34قضايا الفقو ك الفكر المعاصر ،  ،الزحيمي (1)
 .1/364رد المحتار عمى الدر المختار،  ،ابف عابديف  .392/ 1البجيرمي، حاشية البجيرمي عمى الخطيب ، (2)

 .78سبؽ ذكره ص( 3)
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 :ياكىذا الرأم قد أفتت بو عدة مجامع فقيية معتبرة، من

 العربية السعودية:ىيئة كبار العمماء بالمممكة  - 1
 ىػ، بخصكص ىذا الشأف ما يمي: 1398/ 4/ 12( بتاريخ 61حيث جاء في قرار مجمسيا رقـ )

". . . ثانيا: مف كاف يقيـ في ببلد ال تغيب عنيا الشمس صيفا، كال تطمع فييا الشمس شتاء، أك في 
ـ أف يصمكا الصمكات ببلد يستمر نيارىا إلى ستة أشير، كيستمر ليميا ستة أشير مثبل، كجب عميي

الخمس في كؿ أربع كعشريف ساعة، كأف يقدركا ليا أكقاتيا، كيحددكىا معتمديف في ذلؾ عمى أقرب 
 ببلد إلييـ، تتمايز فييا أكقات الصمكات المفركضة بعضيا مف بعض. . .".

اليـك .  فمـ يعتبر ...س مع حديث الدجاؿ، ثـ جاء تعقيباكاستدؿ ليذا بأحاديث فرض الصمكات الخم
الذم كسنة يكما كاحدا يكفي فيو خمس صمكات، بؿ أكجب فيو خمس صمكات في كؿ أربع كعشريف 
ساعة، كأمرىـ أف يكزعكىا عمى أكقاتيا؛ اعتبارا باألبعاد الزمنية التي بيف أكقاتيا في اليكـ العادم في 

ا أف يحددكا أكقات ؿ عف تحديد أكقات الصمكات فييك ببلدىـ، فيجب عمى المسمميف في الببلد المسئك 
صبلتيـ، معتمديف في ذلؾ عمى أقرب ببلد إلييـ، يتميز فييا الميؿ مف النيار، كتعرؼ فييا أكقات 

 .(1)الصمكات الخمس بعبلماتيا الشرعية في كؿ أربع كعشريف ساعة"

 المجمع الفقيي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة: - 2
ىػ، كجاء فيو: "فيمايتعمؽ بمكاقيت  1402/ 4/ 10 -ـ  1982/ 2/ 4في دكرتو الخامسة بتاريخ 

الصبلة لمببلد التي يستمر ظيكر الشمس فييا ستة أشير، كغيابيا ستة أشير، كبعد مدارسة ما كتبو 
 الفقياء قديما كحديثا في المكضكع، قرر ما يمي:

بحسب اختبلؼ فصكؿ السنة،  أكال: تمؾ التي يستمر فييا الميؿ أك النيار أربعا كعشريف ساعة فأكثر
ففي ىذه الحاؿ تقدر مكاقيت الصبلة كغيرىا في تمؾ الجيات حسب أقرب الجيات إلييا مما يككف فييا 

 .(2)ليؿ كنيار متمايزاف في ظرؼ أربع كعشريف ساعة

 
 
 
 

                                                           

 .462/ 4العمماء، أبحاث ىيئة كبار  (1)
 .1304/ 3مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ،  (2)
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 إدارة اإلفتاء بالكويت: - 3
المميزة لكقت العشاء ككقت الفجر يأخذ كقد جاء في فتكاىا: ". . . الببلد التي تغيب فييا العبلمات 

أىميا بالتقدير عمى أساس القياس النسبي ألقرب منطقة إلييـ يظمفييا التمايز صحيحا طكاؿ أياـ 
 .(1)السنة، كذلؾ مكافؽ لمشافعية، كالراجح مف مذىب الحنفية، كىك الذم تؤيده ظكاىر النصكص. . . "

 القول الثاني: 

رب الببلد، كذلؾ بأف يتابع البمد األقرب كالذم تتحقؽ فيو العبلمات الشرعية التقدير المطابؽ لتكقيت أق
في المناطؽ التي ال يغيب فييا الشفؽ يككف عند غياب شفؽ  -مثبل-في نفس مكاقيتو، فكقت العشاء

أقرب مكاف ليـ، فإذا غاب في تمؾ البمد فقد كجبت العشاء عمى أىؿ تمؾ الدار التي ال يغيب فييا 
لك كاف ىذا بعد الفجر، كتعتبر الصبلة عند تأديتيا في ىذا الكقت أداء، كليست قضاء.كىذا الشفؽ، ك 

 .(2)مذىب المالكية، كالحنابمة

كىذا الرأم قد اعتمدتو ندكة األىمة كالمكاقيت كالتقنيات الفمكية في تكصياتيا كمقترحاتيا، كالتي انعقدت 
 ـ.حيث جاء في التكصيات: 1989 -ىػ  1409بالككيت 

في الببلد التي ال تتمايز فييا األكقات كالعشاء كالفجر؛ لعدـ غيبكبة الشفؽ، أك عدـ غركب  - 4"
الشمس، أك عدـ طمكع الفجر، يؤخذ لتحديد أكقات الصمكات التي اختفت عبلماتيا بمبدأ "التقدير 

عاة ككف البمد المطابؽ" بأف يجرم عمى تمؾ الببلد تكقيت أقرب بمد تتمايز فيو تمؾ األكقات، مع مرا
األقرب عمى نفس خط الطكؿ، كىذا المبدأ مستمد مف مذىب المالكية، كىك يحقؽ اليسر كرفع 

 .(3)الحرج"

 
 
 
 

                                                           

مجمكعة الفتاكم الشرعية الصادرة عف قطاع اإلفتاء كالبحكث الشرعية، كزارة األكقاؼ كشئكف اإلسبلمية، ( 1)
 ـ. 1996 -ىػ  1417، 1ط  (،111فتكل رقـ )الككيت،

 .1/144البيكتي : شرح منتيى اإلرادات ، ، 1/179( الدسكقي : حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، 2)
ـ، عف بحث الحمكؿ  1989 -ىػ  1409تكصيات كمقترحات ندكة األىمة كالمكاقيت كالتقنيات الفمكية، الككيت، ( 3)

 (.310الشرعية لممناطؽ الفاقدة لبعض أكقات الصبلة، )ص 
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 القول الثالث: 
عند غياب جميع العبلمات في جميع األكقات يقدر لؤلكقات، أما عند غياب العبلمات المميزة لكقت 

الصبح، كال يسقط كجكبيا. كذلؾ لتيقف غياب الشفؽ، العشاء لعدـ غيبكبة الشفؽ فتصمى في كقت 
 .(1)بغمبة نكر الصباح، كىذا منقكؿ عف بعض الحنفية

 القول الرابع: 
 التقدير بناء عمى آخر يكـ غابت فيو العبلمات.

كذلؾ في الببلد التي ال يغيب فييا شفؽ الغركب حتى يطمع الفجر، بحيث ال يتميز شفؽ الشركؽ عف 
، ككقت صبلة الفجر بحسب آخر فترة شفؽ الغركب، يق در كقت العشاء اآلخرة، كاإلمساؾ في الصـك

 يتميز فييا الشفقاف.
أم: يتـ اعتماد تكقيت آخر يكـ ظيرت فيو عبلمتا العشاء كالفجر، كيظؿ ىذا التكقيت معتمدا حتى 

 .(2) دتظير العبلمات مف جدي
 القول الخامس: 

 معاصرة.بخصكص كقت العشاء: إعماؿ تقديرات 
 :(3)كىي عدة اجتيادات كآراء شخصية ألصحابيا، منيـ: فمكيكف، كمنيـ: فقياء، كمف ذلؾ

قسمة الميؿ إلى نصفيف؛ األكؿ: يمتد مف غركب الشمس إلى منتصؼ الميؿ، كىك كقت مكسع  -1
، لممغرب، كيككف منتصؼ الميؿ كقتا لصبلة العشاء، كىك يمتد لزمف يسعيا، ثـ يبدأ كقت صبلة الفجر

 كيمتد حتى شركؽ الشمس.
اعتبار كقت العشاء بعد ساعة كعشريف دقيقة مف غركب الشمس تيسيرا، كيعتمد لكقت الفجر آخر  -2

 يـك ظيرت فيو عبلمة الفجر احتياطا.
 كىذا ما اعتمد في التقكيـ التركي.

السنة، تحديد الفرؽ بيف المغرب كالعشاء، كالفجر كالشركؽ، بساعة، كنصؼ لجميع فصكؿ  -3
 .كلجميع ببلد العالـ

قسمة الميؿ إلى سبعة أسباع، أك ستة أسداس، بحيث يبتدئ كقت العشاء بعد نياية الجزء األكؿ،  -4
 كيبتدئ الفجر مع بداية الجزء األخير.

 .مكة، أك المدينة، فيما ميبط الكحي، كمف جممة الببلد المعتدلةاعتماد تكقيت  -5
                                                           

 .1/224فتح القدير ،  . ابف اليماـ : 1/365، رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف : (1)
 .3/1304( مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ، 2)
 .2/825، فقو النكازؿ لؤلقميات المسممة ، محمد يسرم إبراىيـ، (3)
 



73 
 

 القول السادس :
بالتقدير النسبي عند اختفاء العبلمات فى جميع الصمكات ، يقاؿ بجكاز الجمع بيف المغرب ، مع القكؿ 

 كالعشاء عند اختفاء العبلمات في بعض األكقات.
بو ك ،الصبلتيف: العجز عف معرفة الكقت ك كرد ىذا القكؿ عند الحنابمة في األسباب المبيحة لمجمع بيف

 .(1)دكرتو الثالثة صدر قرار المجمس األكركبي لئلفتاء في

 .النبكية الشريفة كاستدؿ ليذا القكؿ بالقرآف الكريـ، كالسنة

 فأما القرآن الكريم:
 .(2)َّنئىئيئربزبمئٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئٱُّٱقكلو تعالى: 

 كجو الداللة:
 .(3)غسؽ الميؿ أشير بو إلى المغرب، كالعشاء، فالميؿ ىك كقت المغرب كالعشاءأن

 وأما السنة النبوية:
كىذا ، (5)كعند شدة المطر، (4)ثبت مف جكاز الجمع بيف المغرب كالعشاء في السفر فمف األحاديث: ما

يدؿ عمى أف الكقت بيف المغرب كالعشاء حاؿ العذر ىدر، فيجكز الجمع تقديما أك تأخيرا، كيصير 
 .الكقتاف كقتا كاحدا

 المناقشة والترجيح:سادًسا: 
، كعشريف ساعةيترجح قكؿ مف قاؿ بالتقدير النسبي حاؿ فقد العبلمات باستمرار الميؿ، أك النيار أربعا 

 كىك قكؿ األكثر مف المتقدميف كالمتأخريف.

                                                           

قرارات كفتاكل المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث، المجمكعتاف األكلى ، 2/205المغني،  ،قدامة ابف (1)
 دار التكزيع كالنشر، القاىرة. ،109صكالثانية،

 (.78( سكرة اإلسراء، اآلية )2)
، تحقيؽ: عبد 3/477ىػ(، المحرر الكجيز، 542، )ت: ؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـعبد الح ،( ابف عطية3)

 ىػ . 1422: 1بيركت، ط –السبلـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية 
حديث رقـ:  كتاب صبلة المسافريف، باب جكاز الجمع بيف الصبلتيف في السفر، ،1/489صحيح مسمـ،  ،(مسمـ4)
(703.) 
 (. 705حديث رقـ: )  ،( المصدر نفسو5)
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"أرأيت ىؿ يكمؼ اهلل تعالى مف يقيـ في جية القطبيف، كمايقرب منيا :(1)يقكؿ الشيخ محمد رشيد رضا
كبل إف اآليات الكبرل عمى ككف ، خمس صمكات فقط -عدة أشيركىك سنة ، أك -أف يصمي في يكمو 

ىذا القرآف مف عند اهلل المحيط عممو بكؿ شيء، ما نراه فيو مف االكتفاء بالخطاب العاـ الذم ال يتقيد 
بيف أكقاتيا بما -صمى اهلل عميو كسمـ–فأطمؽ األمر بالصبلة، كالرسكؿ، بزماف مف جاء بو، كال مكانو

د المعتدلة، التي ىي القسـ األعظـ في األرض، حتى إذا كصؿ اإلسبلـ إلى أىؿ تمؾ يناسب حاؿ الببل
صمى اهلل  -الببلد التي أشرنا إلييا يمكنيـ أف يقدركا لمصمكات باجتيادىـ، كالقياس عمى ما بينو النبي 

 .(2)"مف أمر اهلل المطمؽ، فيقدركا ليا قدرىا -عميو كسمـ 

مى البمد التي سيعتبر بيا المكاقيت بأقرب الببلد، فينبغي أف يتفؽ ع عمى أنو إذا كقع اختيار تقدير
 لمشقاؽ كالفتنة. الممكاقيت، كمنعن  ا، كأال يختمؼ عمييا ضبطن رالتقدي

، كالسابع سائغ الة عميو فإف كبل الرأييف الرابعكأما ما يتعمؽ بكقت العشاء عند فقد العبلمة الشرعية الد
المسمـ المقيـ في تمؾ الديار بيف أف يعتبر دخكؿ كقت العشاء بآخر مقبكؿ فيما يظير، بحيث يخير 

فترة يمكف فييا التمييز بيف الشفقيف؛ شفؽ العشاء، كشفؽ الفجر.كعند الحاجة أك المشقة لو أف يجمع 
كال يسكغ بحاؿ أف يسقط عنو فرضيا، كما قاؿ بعض الحنفية؛ فإنو مخالؼ لما انعقد .بيف الصبلتيف

 .(3)ف كجكب خمس صمكات في اليكـ كالميمةعميو اإلجماع م

  

                                                           

محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بىياء الديف بف منبل عمي خميفة القممكني، البغدادم ( 1)
األصؿ، الحسيني النسب: صاحب مجمة )المنار( كأحد رجاؿ اإلصبلح اإلسبلمي. مف الكٌتاب، العمماء بالحديث كاألدب 

الشاـ( كتعمـ فييا كفي طرابمس. كتنسؾ، كنظـ الشعر في كالتاريخ كالتفسير. كلد كنشأ في القممكف )مف أعماؿ طرابمس 
الزركمي،  كاالجتماعي.صباه، ككتب في بعض الصحؼ،ثـ أصدر مجمة )المنار( لبث آرائو في اإلصبلح الديني 

 .6/126األعبلـ، 
سؼ يك  –، تحقيؽ : صبلح الديف المنجد 2578-2577/ 6فتاكم اإلماـ محمد رشيد رضا ،  ،محمد رشيد رضا، ( 2)

 ـ .2005 –ق 1426ؽ خكرم ، دار الكتاب الجديد ، سنة النشر : 
 .2/830، فقو النكازؿ لؤلقميات المسممة، محمد يسرمإبراىيـ،( 3)
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 بالد األقميات المسممة . في : حكم دفع الزكاة لغير المسممينالمطمب الثاني
 :فرعافكفييا 

لدفع شرىم في بالد األقميات، أو لكسب قموبيم  إما: دفع الزكاة ألىل الكفر من الفقراء، الفرع األول
 .لألقميات المسممة في تمك الديار ، أو سياسيةاجتماعية، أو باإلحسان، أو لتحقيق مصمحة دينية

 أوال : تصوير المسألة وتكييفيا:
تعتبر الزكاة الركف الثالث مف أركاف اإلسبلـ بعد الشيادتيف، كالصبلة، كىي عبادة مالية، فرضيا اهلل 

شاعة لمتراحـ بيف طبقات المجتمع  عمى األغنياء لترد عمى الفقراء؛ تحقيقا لمتكافؿ بيف المسمميف، كا 
 المسمـ كفئاتو.

عزازه، كالدفع  كما مف شؾ أف الزكاة كما شرعت لسد خمة الفقراء؛ فإنيا شرعت لتقكية شككة اإلسبلـ كا 
عنو في نحكر أعدائو؛ كلذا جاء ضمف مصارؼ الزكاة الثمانية سيـ المؤلفة قمكبيـ، كىـ أقساـ، منيـ 

 المسممكف، كمنيـ الكفار.

بببلد األقميات اليكـ منيـ مف يسأؿ عف حكـ إعطاء الزكاة لكافر ابتداء، كىذا ال كأغنياء المسمميف 
نما يدؽ المأخذ حيف يككف السؤاؿ: ىؿ يجكز بذؿ الزكاة لدفع شر الكفار في ببلد  يمثؿ نازلة، كا 
األقميات، أك لكسب قمكبيـ باإلحساف، أك لتحقيؽ مصمحة دينية، أك اجتماعية، أك سياسية لؤلقميات 

 ؟مسممة في تمؾ الديارال

في سياؽ ما تسعى األقميات المسممة لتحقيقو مف -كمف غير شؾ فإف ىذه المسألة التي تطرح اليـك
قامة دينيا في غير ببلد المسمميف، كالتي ال تدخؿ تحت سمطاف  ترسيخ كجكدىا كتقكية شككتيا، كا 

 .(1)الشريعة، كفي ظركؼ بالغة التعقيد

ديار لمتأليؼ عمى اإلسبلـ مف غير كجكد إماـ شرعي ممكف، كىك الذم كىؿ يتأتى دفعيا في تمؾ ال
القياـ بجمع الزكاة كتفريقيا، كالنظر في دفعيا إلى غير المسمميف تأليفا عمى  -في األصؿ-يناط بو 

 .اإلسبلـ؟ كتحقيقا لمصالح أىؿ كاليتو

                                                           

لمياء محمد عبد الفتاح، بحث بعنكاف : النكازؿ الفقيية  لؤلقميات المسممة المتعمقة بالزكاة في العالـ رسبلف،  (1)
 الجزء الرابع . –الحادم كالثبلثكف ، العدد 1764 -1762الغربي، ص
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لمسمميف، كمصرؼ المؤلفة كتكييؼ ىذه المسألة راجع إلى فقو الزكاة كمصارفيا، كحكـ دفعيا لغير ا
قمكبيـ عمى كجو الدقة، كتتعمؽ أيضا بقياـ أىؿ الحؿ كالعقد عند االقتضاء مقاـ اإلماـ، أك نائبو، 

 .(1)كتحقيؽ المصمحة عند التصرؼ في أمر الرعية، أك األقمية

 ثانيا : أقوال العمماء وأدلتيم في المسألة :

 المؤلفة قمكبيـ فيعطكف مف الزكاة ليتقكل ال يجكز دفع الزكاة إلى الكفار؛ إال "قاؿ الزحيمي: 

 .(2)" إسبلميـ

  :فكالمسألة فييا قكال

القكؿ األكؿ: اتفؽ جميكر الفقياء عمى عدـ جكاز دفع الزكاة لكافر مف غير المؤلفة قمكبيـ، كال يجكز 
 .(3)صرؼ شيء منيا إليو

 كالزىرم كزفر مف الحنفية، فأجازكا دفعيا لمكافر الذمي (4)القكؿ الثاني: كىك البف سيريف

 .(5) غير الحربي

 أدلة القول األول:

صمى اهلل عميو كسمـ -لما بعثو النبي  –رضي اهلل عنو  -حديث معاذ بف جبؿ الجميكر كعمدة قكؿ 
إلى اليمف، فقاؿ لو : "...ادعيـ إلى شيادة أف ال إلو إال اهلل، كأني رسكؿ اهلل، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ،  -

                                                           

 .2/838، فقو النكازؿ لؤلقميات المسممة، محمد يسرم( إبراىيـ، 1)
 .3/1954( الزحميي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، 2)
 .1/48( ابف المنذر، اإلجماع ، 3)
مكلى أنس بف مالؾ اإلماـ، شيخ اإلسبلـ، أبك بكر األنصارم، البصرم، ، محمد بف سيريف أبك بكر األنصارم( 4)

/ 4أعمـ الناس بالقضاء ك الفرئض في البصرة. الذىبي: سير أعبلـ النببلء،  -صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل  خادـ
606- 608. 

، تحقيؽ: صغير أحمد 3/90ىػ(، اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء، 319( ابف المنذر، محمد بف إبراىيـ ، )ت: 5)
ـ . الزيمعي  2004 -ىػ1425: 1اإلمارات العربية المتحدة، ط -الثقافية، رأس الخيمة  األنصارم أبك حماد، مكتبة مكة

،الحاشية: شياب الديف 1/300تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، ،  ىػ( 743عثماف بف عمي بف محجف البارعي، )ت: ،
بكالؽ،  -بعة الكبرل األميرية ىػ(، المط 1021أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشٍمًبي )ت: 

 ىػ . 1313، 1القاىرة ، ط
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أطاعكا لذلؾ، فأعمميـ أف  فأعمميـ أف اهلل قد افترض عمييـ خمس صمكات في كؿ يكـ كليمة، فإف ىـ
 .(1)«اهلل افترض عمييـ صدقة في أمكاليـ تؤخذ مف أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ

أعطى  -صمى اهلل عميو وسمم -فالمقصود بيا فقراء المسممين ال غير، ولم يثبت أنو وجو الداللة : 
أحدا من أىل الذمة شيئا من الزكاة بوصف الفقر، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة قد أعطى منيا 

 ..ييوديا مع كثرة الييود بالمدينة، أو قرابتيم من أىل الشرك بالجزيرة

، (2)عساه أف ينقؿ في ىذا الصدد محمكؿ عمى أنو مف الصدقة المستحبة، ال الزكاة الكاجبةككؿ ما 
 :كذلؾ نحك قكلو تعالى

 .(3)َّيثىفيفىقىثيئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثنثٱُّٱ

؛ إذ ال يصح أف د منع صرؼ الزكاة إلى غير المسمـفقرائيـ ( ، يفيمف كما أف اإلضافة في قكلو )
؛ ألف السياؽ كمو، ك الخطاب لمف اإلقميـ مف المسمميف، كالكافريف فقراءيقاؿ في فقرائيـ أف المعنى بيا 
أغنيائيـ (، بأغنياء المسمميف كالكافريف مف أىؿ ذلؾ اإلقميـ، فكذا مف أسمـ ، فكما ال يصح أف نفسر)

 .(4)ال يستقيـ قكلنا بأف المقصكد )بفقرائيـ (، فقراء أىؿ البمدة مف غير تفريؽ بيف مؤمف، ككافر

 القول الثاني: أدلة

مر بشيخ مف أىؿ الذمة يسأؿ عمى أبكاب الناس فقاؿ: ما  -رضي اهلل عنو-ف أمير المؤمنيف عمر إ
أنصفناؾ أف كنا أخذنا منؾ الجزية في شبيبتؾ ثـ ضيعناؾ في كبرؾ، قاؿ: ثـ أجرل عميو مف بيت 

 اليكـ.أم جعؿ لو مبمغا دكريا كالذم يطمؽ عميو الراتب ، (5)الماؿ ما يصمحو

 

                                                           

 (.1395حديث رقـ : )كتاب الزكاة، باب كجكب الزكاة،، 2/104صحيح البخارم،  ،( البخارم1)
 .2/839، فقو النكازؿ لؤلقميات المسممة، محمد يسرمإبراىيـ،  (2)
 (.8( سكرة الممتحنة، اآلية ) 3)
بحث بعنكاف : النكازؿ الفقيية  لؤلقميات المسممة المتعمقة بالزكاة في العالـ  لمياء محمد عبد الفتاح، رسبلف،( 4)

 الجزء الرابع . –، العدد الحادم ك الثبلثكف 1766الغربي، ص

اجتباء ، كتاب األمكاؿ، باب 1/169ىػ(، األمكاؿ، 251( ابف زنجكيو، حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد اهلل، )ت: 5)
بجامعة الممؾ سعكد، مركز  -،تحقيؽ الدكتكر: شاكر ذيب فياض األستاذ المساعد 179الجزية كالخراج، حديث رقـ: 

 ـ.1986 -ىػ  1406، 1الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية، السعكدية،ط
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 الراجح : 

بعدـ جكاز  القاضي قكؿ الجميكر أميؿ إلى ترجيح بعد عرض أقكاؿ العمماء، كأدلتيـ في المسألة،
جمعكا عمى جكاز إعطائيـ مف صدقة التطكع، كليست أ، ك (1)المؤلفة قمكبيـإال إعطاء الكفار مف الزكاة 

 .(2)الزكاة الكاجبة 

، كعبادة بيا عمى الطاعة ، ألنيـ يتقككففي صدقات التطكعسبلـ ىـ األكلى كاتفقكا أيضا أف أىؿ اإل
 .(3)الرحمف، كالذمي يتقكل بيا عمى عبادة الشيطاف

 :ىل بقي سيم المؤلفة قموبيم بعد وفاة رسول اهلل )عميو الصالة والسالم(، أم نسخ ؟الفرع الثاني
 : معنى المؤلفة قموبيم: أوالً 

، لتأليؼ يعطييـ مف أمكاؿ الزكاة -عميو الصبلة ك السبلـ  -ىـ الذيف كاف رسكؿ اهلل المؤلفة قمكبيـ: 
قمكبيـ باالستمالة إلى اإلسبلـ، أك تقريرا ليـ عمى اإلسبلـ، أك كؼ شرىـ عف المسمميف، أك نصرىـ 

 .(4)عمى عدك ليـ، كنحك ذلؾ

 : مسممكف، ككفار.(5)كالمؤلفة قمكبيـ قسماف

 أقساـ:فالمسممكف أربعة 
سادة مطاعكف في قكميـ أسممكا لكف إيمانيـ ضعيؼ، فيعطكف مف الزكاة ترغيبا ليـ، ليثبت  - 1

 اإليماف في قمكبيـ.
 قـك ليـ شرؼ كرئاسة أسممكا، فيعطكف لترغيب نظرائيـ مف الكفار ليسممكا مثميـ. - 2
كيحمكا مف يمييـ مف  قكـ ليـ قكة كرئاسة يراد بتأليفيـ أف يجاىدكا مف يمييـ مف الكفار، - 3

 المسمميف.

                                                           

، دار الفكر 1/188البمخي، . الفتاكل اليندية،  لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف 3/111( السرخسي، المبسكط، 1)
 .3/98ىػ.ابف قدامة ، المغني،  1310، 2،ط
 .1/48( ابف المنذر، اإلجماع، 2)
 .3/111( السرخسي، المبسكط، 3)
 : طبع الكزارة .2الككيت، ط –، صادرة عف كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية 12/ 36( المكسكعة الفقيية الككيتية، 4)
 .78/ 13قو اإلسبلمي، ( التكيجرم، مكسكعة الف5)
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 قـك ليـ شرؼ كمكانة كسمطة يراد بإعطائيـ مف الزكاة أف يجبكا الزكاة ممف ال يعطييا. - 4
 كالمؤلفة قمكبيـ مف الكفار قسماف:

 كافر يرجى إسبلمو، فيعطى مف الزكاة لتميؿ نفسو إلى اإلسبلـ. - 1
 المسمميف.كافر يخشى شره، فيعطى لكؼ شره كشر غيره عف  - 2

كقد كرد في السنة النبكية أحاديث كثيرة تدؿ عمى جكاز التأليؼ لمف لـ يرسخ إيمانو مف ماؿ اهلل عز 
كؿ إنساف منيـ أعطى ، كثير ، كغيره(1)كجؿ، منيا إعطاؤه صٌمى اهلل عميو كسمـ أبا سفياف بف حرب

 .(2)مئة مف اإلبؿ

أتي بماؿ أك سبي، فقسمو، فأعطى  -عميو كسمـصٌمى اهلل  -أف رسكؿ اهلل): (3)كعف عمرك بف تغمب
رجاالن، فبمغو أف الذيف ترؾ عتبكا، فحمد اهلل كأثنى عميو، ثـ قاؿ: أما بعد، فكاهلل، إني ألعطي الرجؿ، 
كأدع الرجؿ، كالذم أدع أحب إلي مف الذم أعطي، كلكني أعطي أقكامان لما أرل في قمكبيـ مف الجزع 

جعؿ في قمكبيـ مف الغنى كالخير منيـ عمرك بف تغمب، فكاهلل ماأحب أف  كاليمع، كأكؿ أقكامان إلى ما
ٍمر النعـ  .(4)(لي بكممة رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسمـ حي

كاف يعطي بعض -صٌمى اهلل عميو كسمـ -، كغيرىا داللة كاضحة عمى أف النبي تدؿ ىذه األحاديث
 .الكفار، كمف لـ يرسخ اإليماف في قمبو مف الزكاة

  

                                                           

 ق[ 31( أبك سفياف بف حرب بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ األمكم، كاسمو صخر. ]ت: 1)
أحد دىاة العرب، كشيخ قريش، كقائدىـ نكبة األحزاب، ثـ أسمـ  يـك الفتح كشيد حنينا، كأعطاه النبي صمى اهلل عميو 

، ثـ شيد اليرمكؾ، فكاف يذكر يكمئذ كيحض اليرمكؾقد فقئت عينو يكـ كسمـ مف الغنائـ مائة مف األبؿ كأربعيف أكقية، ك 
 .2/200عمى القتاؿ. الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، 

،  تحقيؽ: عصاـ الديف 4/198ىػ(، نيؿ األكطار، 1250( الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل، )ت: 2)
 ـ.1993 -ىػ 1413، 1الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط

لو صحبة كركاية عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك مف عبد القيس، ركل عنو الحسف البصرم  ،عمرك بف تغمب( 3)
 .1/306الدار قطني: المؤتمؼ كالمختمؼ،  سكف البصرة يقاؿ ىك مف أىؿ جكاثا.

ـ الحديث: ، كتاب الجمعة، باب مف قاؿ في الخطبة بعد الثناء، أما بعد، رق2/10( البخارم، صحيح البخارم، 4)
923. 
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 :سبب الخالفثانًيا: 

مف  -رضي اهلل عنيما  -، كعمرالصديؽ رامتنع أبك بكلما قكم اإلسبلـ، كأصبح المسممكف قكة، 
" إنا ال نعطي عمى اإلسبلـ شيئان، فمف شاء فميؤمف، كمف شاء فميكفر"كقاؿ عمر:إعطاء المؤلفة قمكبيـ،

(1). 

سيـ المؤلفة قمكبيـ، ىؿ ما زاؿ باقيان لـ كفي ضكء ىذا الكاقع برز خبلؼ بيف العمماء في مدل بقاء 
 ؟-صٌمى اهلل عميو كسمـ -أنو نسخ بعد كفاة الرسكؿ  ـينسخ، أ
 التكييف الفقيي لممسألة:ثالثًا: 

، كمصرؼ المؤلفة قمكبيـ عمى كجو الدقة، ة راجع إلى فقو الزكاة، كمصارفياكتكييؼ ىذه المسأل
كتحقيؽ المصمحة عند   ،االقتضاء مقاـ اإلماـ، أك نائبوكتتعمؽ أيضا بقياـ أىؿ الحؿ كالعقد عند 

 .(2)التصرؼ في أمر الرعية، أك األقمية

 األقوال في المسألة وأصحابيا:رابًعا: 

إعطائيم عند الحاجة بعد النبي صّمى اهلل عميو وسمم، إذ لم يثبت النسخ بدليل دوام "قال الزحيمي: 
 .(3)"وتقتضييا أحوال النفوس في القوة والضعفمعتبر، والحاجة تتكرر في كل زمان، 

 أما أقكاؿ الفقياء فيي:
، كحكـ اآلية -رضي اهلل عنو-القكؿ األكؿ: ال يجكز إعطاء الكفار تأليفا لقمكبيـ بعد أف منعيـ عمر

، كركاية عف ( 6)، كىك مشيكر مذىب المالكية(5)، كالشافعية( 4)كىك قكؿ الجميكر مف الحنفية منسكخ.
 .(7)-رحمو اهلل-بف حنبؿ أحمد 

 
                                                           

دار الفبلح، ،  إماـ بف عمي بف إماـ :، تحقيؽ1/50مسند الفاركؽ، ، ىػ( 774إسماعيؿ بف عمر، )ت: ،ابف كثير( 1)
 ـ . 2009 -ىػ  1430، 1طمصر ،  –الفيـك 

 .840/ 2، فقو النكازؿ لؤلقميات المسممة، محمد يسرمإبراىيـ،  (2)
 .3/2005الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ، ( الزحيمي3)
 .2/45بدائع الصنائع،  ،الكاساني (4)
 .314-2/313ركضة الطالبيف،  ،النككم (5)
 .1/495الدسكقي، الحاشية،  (6)
 .7/283اإلنصاؼ ،  ،( ابف قدامة 7)
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 القكؿ الثاني: بقاء سيـ المؤلفة قمكبيـ، كيجكز كيجزئ صرؼ الزكاة إلييـ عند الحاجة إلى ذلؾ.
 .(2)الحنابمة كبعض، (1)مالكيةكىك مذىب ال

 أدلة القول األول: من اإلجماع، والمعقول.خامًسا: 

 مف اإلجماع: – 1

: جاء عيينة بف (3)سنف البييقي المؤلفة قمكبيـ؛ فقد كرد فيقالكا: أجمع الصحابة عمى سقكط سيـ 
فقاال: يا خميفة رسكؿ اهلل، إف عندنا  -رضي اهلل عنو-إلى أبي بكر (5)، كاألقرع بف حابس(4)حصف

أرضا سبخة ليس فييا كؤل كال منفعة، فإف رأيت أف تقطعنيا لعمنا نزرعيا كنحرثيا. فذكر الحديث في 
شياد عمر : "إف رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو-كمحكه إياه. قاؿ: فقاؿ عمر -ضي اهلل عنور -اإلقطاع كا 

ف -صمى اهلل عميو كسمـ -  جيدافأاهلل قد أعز اإلسبلـ، فاذىبا  كاف يتألفكما، كاإلسبلـ يكمئذ ذليؿ، كا 
 (.6)جيدكما ال أرعى اهلل عميكما إف رعيتما"

 
 

                                                           

 .1/495( الدسكقي، حاشية الدسكقي، 1)
 .7/283( ابف قدامة، اإلنصاؼ، 2)

أبك بكر؛ أحمد ابف الحسيف بف عمي بف مكسى الخسركجردم ىك الحافظ العبلمة الثبت الفقيو شيخ اإلسبلـ ( 3)
كلد في سنة أربع كثمانيف كثبلث مائة في شعباف.كانقطع بقريتو مقببل عمى الجمع كالتأليؼ فعمؿ السنف ، الخراساني

الكبير في عشر مجمدات ليس ألحد مثمو كألؼ كتاب السنف كاآلثار في أربع مجمدات ككتاب األسماء كالصفات في 
جمدتيف ككتاب المعتقد مجمد ككتاب البعث مجمد ككتاب الترغيب كالترىيب مجمد ككتاب الدعكات مجمد ككتاب الزىد م

مجمد ككتاب الخبلفيات ثبلث مجمدات ككتاب نصكص الشافعي مجمداف ككتاب دالئؿ النبكة أربع مجمدات ككتاب السنف 
 .364-13/363ر أعبلـ النببلء، .الذىبي: سيالصغير مجمد ضخـ ككتاب شعب اإليماف مجمداف 

عيينة بف حصف بف حذيفة بف بدر الفزارم.يكنى أبا مالؾ.أسمـ بعد الفتح. كقيؿ: قبؿ الفتح، كشيد الفتح مسمما، ( 4)
 .3/1249ابف عبد البر: االستيعاب،  كىك مف المؤلفة قمكبيـ، ككاف مف األعراب الجفاة.

المؤلفة قمكبيـ كأحد األشراؼ، أقطعو أبك بكر، لو كلعيينة بف بدر، فعطؿ أحد ، األقرع بف حابس التميمي المجاشعي( 5)
عمييما عمر كمحا الكتاب الذم كتب ليما أبك بكر، ككانا مف كبار قكميما، كشيد األقرع مع خالد حرب أىؿ العراؽ 

 .2/160الذىبي: تاريخ اإلسبلـ،  ككاف عمى المقدمة.
كتاب قسـ الصدقات، باب  ،7/32ىػ(، السنف الكبرل، 458مكسى، )ت: أحمد بف الحسيف بف عمي بف  ،(البييقي6)

 –، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية، بيركت 13189رقـ الحديث :  سقكط سيـ المؤلفة قمكبيـ،
 ـ. 2003 -ىػ  1424، 3لبنات ،ط
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 وجو الداللة:
، وال فعمو، وبمغ ذلك الصحابة فمم ينكروا فيكون إجماعا قولولم ينكر  –رضي اهلل عنو –ربك ابن أ  إ

 .(1)منيم عمى ذلك

 مف المعقكؿ: - 2
إنما كاف يعطييـ ليتألفيـ عمى اإلسبلـ؛ كليذا  -صمى اهلل عميو كسمـ -ثبت باتفاؽ األمة أف النبي

ذكك قكة كعدد، كاليـك اهلل المؤلفة قمكبيـ، كاإلسبلـ يكمئذ في ضعؼ كأىمو في قمة، كأكلئؾ كثير سماىـ 
بحمد اهلل عز اإلسبلـ، ككثر أىمو، كاشتدت دعائمو، كرسخ بنيانو، كصار أىؿ الشرؾ أذالء، كالحكـ 

 .(2)متى ثبت معقكال بمعنى خاص ينتيي بذىاب ذلؾ المعنى

 أدلة القول الثاني: القرآن الكريم، والسنة المطيرة.سادًسا : 

 أوال: القرآن الكريم:
 قكلو تعالى: 

ريزيمينيىيييجئحئخئمئهئجبحبخبُّٱ
 .(3)َّمثحجمجهتحتختمتجتمبهب

 كجو الداللة :

ذكر اهلل تعالى المؤلفة قمكبيـ ضمف مف تصرؼ ليـ الزكاة؛ قاؿ ابف الجكزم: "كالمؤلفة قمكبيـ ىـ قـك 
يتألفيـ عمى اإلسبلـ بما يعطييـ، ككانكا ذكم شرؼ، كىـ  -صمى اهلل عميو كسمـ -كاف رسكؿ اهلل 

المشرككف فصنفاف: صنؼ يقصدكف المسمميف باألذل، فتألفيـ دفعا صنفاف: مسممكف ككافركف. كأما 
ألذاىـ، مثؿ: عامر بف الطفيؿ، كصنؼ ليـ ميؿ إلى اإلسبلـ، فتألفيـ بالعطية؛ ليؤمنكا، كصفكاف بف 

 .(4)أمية"

 

                                                           

 .2/45بدائع الصنائع،  ،( الكاساني1)
 .2/45، الكاساني، بدائع الصنائع(2)
 (.60سكرة التكبة، اآلية ) (3)
، تحقيؽ: 2/270ىػ( ، زاد المسير، 597جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ،)ت:  ،ابف الجكزم (4)

 ىػ. 1422: 1بيركت ، ط –عبد الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي 
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 :ثانيا: السنة المطيرة
ما جاء عف  أعطى المؤلفة قمكبيـ مف الصدقات، كمف ذلؾ:-صمى اهلل عميو كسمـ -ثبت أف النبي 

كىك باليمف بذىبة في تربتيا  -رضي اهلل عنو-قاؿ: بعث عمي  -رضي اهلل عنو-(1)أبي سعيد الخدرم
بيف أربعة نفر:  -صمى اهلل عميو كسمـ -فقسميا رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -إلى رسكؿ اهلل 

رم، ثـ أحد بني كبلب، األقرع بف حابس الحنظمي، كعيينة بف حصف الفزارم، كعمقمة بف عبلثة العام
كزيد الخير الطائي، ثـ أحد بني نبياف. قاؿ: فغضبت قريش، فقالكا: يعطي صناديد نجد كيدعنا، فقاؿ 

 .(2): "إني إنما فعمت ذلؾ ألتألفيـ"-عميو الصبلة كالسبلـ –رسكؿ اهلل

 كجو الداللة:
 الحديث نص في جكاز إعطاء المؤلفة قمكبيـ مف الزكاة.

 الترجيح:سابًعا: 
قكؿ مف قاؿ ببقاء ىذا السيـ لممؤلفة قمكبيـ؛ سكاء أكانكا مف المسمميف، أـ مف  -كاهلل أعمـ-يترجح 

 الكفار؛ كذلؾ ألمكر، منيا:
يؤيد  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كسبلمتيا مف المعارضة الراجحة، كقكلو كفعمو  جيزيفقكة أدلة الم - 1

 .ىذا القكؿ
يعمـ أف صحابيا ينسخ قكلو، أك فعمو نصا مف كتاب اهلل تعالى، أك  ضعؼ القكؿ بالنسخ، كال - 2

 حكما قطعيا مف أحكامو.
قامة لدينيـ كتقكية  - 3 كال شؾ أف إعطاء المؤلفة قمكبيـ فيو دفع عف المستضعفيف بببلد األقميات، كا 

 .(3)لشككتيـ، كما ىك كسيمة دعكية ناجحة

                                                           

ىك خدرة بف عكؼ بف الحارث بف  ر:جر، كاألبج( سعد بف مالؾ بف سناف بف عبيد بف ثعمبة بف ]عبيد بف[ األب1)
الخزرج أبك سعيد الخدرم، ىك مشيكر بكنيتو، أكؿ مشاىده الخندؽ، كغزا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ اثنتي 
عشرة غزكة، ككاف ممف حفظ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ سننا كثيرة، كركل عنو عمما جما، ككاف مف نجباء 

مائيـ كفضبلئيـ. تكفي سنة أربع كسبعيف. ركل عنو جماعة مف الصحابة كجماعة مف التابعيف. ابف عبد األنصار كعم
 .2/602البر، االستيعاب، 

حديث رقـ :  كتاب أحاديث األنبياء، باب قكلو تعالى) كأما عاد فأىمككا...( ،137/ 4صحيح البخارم،  ،(البخارم2)
3344. 

 .846/ 2النكازؿ لؤلقميات المسممة، ، فقو محمد يسرمإبراىيـ،  (3)
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كبناء عمى ذلؾ: فمتى احتاج أىؿ أقمية تحقيؽ مصمحة اجتماعية، أك سياسية، أك دينية ألىؿ دينيـ 
ذا كاف أمر الزكاة عمى اإلسبلـفدفعكا مف زكاة أمكاليـ تأليفا  ، أك دفعا عنو فبل حرج عمييـ في ذلؾ.كا 

نما يقـك تفي جمعيا كتفريقيا مكككال إلى اإلماـ الشرعي فإف ىذه الفريضة ال تزكؿ،كال  سقط بغيابو، كا 
، كالعقد في تمؾ الديار مقاـ اإلماـ أك نائبو، فينفذكف ما استطاعكا مف األحكاـ، كتقـك أىؿ الحؿ

المراكز كالجمعيات كالييئات اإلسبلمية في تمؾ الببلد بعممائيا كقادتيا مقاـ اإلماـ في النظر لمصمحة 
 رؼ عمى األقمية منكط بالمصمحة.المسمميف كالدفع عف المستضعفيف، كال شؾ أف التص

 كجاء في قرار المجمس األكربي لئلفتاء في دكرتو الثالثة:
، ىذه المؤسسات لمزكاة مف أصحابيا "تدارس المجمس ىذا المكضكع، كانتيى إلى مشركعية تحصيؿ

لك كصرفيا في مصارفيا الثمانية، أك مف كجد منيـ، ال سيما أف المسمميف مأمكركف بتنظيـ حياتيـ، ك 
، كأف ذلؾ مف (1)كانكا ثبلثة، كما جاء في الحديث النبكم:"إذا كنتـ ثبلثة في سفر فأمركا أحدكـ"

التعاكف عمى البر كالتقكل، كما أنو إحياء لركف مف أركاف اإلسبلـ، ال يتكقؼ عمى كجكد الخميفة؛ لقكلو 

 .(2)َّجئحئخئمئُّٱ: تعالى
يخصنا مف فرائض ككاجبات فعمينا أف نؤدييا كما أمر فإذا لـ نستطع إقامة الخبلفة كاستطعنا أداء ما 

، كسقكط بعض الكاجبات عنا لمعذر ال يككف سببا في إسقاط -صمى اهلل عميو كسمـ-اهلل تعالى كرسكلو
الكؿ، كقد كاف المسممكف في العيد المكي يؤتكف الزكاة التي كصؼ اهلل بيا المؤمنيف كالمحسنيف في 

ة، كذلؾ قبؿ قياـ دكلة المدينة، كنعني بيا الزكاة المطمقة قبؿ تحديد كتابو الكريـ في السكر المكي
 .(3)األنصبة كالمقادير

 

 

 
                                                           

، 8915، حديث رقـ: 9/185ىػ(، المعجـ الكبير، 360سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير، )ت:  ،( الطبراني1)
قاؿ األلباني: محمد ناصر الديف، : الثانية .2القاىرة، ط –تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، مكتبة ابف تيمية 

 .8/158يؿ، حديث صحيح، إركاء الغم
 (.16سكرة التغابف، اآلية ) (2)
 (.25المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث، المجمكعتاف األكلى كالثانية، )ص  لقرارات كفتاك  (3)
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 الثالث: الفصل

 أثر االستحالة في التطيير وحكم التداوي بالمحرمات.
 

 .التطييرفي األول : أثر االستحالة المبحث

 المبحث الثاني: التداوي بالمحرمات.
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 التطيير.في األول: أثر االستحالة  المبحث

 : تعريف االستحالة:المطمب األول
االستحالة لغة: تغير الشيء مف حاؿ إلى حاؿ، كمف كصؼ إلى كصؼ، كما تطمؽ أيضا عمى عدـ 

 .(1)اإلمكاف

، كبعبارة (3)، كقد يعبر عنيا بانقبلب العيف(2)ا: انقبلب حقيقة إلى حقيقة أخرل االستحالة اصطبلحن 
ىي: تغير العيف النجسة، كانقبلب حقيقتيا إلى حقيقة أخرل، كانقبلب الخمر خبل، كالخنزير أكضح 
 .(4) ممحا

 ، كالكيميائية.ممادة األكلى في خكاصيا الطبيعيةالمادة قد تنقمب إلى مادة أخرل، مغايرة ل كذلؾ ألفٌ 
ذلؾ، كليس بتغير  كيحصؿ ىذا االنقبلب بدخكؿ المادة في تفاعؿ كيميائي، أك باالحتراؽ، كنحك

 .(5)ا، كنحك ذلؾا، أك الطحيف خبزن ا، أك البر طحينن الكصؼ الطبيعي )الفيزيائي( كصيركرة المبف جبنن 

تغير حقيقة المادة النجسة، أك المحـر  "كعميو: فإف االستحالة في االصطبلح الفقيي يعبر عنيا بأنيا:
 .(6)" تناكليا كانقبلب عينيا إلى مادة مباينة ليا في االسـ ، كالخصائص ، كالصفات

 
 
 
 
 
 

                                                           

تحقيؽ: يكسؼ  مادة حكؿ، ،1/84ىػ( ، مختار الصحاح ، 666محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ، )ت:  ،الرازم (1)
 ـ . 1999ىػ / 1420، 5صيدا ، ط –الدار النمكذجية، بيركت  -الشيخ محمد ، المكتبة العصرية 

 .1/44الفتاكل اليندية ، نظاـ،  (2)
 .1/200فتح القدير ،  ،ابف اليماـ  (3)
 .1/315رد المحتار عمى الدر المختار ،  ،ابف عابديف (4)
 .2/803ؿ لؤلقميات المسممة ، ، فقو النكاز محمد يسرمإبراىيـ، ( 5)
 .2/803، المصدر نفسو (6)
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 :تصوير المسألة وتكييفيا:المطمب الثاني
، أك الخنزير في صناعات العيف النجسة كالخمر، أك الميتةمف المسمميف كثيرا غير ببلد  تستعمؿ
فإذا استحالت إلى أعياف أخرل ىؿ تطير؟ كىؿ يمكف االنتفاع بتمؾ األعياف الجديدة؟ كىذا مختمفة 

حيث قد تصنع المنظفات  ا،أمر لو تطبيقات كثيرة في ببلد غير المسمميف؛ بؿ في ببلد المسمميف أيضن 
، ىذه ا كتدخؿأصبل،  ذكاتيا الصناعية ، كالصابكف مف شحـك حيكانات غير مذكاة، أك ال تحميا لشحـك

صناعة الصابكف، أك مساحيؽ التجميؿ، كنحك ذلؾ مف مكاد  عنيا؛نتج ةيكيميائي بلتكالدىكف في تفاع
ال تظير فييا خكاص المكاد األكلى، ككذلؾ يستعمؿ الجيبلتيف المستخمص مف بعض أجزاء الخنزير 

 .(1)في صناعة بعض المكاد الغذائية كالدكائية في الغرب

 لفقياء، وأدلتيم في المسألة:: أقوال االمطمب الثالث
الكيميائي، فقد صارت عينا أخرى، باالسم،  إن كل مادة نجسة إذا تغير تركيبيا"قال الزحيمي:

باحة التناولوالصفات  .(2) "، فيتغير الحكم من النجاسة إلى الطيارة، وا 

 كلقد اختمؼ الفقياء في أثر االستحالة عمى المكاد النجسة عمى قكليف: 

 نجس العيف يطير باالستحالة:أنالقكؿ األكؿ: 
 ،(6)،كالظاىرية(5)أحمد اإلماـ ، كركاية عف(4)، كالمالكية(3)كىك قكؿ الحنفية، كعميو الفتيا

 

 

 

                                                           

المجمد  –رمضاف حمدكف، بحث بعنكاف: )األشياء في ميزاف الفقو اإلسبلمي(، مجمة كمية العمـك اإلنسانية عمي،  (1)
 ـ.2013 -ىػ 1434( ، 2-14العدد ) –السابع 

 .1/69( الزحيمي : قضايا الفقو ك الفكر المعاصر، 2)

 .1/200اليماـ، فتح القدير ، ( ابف 3)
 .1/189، القرافي: الذخيرة ، 1/52( الدسكقي: الحاشية، 4)
 .1/318، المرداكم:  اإلنصاؼ ، 2/72( ابف قدامة: المغني، 5)
: المحمى: 6)  .1/143( ابف حـز
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، كاستدلكا بالكتاب، (3)، كىك مذىب كثير مف المعاصريف(2)((1)ابف تيمية)كىك اختيار شيخ اإلسبلـ  
 كالسنة، كالمعقكؿ، كاالستقراء.

 أوال: القرآن الكريم:
(4)َّيترثزثمثنثىثٱُّٱقكؿ اهلل تعالى:  -ا

 

كجو الداللة: ىذه األشياء بعد استحالتيا كزكاؿ أكصاؼ النجاسة عنيا أصبحت مف الطيبات، فيي 
 .(5)طاىرة

 ثانيا: السنة المطيرة:
كمف  كاستدلكا مف السنة بما يفيد جكاز االنتفاع بالخمر إذا صارت خبل مف غير عمد إلى تخميميا،

كعميو: فقد "اتفقكا عمى أف الخمر إذا انقمبت (6): "نعـ اإلداـ الخؿ"-صمى اهلل عميو كسمـ  -ذلؾ: قكلو 
 .(7)بفعؿ اهلل بدكف قصد صاحبيا، كصارت خبل أنيا تطير"

  

                                                           

 قي الديف.أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل المعركؼ بابف تيمية الشيخ الحافظ الكبير ت (1)
كلد يـك االثنيف عاشر ربيع األكؿ سنة إحدل كستيف كست مائة بحراف.كسمع مف جماعة، كبرع في حفظ عمـ الحديث 

 .6/186بامخرمة، الطيب بف عبد اهلل، قبلدة النحر، كاألصميف، ككاف يتكقد ذكاء، قيؿ:مصنفاتو أكثر مف مائتي مجمد.
، تحقيؽ: عبد الرحمف بف 479 -478/ 21ىػ( ، مجمكع الفتاكل ، 728أحمد بف عبد الحميـ ، )ت:  ،( ابف تيمية2)

محمد بف قاسـ ، الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية ، عاـ 
 ـ .1995ىػ/1416النشر: 

 ىػ.1419: 1دمشؽ ، ط –ار القمـ ، د342-341( العثماني : محمد تقي ، بحث في قضايا فقيية معاصرة ، ص 3)
 (.157( سكرة األعراؼ ، اآلية )4)
 .2/805، فقو النكازؿ لؤلقميات المسممة ، محمد يسرمإبراىيـ، (5)

 .2051حديث رقـ :  كتاب األشربة، باب فضيمة الخؿ، ،3/1621صحيح مسمـ،  ،( مسمـ 6)
 .21/481( ابف تيمية : مجمكع الفتاكل ، 7)
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 ثالثا: القياس:

كعمى طيارة ، (3)(فأرة المسؾ)(2)، كبالقياس عمى طيارة(1)كذلؾ بالقياس عمى الخمر إذا تخممت بنفسيا
      .(4)جمكد الميتة إذا دبغت فإنيا تطير

 رابعا: االستقراء:

، كتبديمو مف جنس إلى دلنا أف كؿ ما بدأ اهلل بتحكيمو : "االستقراء-رحمو اهلل-قاؿ شيخ اإلسبلـ 
، كالدـ منينا، كالعمقة مضغة، كلحـ الجبللة الخبيث طيبنا، ككذلؾ بيضيا  جنس، مثؿ: جعؿ الخمر خبلن

نيا، كغير ذلؾ، فإنو يزكؿ حكـ التنجيس، كيزكؿ حقيقة الجنس، كاسمو التابع لمحقيقة، كىذا كلب
ضركرم ال يمكف المنازعة فيو، فإف جميع األجساـ المخمكقة في األرض، فإف اهلل يحكليا مف حاؿ إلى 

 حاؿ، كيبدليا خمقا بعد خمؽ، كال التفات إلى مكادىا، كعناصرىا.

كسب اإلنساف: كإحراؽ الركث حتى يصير رمادنا، ككضع الخنزير في المبلحة كأما ما استحاؿ بسبب 
 .(5)ا، ففيو خبلؼ مشيكر، كلمقكؿ بالتطيير اتجاه كظيكر"حتى يصير ممحن 

 القول الثاني: نجس العين ال يطير باالستحالة:
 في ظاىر المذىب.( 8)، كالحنابمة(7)، كالشافعية(6)كبو قاؿ أبك يكسؼ مف الحنفية

 

                                                           

 .2/72( ابف قدامة: المغني، 1)
، مطبعة 1/61 ،ىػ(، المنتقى شرح المكطأ474الباجي: سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث، )ت:  (2)

الطبعة: الثانية، بدكف  -ق، )ثـ صكرتيا دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة 1332، 1بجكار محافظة مصر، ط -السعادة
 تاريخ(.

ف كانت سميت بذلؾ لفكراف ريحيا، أم: ثكرانو، فعمى ىذا ال  كىي (3) نافجتو، في الميمكز كفأرة الحيكاف، كا 
تحقيؽ: د.عبد الرحمف بف  ،2/11ىػ(، االقتضاب في غريب المكطأ،  625اليفرني: محمد بف عبد الحؽ، )ييمز.

 ـ.2001، 1ط سميماف العثيميف، مكتبة العبيكاف،
 .1/97المصدر السابؽ،  (4)
 .21/601( ابف تيمية: مجمكع الفتاكل، 5)
 .1/200فتح القدير، ، شرح ( ابف اليماـ6)
 .28-1/27ركضة الطالبيف،  ،( النككم7)
 .1/109شرح منتيى اإلرادات،  ،( البيكتي8)
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 كىذه بعض النقكؿ عنيـ:

 الحنفية:
:"السرجيف، كالعذرة تحترؽ فتصير رمادا تطير عنده خبلفا ألبي -رحمو اهلل-(1)قاؿ ابف اليماـ

(2)يكسؼ"
. 

 الشافعية:
 : "كال يطير مف النجاسات باالستحالة إال شيئاف:-رحمو اهلل-(3)قاؿ الشيرازم

 أحدىما: جمد الميتة إذا دبغ، كالثاني: الخمر".
ف أحرؽ السرجيف-رحمو اهلل-إلى أف قاؿ  أك العذرة فصار رمادا لـ يطير؛ ألف نجاستيا لعينيا،  ،: "كا 

 .(4)كيخالؼ الخمر؛ ألف نجاستيا لمعنى معقكؿ، كقد زاؿ"

العذرة، كعظاـ الميتة، كسائر األعياف  : "مذىبنا أنو ال يطير السرجيف، ك-رحمو اهلل-(5)كقاؿ النككم
كانقمبت ممحا،  ، كمب كنحكه النار، ككذا لك كقعت ىذه األشياء في مممحة، أك كقعالنجسة باإلحراؽ ب

 .(6)كال يطير شيء مف ذلؾ عندنا"

                                                           
الحنفية. محمد بف عبد الكاحد بف عبد الحميد ابف مسعكد،كماؿ الديف، المعركؼ بابف اليماـ: إماـ، مف عمماء ( (1

عارؼ بأصكؿ الديانات كالتفسير كالفرائض كالفقو كالحساب كالمغة كالمكسيقى كالمنطؽ. أصمو مف سيكاس. كلد 
 باإلسكندرية، كنبغ في القاىرة. كأقاـ بحمب مدة.
كأرباب الدكلة. تكفي  الشيخكنية بمصر. ككاف معظما عند الممكؾ كجاكر بالحرميف. ثـ كاف شيخ الشيكخ بالخانقاه

 .6/255. الزركمي، األعبلـ، القاىرة. مف كتبو )فتح القدير( في شرح اليداية، ثماني مجمدات في فقو الحنفيةب

2
 .1/200فتح القدير ،  ، شرحابف اليماـ انظر ( (

3
الشيخ، اإلماـ، القدكة، المجتيد، شيخ اإلسبلـ، أبك إسحاؽ، إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الفيركزآبادم، الشيرازم، ( (

إماـ الشافعية، كمدرس النظامية، افعي، نزيؿ بغداد، قيؿ: لقبو جماؿ الديف.مكلده في سنة ثبلث كتسعيف كثبلث مائة.الش
تفرد بالعمـ الكافر مع السيرة الجميمة، صنؼ في األصكؿ كالفركع كالخبلؼ كالمذىب، ككاف شيخ عصره. الذىبي: سير 

 .14/9أعبلـ النببلء، 

 (، بتصرؼ يسير.574/ 2المجمكع، لمنككم، )( 4)
5
شيخ اإلسبلـ أستاذ المتأخريف كحجة اهلل عمى ، الشيخ اإلماـ العبلمة محيي الديف أبك زكريا ،النككم يحيى بف شرؼ( (

كاف يحيى رحمو اهلل سيدا كحصكرا كليثا عمى النفس ىصكرا كزاىدا لـ يباؿ ، البلحقيف كالداعي إلى سبيؿ السالفيف
ربعا معمكرا لو الزىد كالقناعة كمتابعة السالفيف مف أىؿ السنة كالجماعة كالمصابرة عمى  بخراب الدنيا إذا صير دينو

. أنكاع الخير ال يصرؼ ساعة في غير طاعة ىذا مع التفنف في أصناؼ العمـك فقيا كمتكف أحاديث كأسماء رجاؿ
 .8/395السبكي، طبقات الشافعية الكبرل، 

 .2/574( المجمكع لمنككم، 6)
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 الحنابمة:
 الخمر: "ظاىر المذىب أنو ال يطير شيء مف النجاسات باالستحالة إال -رحمو اهلل -(1)قاؿ ابف قدامة

ا، كالخنزير إذا كقع كالنجاسات إذا احترقت كصارت رمادن ، كما عداه ال يطير بنفسيا خبلن  إذا انقمبت
كالبخار المتصاعد مف الماء النجس إذا ، كالدخاف المترقي مف كقكد النجاسةا.في المبلحة كصار ممحن 

 .(2)اجتمعت منو نداكة عمى جسـ صقيؿ، ثـ قطر فيك نجس"

بقكلو: "ىذا المذىب، كعميو جماىير عمى كبلـ ابف قدامة في المقنع  -رحمو اهلل-(3)كقد عمؽ المرداكم
 .(4)األصحاب كنصركه"

كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ لقكليـ بما أكردكه مف تعميبلت في النقكؿ المتقدمة، كىك اعتماد عمى 
كالخنزير نجاسة عينية، كما حكـ بنجاسة  ،كالسرجيف، اب، حيث حكـ بنجاسة أمثاؿ العذرةاالستصح

 إلى مادة أخرل ما دامت عينو باقية. عينو ال يزكؿ حكمو، كلك استحاؿ
ا، : "كال تطير النجاسة باالستحالة، فمك أحرؽ السرجيف النجس فصار رمادن -رحمو اهلل-قاؿ ابف قدامة 

ا، لـ تطير؛ ألنيا نجاسة لـ تحصؿ باالستحالة، فمـ تطير بيا، أك كقع كمب في مبلحة فصار ممحن 
 .(5)ا"ا أك صديدن كالدـ إذا صار قيحن 

 الترجيح:

يظير رجحاف القكؿ األكؿ؛ ألف انقبلب العيف يترتب عميو انقبلب الصفات جممة، كيبطؿ حكميا، قاؿ 
: "إذا استحالت صفات عيف النجسابف ح أك الحراـ، فبطؿ عنو االسـ الذم بو كرد ذلؾ الحكـ فيو، ، ـز

                                                           
1
اإلماـ القدكة العبلمة المجتيد شيخ اإلسبلـ مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة بف  الشيخ( (

مقداـ بف نصر المقدسي، الجماعيمي، ثـ الدمشقي، الصالحي، الحنبمي، صاحب "المغني".ككاف عالـ أىؿ الشاـ في 
، غزير الفضؿ، نزىا، كرعا، عابدا، عمى قانكف السمؼ، كاف إماـ الحنابمة بجامع دمشؽ، ككاف ثقة، حجة، نبيبلك زمانو.

 .16/150الذىبي: سير أعبلـ النببلء،  عميو النكر كالكقار، ينتفع الرجؿ برؤيتو قبؿ أف يسمع كبلمو.

 .2/72( ابف قدامة، المغني ، 2)
3
مردا )قرب نابمس( كانتقؿ في كبره عمي بف سميماف بف أحمد المرداكم ثـ الدمشقٌي: فقيو حنبمي، مف العمماء. كلد في ( (

 .4/292.الزركمي، األعبلـ، إلى دمشؽ فتكفي فييا. مف كتبو " اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ

 .1/318( المرداكم ، اإلنصاؼ، 4)
 .2/72( ابف قدامة، المغني، 5)
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ـ؛ بؿ قد صار شيئا آخر كانتقؿ إلى اسـ آخر كارد عمى حبلؿ طاىر، فميس ىك ذلؾ النجس، كال الحرا
 .(1)ذا حكـ آخر"

كقد صدرت تكصية عف الندكة الفقيية. الطبية الثامنة، لممنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية، المنعقدة 
تنص عمى أف االستحالة التي تعني انقبلب العيف إلى  : 1995/ 5/ 24 - 22بالككيت في الفترة مف 

كتحكؿ المكاد ، أك المتنجسة إلى مكاد طاىرة  ،عيف أخرل تغايرىا في صفاتيا تحكؿ المكاد النجسة
 .(2)المحرمة إلى مكاد مباحة شرعا

 من التطبيقات المعاصرة عمى أثر االستحالة في التطيير:المطمب الرابع: 
 إذا تغيرت أوصافيا.حي مياه الصرف الصمسألة

اتفؽ الفقياء عمى أف الماء المتنجس إذا بمغ قمتيف فأكثر، فأضيؼ إليو ماء طاىر، فزاؿ عنو التغير 
 ، كاختمفكا فيما عدا ذلؾ.(3)في صفاتو الثبلثة )المكف، كالطعـ، كالريح( فإنو يطير بذلؾ

 تصوير المسألة:
تمجأ  -ا غربية أكركبيةكجنكب إفريقيا، أك كانت ببلدن سكاء أكانت إفريقية -في بعض الببلد المتقدمة

الدكلة لبلستفادة مف مياه الصرؼ الصحي المتنجسة؛ كذلؾ بمعالجتيا بطرؽ فنية متنكعة كالتيكية، 
كالترسيب، كالترشيح، كالمعالجة الكيميائية، كالبيكلكجية، بحيث ترتفع أكصاؼ النجاسة عف الماء، 

يعتبر ذلؾ كافيا لمقكؿ بطيارة ىذه المياه، كىؿ تجزئ الطيارة بيا في إزالة فيزكؿ التغير بالنجاسة، فيؿ 
 خبث كرفع حدث؟

عرضت ىذه المسألة عمى المجمع الفقيي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي في دكرتو الحادية عشرة 
ىػ، كنشر الجكاب بمجمة المجمع، كما كرد سؤاؿ مف  1409المنعقدة في مكة في شير رجب عاـ 

 كب إفريقيا إلى ىيئة كبار العمماء بالسعكدية عف نفس المكضكع.جن
 

                                                           

 .1/143المحمى،  ،(ابف حـز1)
 https://www.bna.bh/portal/news/653578: لممنظمة اإلسبلمية بالككيت (تكصيات الندكة الطبية الثامنة 2)
 

، المغني ،.ابف قدامة1/35اإلجماع ،  ،ابف المنذر .1/86البحر الرائؽ،  ،ابف نجيـ. 1/137 ،المجمكع، ( النككم3)
1/30. 
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 قرار المجمع الفقيي:أكال: 
 قرر المجمع ما يأتي: حيث 

ف ماء المجارم إذا نقي، كلـ يبؽ لمنجاسة أثر في طعمو، كال في لكنو، كال في ريحو صار طيكرا، إ
زالة النجاسة بو، بناء عمى القاعدة الفق يية التي تقرر: أف الماء الكثير الذم كقعت يجكز رفع الحدث، كا 

 .(1) فيو النجاسة يطير بزكاؿ ىذه النجاسة منو، إذا لـ يبؽ ليا أثر فيو

 :ىيئة كبار العمماءثانيا: 
 :ىػ  1398/ 10/ 25تاريخ ب(، 64قرارىا رقـ )كجاء في 

بناء عمى ما ذكره أىؿ كجكاز التطير بيا، كىذا نصو: ". . . ، بطيارة مياه الصرؼ الصحي المنقاة
العمـ مف أف الماء الكثير المتغير بنجاسة يطير إذا زاؿ تغيره بنفسو، أك بإضافة ماء طيكر إليو، أك 

 زاؿ تغيره بطكؿ مكث، أك تأثير الشمس كمركر الرياح عميو، أك نحك ذلؾ لزكاؿ الحكـ بزكاؿ عمتو.
كسائؿ، كحيث إف تنقيتيا كتخميصيا مما كحيث إف المياه المتنجسة يمكف التخمص مف نجاستيا بعدة 

طرأ عمييا مف النجاسات بكاسطة الطرؽ الفنية الحديثة ألعماؿ التنقية يعتبر مف أحسف كسائؿ الترشيح 
كالتطيير، حيث يبذؿ الكثير مف األسباب المادية لتخميص ىذه المياه مف النجاسات، كما يشيد بذلؾ 

 تطرؽ الشؾ إلييـ في عمميـ كخبرتيـ كتجاربيـ.كيقرره الخبراء المختصكف بذلؾ ممف ال ي
لذلؾ فإف المجمس يرل طيارتيا بعد تنقيتيا التنقية الكاممة بحيث تعكد إلى خمقتيا األكلى، ال يرل فييا 
تغير بنجاسة مف طعـ، كال لكف، كال ريح، كيجكز استعماليا في إزالة األحداث كاألخباث، كتحصؿ 

بيا إال إذا كانت ىناؾ أضرار صحية تنشأ عف استعماليا فيمتنع ذلؾ؛ الطيارة بيا منيا، كما يجكز شر 
 .(2)محافظة عمى النفس، كتفاديا لمضرر، ال لنجاستيا

أك بالمكاثرة، أك طرح ما  ،كالحاصؿ أف االتفاؽ كاقع عمى أف الماء الكثير المتنجس إذا زاؿ تغيره بنفسو
يطيره فيو فإنو يطير، ثـ الخبلؼ جار في: ىؿ يجزئ في طيارة شرعية بو يزكؿ الخبث، كيرتفع 

 الحدث، فالجميكر عمى أنو طاىر مطير لغيره.

                                                           

 .366/ 49مجمة البحكث اإلسبلمية ، مف قرارات المجمع الفقيي اإلسبلمي ،( 1)
 (.217 - 214/ 6ىيئة كبار العمماء، ) أبحاث(2)
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كاعتبر ىذا الماء المنقى في حكـ القميؿ؛ ألف تنقية  -رحمو اهلل-كخالؼ في ذلؾ الدكتكر بكر أبك زيد 
ضافة مكاد منقية يسيرة إليو، كانتيى إلى أف ىذا النكع مف المياه يسمى ، تـ بتكريره مياه الصرؼ ت كا 

 .(1)كاالستقذار، بطاىر غير مطير، كال يجكز التطير بيا لعمة االستخباث

 الترجيح:
ال يبمغ األمر بيذا الماء أف يمنع التطير بو إذا لـ يكجد غيره، كال يصمح أف يعتبر الكاجد لو كالفاقد 

، فيك أشبو بماء ، فيك طاىر مطير، كيكره التطير بو مماء الطيكر يعدؿ عنو إلى التيمـ،ل كال يحـر
أك ثالثة، كماء ، ثانية  غسمو سخف بالنجاسة، كماء مستعمؿ في طير ال يرفع حدثا كتجديد كضكء، ك

 .(2)بئر بمقبرة، كنحك ذلؾ، مما ىك معمـك مف مذىب الحنابمة

الكرع، كرعاية لمخبلؼ، كمع الحاجة إليو يتعيف استعمالو كترتفع الكراىة. كقد فالكراىية ىنا مف طريؽ 
، عف جباب )جمع: جب، كىك البئر الكاسع(، تحفر فتسقط فييا الميتة فتغير -رحمو اهلل-سئؿ مالؾ 

 .(3)لكنو كريحو، ثـ يطيب الماء بعد ذلؾ؟ فأجاب: أنو ال بأس بو

بلد يعاد فييا استعماؿ مياه الصرؼ الصحي، ال يحـر عميو أف كعميو: فإف المسمـ الذم قد يعيش في ب
ف كاف األكلى تركو.  ينتفع بيا، حيث ال مضرة عميو في دينو كال بدنو، كا 

 أعمـ.تعالى كعمماء األمراض بأنو ال ضرر مف شربو كتعاطيو جاز ذلؾ. كاهلل ، كمتى حكـ األطباء

 

 

 

 

 

                                                           

ىػ 1426، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكرة ، 26( عبد اهلل بكر أبك زيد ، فقو القضايا المعاصرة في العبادات ، ص1)
 ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية .

 .27-26/ 1شرح منتيى اإلرادات ،  ،( البيكتي2)
 .1/85مكاىب الجميؿ ،  ،طابح( ال3)
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 الثاني: التداوي بالمحرمات . المبحث
خمؽ اإلنساف بحكمتو ضعيفان، كثير اآلفات، كليذا اقتضت حكمتو سبحانو  - تعالىسبحانو ك  –اهلل إف 
بعباده، كليعممكا أف حكمة اهلل تقتضي ربط  مف اهلل رحمة، ك (1)(ما أنزؿ اهلل داء إال أنزؿ لو شفاء)

 .األشياء بأسبابيا

عمى محذكر شرعي، كلما كاف اإلنساف كقد أباح اهلل تعالى لمناس التداكم بكؿ مباح، ال يشتمؿ  
يضعؼ حاؿ مرضو، كيتطمب الشفاء بأم سبب يظف نفعو، صار ذلؾ مف أسباب كقكع بعض الناس 

ا مف األدكية الحسية، كالمعنكية، فمف المعنكية الذىاب إلى السحرة، كالمشعكذيف، في أنكاع محرمة شرعن 
ا لمشفاء، كغير ذلؾ مف الطرؽ ب إلى األمكات، طمبن أك التعمؽ بالتمائـ، أك التعاكيذ الشركية، أك الذىا

 الشركية التي نيى عنيا الشارع أشد النيي

، كغير الحسية التداكم بالمحرمات، مف األعياف النجسة التي منع الشرع مف التداكم بيا األدكية كمف
 .ذلؾ

 :و مشروعيتو  : مفيوم التداويالمطمب األول
التداكم لغة: مصدر تداكل أم: تعاطى الدكاء، كأصمو دكم يدكم دكل أم مرض، ك أدكل فبلنا  - 1

يدكيو بمعنى: أمرضو، كبمعنى: عالجو أيضا، فيي مف األضداد، كيداكم: أم يعالج، كيداكم بالشيء 
قياء لو عف أم: يعالج بو، كتداكل بالشيء: تعالج بو، ك الدكاء: ما داكيتو بو، كال يخرج استعماؿ الف

 .(2)ىذا المعنى

ا ىكالتداكم  – 2 الكشؼ عف مسببات المرض العضكم، أك النفسي، كتعاطي الدكاء  "اصطبلحن
 .(3)" المناسب لتخميص المريض مف مرضو، أك تخفيؼ حدتو، أك الكقاية منو

 المعقكؿ:اكم، بالكتاب، كالسنة النبكية، ك كقد ثبتت مشركعية التد

 
                                                           

 .5678حديث رقـ :  كتاب الطب، باب ما أنزؿ اهلل داء إال أنزؿ لو شفاء، ،7/122صحيح البخارم ،  ،( البخارم1)
 .1/306مجمع المغة العربية بالقاىرة : المعجـ الكسيط ، مادة: تداكل،  .14/279: لساف العرب ، ( ابف منظكر2)
، دار الحقيقة الككنية لمنشر كالتكزيع ، 1/57 صالح ، المفطرات الطبية المعاصرة، عبد الرزاؽ بف عبد اهلل غالب، (3)
 ـ. 2014 -ىػ  1435: 1ط
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 : من الكتاب : الفرع األول

 .(1)َّحفخفمفحقٹٱٹٱُّٱقاؿ تعالى : – 1

 كجو الداللة : 

بما يقدر مف األسباب المكصمة ، أم إذا كقعت فيمرض، فإنو ال يقدر عمى شفائي أحد غير اهلل تعالى
 .(2)إليو

 : من السنة النبوية: الفرع الثاني
 كثيرة، منيا:في أحاديث مف األمراض دلت السنة النبكية عمى مشركعية التداكم 

ما أنزؿ اهلل داء إال أنزؿ لو )عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  - 1
 .(3)(شفاء

صمى اهلل  -عف حميد، قاؿ: سئؿ أنس بف مالؾ، عف كسب الحجاـ؟ فقاؿ: احتجـ رسكؿ اهلل - 2
، حجمو أبك طيبة، فأمر لو بصاعيف مف طعاـ، ككمـ أىمو، فكضعكا عنو مف خراجو، -عميو كسمـ

 .(4)(ىك مف أمثؿ دكائكـ)، أك (إف أفضؿ ما تداكيتـ بو الحجامة)كقاؿ: 

 : من المعقول : الفرع الثالث
 قاؿ العز بف عبد السبلـ :

 .(5)كاألسقاـ "، المعاطب كلدرء مفاسد، كالعافية ،" الطب كالشرع، كضع لجمب مصالح السبلمة
 

  

                                                           

 (.80( سكرة الشعراء، اآلية ) 1)
، تحقيؽ: محمد حسيف 6/166ىػ( ، تفسير القرآف العظيـ ) ابف كثير ( ، 774إسماعيؿ بف عمر، )ت:  ،( ابف كثير2)

 ىػ. 1419 - 1بيركت ، ط –شمس الديف ، دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف 
 .5678رقـ :  حديث كتاب الطب، باب ما أنزؿ اهلل داء إال أنزؿ لو شفاء، ،7/122صحيح البخارم ،  ،( البخارم3)
 .1577حديث رقـ :  كتاب المساقاة، حؿ أجرة الحجامة، ،1204/ 3صحيح مسمـ ،  ،مسمـ  (4)
 .1/6قكاعد األحكاـ ،  ابف عبد السبلـ،  (5)
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 المحرمات :التداوي ب: مفيوم المطمب الثاني
 .المحرمات ىي: األعياف التي حـر الشارع تناكليا كالخمر، كالخنزير، كالسمكـ، كنحكىا

، كأكؿ ما يضر بالشخص المعيف؛ اا، كقد يككف التحريـ عارضن ا دائمن ىذه األعياف محرمة تحريمن ك 
 .(1)االضرر كبيرن عتبلؿ صحتو إذا كاف ال

 لتي جاءت الشريعة اإلسبلمية بتحريمياتعماؿ األعياف اس: اكبذلؾ يككف مفيكـ التداكم بالمحرمات
، أـ مشركبنا، أـ ممبكسناسكاء أكاف مألمشفاء مف المرض،  اطمبن  ككؿ ما يمكف استعمالو في ، ككالن

لتداكم بالخمر ، كاركحينا أـ بدنينا اء كاف التداكم، كيككف محرمنا ككذلؾ النيي عف المحـر سك التداكم
 ،بالذىب كلبس الحرير في حؽ الرجاؿ، أك التداكم ك المخدرة، أك النجسة، أك السـ، أكاألدكية المسكرة

 .(2)، أك نحك ذلؾأك العبلج بالغناء، كالمكسيقى

 فروع: ةالتداوي بالمحرمات ، وفيو ثالثحكم المطمب الثالث: 

 المحرم، أو النجس :الفرع األول: حكم التداوي ب
يحل لممضطر، أو المحتاج تناول شيء من الحرام ، دفعا لمضرر، وحفًظا لمصحة، إذا "قال الزحيمي :

 .(3) "كان المرض ال عالج لو إال الدواء المخموط بحرام

 .(4)كقد اتفؽ الفقياء عمى حرمة التداكم بالنجس، أك المحـر في حاؿ االختيار

حاؿ االضطرار عمى مذىبيف:المذىب األكؿ: قالكا: بحرمة التداكم كاختمفكا في جكاز ذلؾ في 
ف دعت الضركرة ل  .(5)، كالحنابمةذلؾ، كىذا ما ذىب إليو الحنفية، كالمالكية، كالشافعيةبالمحرمات، كا 

                                                           

(1 )http://almoslim.net/node/174452 
دراسة  –صالح كماؿ صالح ، رسالة ماجستير بعنكاف : ) التداكم بالمحـر  .82/ 21مجمكع الفتاكل ،  ،( ابف تيمية 2)

 ـ.2007 –ق 1428غزة ،  –فقيية مقارنة ( ، الجامعة اإلسبلمية 
 .1/54، قضايا الفقو ك الفكر المعاصر ،( الزحيمي3)
الدسكقي : حاشية الدسكقي ، ، 5/113، الكاساني : بدائع الصنائع ، 228/ 5حاشية ابف عابديف ،  ،ابف عابديف (4)
، البيكتي : 9/424، ابف قدامة : المغني ، 9/51، النككم : المجمكع ، 8/434، العبدرم : التاج ك اإلكميؿ ، 1/60

 .2/77كشاؼ القناع ، 

 .ادر السابقة نفسياالمص(5)
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، أك النجسقالكا بجكاز التداكم المذىب الثاني:  كذىب إلى ىذا إذا دعت الضركرة لذلؾ، ، بالمحـر
معينة،  االحنفية، كالشافعية في القكؿ المرجكح عندىـ، كالظاىرية، كاشترطكا لذلؾ شركطن القكؿ بعض 

 .(1)كىي

 تيقف حصكؿ الشفاء فيو. - 1

 .أف يخبر بذلؾ طبيب مسمـ صادؽ ثقة ذك ديف، ك أمانة - 2

 ال يكجد بديؿ يقـك مقامو مف المباح. - 3

 أف ال يتجاكز مقدار ما يحدده الطبيب لو. - 4

 ف ال يقصد المتداكم عند تناكلو إياىا المذة، كالنشكة.أ - 5

 األدلة:

 أدلة المذىب األول:

 ، أو النجس بالكتاب ، و السنة النبوية ، و األثر .القائمون بحرمة التداوي بالمحرم استدل

  : من الكتاب :أواًل 

 .(2)َّيترثزثمثنثىثٱُّٱتعالى :يلو ق

 وجو الداللة :

 العبلج .، ك لتداكمحـر  كؿ خبيث، ك إف كاف  الحكيـ الشارععمى أف  الكريمةدلت اآلية 

 ثانيا : من السنة النبوية : 

 .(3)لـ يجعؿ شفاءكـ فيما حـر عميكـ" : " إف اهلل-عميو الصبلة كالسبلـ-ؿ النبي قك - 1

                                                           

 .1/175حمى ، ، ابف حـز : الم9/51، النككم : المجمكع ، 6/389حاشية ابف عابديف ،  ،ابف عابديف (1)
 ( .157( سكرة األعراؼ ، اآلية ) 2)
 ، كتاب األشربة، باب شراب الحمكاء كالعسؿ .7/110( البخارم ، أخرجو البخارم تعميقا ، صحيح البخارم ، 3)
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: "إف اهلل عز كجؿ أنزؿ الداء -صمى اهلل عميو كسمـ  -قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  (1)عف أبي الدرداء- 2
 .(2)كالدكاء، كجعؿ لكؿ داء دكاء، فتداككا، كال تداككا بحراـ"

 ثالثًا: من اآلثار:

رضي اهلل فقال كر؟نفر مف األعراب يسألكنو عف الس   بف عمرك عف أبي كائؿ، قاؿ: جاء إلى عبد اهلل
 .(3)( يجعؿ شفاءكـ فيما حـر عميكـ إف اهلل لـ)–عنو 

 كجو الداللة:

 ففي األثر النفي؛ في أف يككف الشفاء فيما حرمو اهلل عمينا مف المحرمات ، ك النجاسات .

 أدلة المذىب الثاني:

 .م بالمحـر عند الضركرة ، بالكتاب، كالسنة النبكية، كالقياسكاستدؿ القائمكف بجكاز التداك 

 أوال : من الكتاب : 

 .(4)َّيمجنحنخنمنىنينجهمهىهٱُّٱقكلو تعالى:

 وجو الداللة:

قد فصؿ لنا كؿ ما حرمو عمينا، كلكف قد أذف لنا في حالة  –سبحانو كتعالى –تدؿ اآلية أف اهلل

، َّينجهمهىهٱُّٱفي قكلو تعالى:  االضطرار فيما فصؿ تحريمو عمينا لكجكد االستثناء
 .(5)كالمريض مضطر لشرب الخمر لمتداكم، كالعبلج

                                                           

صمى اهلل عميو كسمـ, أبك الدرداء, عكيمر بف زيد بف قيس, -رسكؿ اهلل  اإلماـ القدكة, قاضي دمشؽ، كصاحب( 1)
 كيقاؿ: عكيمر بف عامر, كيقاؿ: ابف عبد اهلل, كقيؿ: ابف ثعمبة بف عبد اهلل األنصارم الخزرجي.

 .4/14الذىبي: سير أعبلـ النببلء،  حكيـ ىذه األمة, كسيد القراء بدمشؽ.
 . 3874، كتاب الطب، باب في األدكية المكركىة، حديث رقـ:6/23، سنف أبي داكد ، أبك داكد (2)

 .2/1282محمد ناصر الديف ، ضعيؼ ، مشكاة المصابيح ،  :أللبانيقاؿ ا
ىػ(، مصنؼ ابف أبي شيبة، 235عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي، )ت: ( ابف أبي شيبة، 3)
 ق.1409، 1الرياض، ط –تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت ، مكتبة الرشد ، 23832حديث رقـ: ، كتاب األشربة،5/75

 (.119( سكرة األنعاـ ، اآلية )4)
 .1/176، ( ابف حـز : المحمى5)
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 السنة النبوية: ثانيا: من

فرخص ليـ رسكؿ اهلل صمى اهلل )اجتككا المدينة عرينوا مف أف ناسن ": -رضي اهلل عنو -(1)عف أنس
، فقتمكا الراعي، كاستاقكا الذكد، فأرسؿ (عميو كسمـ أف يأتكا إبؿ الصدقة، فيشربكا مف ألبانيا، كأبكاليا

كأرجميـ، كسمر أعينيـ، كتركيـ بالحرة  ، فأتي بيـ، فقطع أيدييـ-صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل 
 .(2)" يعضكف الحجارة

اؿ اإلبؿ لبلستشفاء بيا مف أمر العرنييف بالشرب مف أبك  –صؿ اهلل عميو كسمـ –أف النبيكجو الداللة :
بو كتمحؽ  ،، كىذا دليؿ عمى جكاز التداكم بالنجس(3)، كىي نجسة عمى مذىب مف قاؿ بيذاالمرض

 .(4)، كالحرمة فييماالنجاسةالخمر قياسا بجامع 

 ثالثا : من القياس:

إف التداكم حالو حاؿ الضركرة فيباح التداكم بالخمر كما يباح شرب الخمر لدفع الغصة، كغيرىا  – 1
 .(5)مف حاالت الضركرة

إف مف يتداكل بالخمر يدفع بشربو لمخمر الضرر الكاقع عف نفسو، فيككف كما لك أكره عمى – 2
 .(6)شربيا

 

 

 
                                                           

(
1

اإلماـ، المفتي، المقرئ، المحدث، راكية اإلسبلـ، أبك حمزة أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ األنصارم،( 
كقرابتو مف النساء، كتمميذه، كتبعو،  -صمى اهلل عميو كسمـ-خادـ رسكؿ اهلل األنصارم، الخزرجي، النجارم، المدني، 

 .396-3/395الذىبي، سير أعبلـ النببلء، كآخر أصحابو مكتا.

، حديث رقـ: كتاب الزكاة، باب استعماؿ إبؿ الصدقة كألبانيا ألبناء السبيؿ ،2/130، صحيح البخارم، (البخارم2)
1501. 

 .1/61لصنائع ، بدائع ا ،( الكاساني3)
 .1/175المحمى،  ،( ابف حـز4)
 .62-9/61المغني، ،( ابف قدامة5)
 .9/41المجمكع، ،( النككم6)
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 الراجح:

القائميف بجكاز  رأمترجيح ، كأدلتيـ في ىذه المسألة، يتبيف لي كبعد ذكر أقكاؿ الفقياء، كمذاىبيـ
، أك النجس عند الضركرة، إذا تكفرت الشركط السابقة  .(1)التداكم بالمحـر

الشرعية القرارات، كالتكصيات، كالبحكث الصادرة مف المجامع كالمجاف الفقيية، كالييئات كىذا ما تؤيده 
 :ع كمنيا ما يميبخصكص ىذا المكضك 

في دكرتو السادسة عشرة،  ،لػ رابطة العالـ اإلسبلمي التابع أكال: قرار مجمس المجمع الفقيي اإلسبلمي
 :(2)المنعقدة بمكة المكرمة

كبعد النظر في األبحاث المقدمة عف األدكية المشتممة عمى الكحكؿ كالمخدرات، كالمداكالت التي جرت 
يا، كبناء عمى ما اشتممت عميو الشريعة مف رفع الحرج، كدفع المشقة، كدفع الضرر بقدره، كأف حكل

 :الضركرات تبيح المحظكرات، كارتكاب أخؼ الضرريف لدرء أعبلىما، قرر ما يمي

يجكز استعماؿ األدكية المشتممة عمى الكحكؿ بنسب مستيمكة تقتضييا الصناعة الدكائية التي ال  - 1
ا لمجػػركح، كقاتبل ا خارجين ا، بشرط أف يصفيا طبيب عدؿ، كما يجكز استعماؿ الكحكؿ مطيرن بديؿ عني

 .لمجراثيـ، كفي الكريمات كالدىكف الخارجية

يكصي المجمع الفقيي اإلسبلمػػػي شػركات تصنيع األدكيػػػػة، كالصيادلة، فػػي الدكؿ اإلسبلمية،  - 2
 .في استبعاد الكحكؿ مف األدكية، كاستػػخداـ غػيره مف البػدائػػػؿ كمستكردم األدكيػػة، بأف يعممكا جيػػدىـ

كما يػػكصػػي المجمػع الفقػػيي اإلسبلمػػػي األطبػػػاء باالبتعاد عف كصؼ األدكية المشتممة عمى  - 3
 .الكحكؿ مػػػػا أمػكػف

 :(3)ثانيا: ما عرض عمى لجنة الفتكل الككيتية

                                                           

 .110صذكرت ( 1)
(2 )http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=873&Vol=607 

 

 (.6505/)ؼ20/343( فتاكل المجنة الككيتية ، 3)
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؛ كبياف الحكـ الشرعي في مكضكع األغذية التي تدخؿ في «األطعمةإدخاؿ مكاد محرمة في »حكؿ 
تصنيعيا مشتقات مف حيكاف الخنزير، كمف المكاد المضرة بصحة اإلنساف، كالتي يرمز ليا عمى 

 :عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر؛ كمما أجابت بو «E100 – E181» غبلؼ السمع

جسة إلى مادة أخرل، فإف بعض المذاىب اإلسبلمية أنو إذا حصؿ تغير أك استحالة لممكاد كاألعياف الن
كاالنتفاع بيا. كىذا ما ، المادة النجسة طاىرة، كيحؿ أكميايعتبر ىذه االستحالة مطيرة ليا، فتصبح 

 .تأخذ بو ىيئة الفتكل تيسيرا عمى الناس

استعماؿ أما إذا لـ تتحكؿ إلى مادة أخرل، فإنيا تبقى نجسة محرمة إال في حاؿ االضطرار، كمنو 
كبيف أصالة ، األدكية التي ال يقكـ مقاميا شيء مف األدكية الحبلؿ، كال تعارض بيف حكـ الضركرة 

 .تحريـ التداكم بالمحرمات في حاؿ السعة كاالختيار. كاهلل أعمـ

أك شريانا ا،: إف جراحي القمكب قد يضعكف عرق-رحمو اهلل –يفيمثسئؿ الشيخ محمد بف صالح العكقد  
ف قد يصيبو نزير، مع أف الشرياف الذم مف المعدا، شريانا يأخذكنو مف الخكقد يضعكف، أيضمعدنيا، 

الصدل، كالشرياف الذم مف الخنزير يككف أحسف، كقد يمتحـ كيصير ككأنو مف اإلنساف نفسو، فما 
ال بأس بو، أم ال بأس أف يصؿ إنساف شرياف قمبو بشرياف حيكاف آخر، كينظر »حكـ ذلؾ؟ فأجاب:

ذا اهلل أكؿ الخنزير، كىذا ليس أكبل ما ىك أنسب لقمبو؛ ألف ىذا ليس مف األكؿ، إنما حـر إلى ، كا 
كقد قاؿ اهلل تعالى في أكؿ لحـ الخنزير األكؿ ، (1)عممنا أنو ال ينفعو إال ىذا، فيذا مف باب الضركرة

 .(2)َّيمجنحنخنمنىنينجهمهىهٱُّٱالمباشر: 

 الفرع الثاني: حكم التداوي بالخمر:

 ر في المغة :أوال: الخم

كلو كسككف ثانيو مصدر خمر خمرنا، كىك ما خمر العقؿ كستره كغمبو، كأصؿ الخمر ستر الخمر بفتح أ
، أك طيتو كلذا يقاؿ لما يستر بو خمار، كخامر الشيء قاربو؛ أم غاإلناء ، يقاؿ: خمرتالشيء
 .(3)خالطو

                                                           

(1 )http://www.drhatemalhaj.com/arالتداكم.-في-المخدرات-استعماؿ-معاصرة/حكـ-/الفقو/قضايا 

 (.119سكرة األنعاـ ، اآلية ) (2)
 .، مادة خمر1/97 ،مختار الصحاح ،الرازممادة خمر. ، 4/254لساف العرب ،  ،(ابف منظكر 3)
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ا كخمرت الشيء تخميرن ،كغمت ، كاختمرت الخمر أدركت، سـ لكؿ مسكر خامر العقؿ أم: غطاهىي اك 
 .(1)غطيتو كسترتو

 ثانيا : الخمر في االصطالح :

 (2)."النيء مف ماء العنب إذا غبل كاشتد كقذؼ بالزبد"ىيالخمر عند الحنفية:

أما عند الجميكر: فيي "كؿ شراب مسكر" سكاء كاف مف العنب، أك التمر، أك مف غيرىما، كليس 
 .(3)شرطنا عندىـ أف يقذؼ زبده

 ثالثا: حكم التداوي بالخمر:

بشرط إخبار طبيب مسمـ عدؿ بذلؾ، كبشرط أف يككف القدر  بالخمر؛يجكز التداكم ":قاؿ الزحيمي
 .(4)" المستعمؿ قميبلن اليسكر

 وقد اختمف الفقياء في حكم التداوي بيا عمى قولين :

، ك الشافعية في القكؿ (5)الحنفية، كذىب إلى ىذا القكؿ بعض كؿ: قالكا بجكاز التداكم بالخمرالقكؿ األ
 .(8)معينة ا، كاشترطكا لذلؾ شركطن (7)، كالظاىرية(6)المرجكح عندىـ

األدلة:استدلكا بما استدؿ بو القائمكف بجكاز التداكم بالمحـر كالنجس، مف الكتاب، كالسنة النبكية، 
 .(9)كالقياس

 
                                                           

 .، مادة خمر1/181المصباح المنير، ،( الفيكمي1)
 .4/99االختيار لتعميؿ المختار، ( المكصمي، 2)
مجمكع  ،ابف تيمية . 13/376. الماكردم، الحاكم الكبير، 1/442ابف عبد البر، الكافي في فقو أىؿ المدينة، ( 3)

 ، 19/281الفتاكل ، 
 .1/55 ( الزحيمي، كىبة، قضايا الفقو كالفكر المعاصر4)
 .6/389( ابف عابديف، حاشية ابف عابديف، 5)
 .9/51، المجمكع، ( النككم6)
، المحمى، 7)  .1/175( ابف حـز
 .110ص يا( ذكرت8)
 .113-112( ص 9)
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ليو ذىب   ،(2)، كالمالكية(1)جميكر الحنفيةالقكؿ الثاني : قالكا بحرمة التداكم بالخمر، كا 

 .(4)، كالحنابمة(3)كالشافعية في الراجح عندىـ

 األثر .بحرمة التداكم بالخمر، مف الكتاب، كالسنة النبكية، ك استدؿ القائمكف األدلة:

 أوال : من الكتاب:

 قكليتعالى
جفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلٱُّٱ:

 .(5)َّمل

، كمعنى البعد عف األشياء المذككرة فييا، كالتي منيا الخمر، ك لة: أف في اآلية أمرنأ باالجتنابكجو الدال
االجتناب يقتضي مطمؽ الترؾ الذم ال ينتفع معو بأم كجو مف الكجكه ال بشرب، كال بيع، كال 

 .(6)مداكاة

 ثانيا: من السنة النبوية:

 -كره أك  -عف الخمر، فنياه  -صمى اهلل عميو كسمـ -أف طارؽ بف سكيد الجعفي، سأؿ النبي - 1
 .(7)(إنو ليس بدكاء، كلكنو داء)أف يصنعيا، فقاؿ: إنما أصنعيا لمدكاء، فقاؿ: 

نيا ليست بدكاء، ، ككذلؾ التصريح بأتصريح عمى تحريـ التداكم بالخمر : فالحديث فيوكجو الداللة
نما ىي داء، ك   ال يجكز التداكم بالداء .كا 

                                                           

 .5/113( الكاساني، بدائع الصنائع ، 1)
 .1/60( الدسكقي، حاشية الدسكقي ، 2)
 .9/51( النككم، المجمكع ، 3)
 . 2/77، البيكتي: كشاؼ القناع ، 9/424المغني،  ،قدامة( 4)
 (.90اآلية )( سكرة المائدة ، 5)
، تحقيؽ: أحمد البردكني 6/289، ىػ( ، تفسير القرطبي671رح، )ت: محمد بف أحمد بف أبي بكر بف ف ،القرطبي(6)

براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية   ـ .1964 -ىػ 1384، 2القاىرة ، ط –كا 
 .1984، حديث رقـ : 1573/ 3صحيح مسمـ، كتاب األشربة، باب تحريـ التداكم بالخمر،  ،( مسمـ7)
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إف اهلل عز كجؿ أنزؿ الداء ): -صمى اهلل عميو كسمـ  -عف أبي الدرداء قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  - 2
 .( 1)(كالدكاء، كجعؿ لكؿ داء دكاء، فتداككا، كال تداككا بحراـ

 : مف الحديثكجو الداللة 

تحريـ التداكم بالمحرمات، كمنيا  يدؿ عمىبالتداكم، ك أف الشارع الحكيـ أمرنا يدؿ الحديث عمى أمر 
 الخمر.

 .(2)(عف الدكاء الخبيث-صمى اهلل عميو كسمـ -نيى رسكؿ اهلل )عف أبي ىريرة، قاؿ:  - 4

 .(3)كجو الداللة : دؿ الحديث عمى حرمة التداكم بالدكاء الخبيث

 ثالثا : من األثر : 

 .(4)(بالخمر فال شفاه هللامن تداوى )كانت تقول:  -رضي هللا عنها  –أن عائشة - 1 

 .(5)كانت تنيى عف الدكاء بالخمرأنيا –رضي اهلل عنيا –كعف عائشة – 2

 الراجح :

اآليات،  كالناظر فيما ذىب إليو الفريؽ الثاني مف حرمة التداكم بالخمر،  الذم يظير لي ترجيحو
األمر ال يقؼ عند ىذا  بؿ إفيجد التصريح بأف الخمر ليست بدكاء،  التي استدلكا بيا  األحاديثك 

التداكم بيا كما يحـر شربيا، ككذلؾ سائر  ، فيحـركلكف جاكزه إلى التصريح كذلؾ بأنيا داء، الحد
 األمكر النجسة أك المحرمة.

 
                                                           

لباني : محمد ناصر الديف،  قاؿ األكتاب الطب، باب في األدكية المكركىة، .6/23سنف أبي داكد،  ،( أبك داكد1)
 .2/1282، مشكاة المصابيح ، ضعيؼ

، قاؿ األلباني : محمد 3870باب في األدكية المكركىة، حديث رقـ:، كتاب الطب، 4/6( أبي داكد، سنف أبي داكد، 2)
 .2/1282ناصر الديف ، ضعيؼ ، مشكاة المصابيح ، قاؿ األلباني، صحيح ، مشكاة المصابيح، 

ىػ(، فيض 1031( المناكم، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف، )ت: 3)
 ق.1356، 1مصر ، ط –، المكتبة التجارية الكبرل 6/314القدير، 

 .5/38( ابف أبي شيبة، مصنؼ ابف أبي شيبة، 4)
، تحقيؽ: حبيب 9/250ىػ( ، مصنؼ عبد الرزاؽ، 211( الصنعاني، عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم، )ت: 5)

 ق.1403، 2بيركت ، ط –اليند ، يطمب مف: المكتب اإلسبلمي  -الرحمف األعظمي ، المجمس العممي
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 :في ذلؾ(1)كيقكؿ الشيخ أبك زىرة

مف الدكاء ، فبل يباح كلك لمتداكم؛ ألف الخمر ال تتعيف طريقا لمعبلج حيث غيرىا لعينوإف الخمر محـر 
الطاىر يفي بالغرض، كما قاؿ طبيب منذ نشأ الطب إلى اليكـ أف في الخمر فائدة طبية ال تكجد في 

 غيرىا.

كأشير مرجع طبي  ،يقكؿ الدكتكر أكبرلكس، رئيس قسـ األمراض النفسية في جامعة لندف، في أكبرك 
داكلو عمى نطاؽ كاسع في : "إف الكحكؿ ىك السـ الكحيد المرخص بت-مرجع برايس الطبي -بريطاني

 .(2)"العالـ كمو، كيجده تحت يديو كؿ مف يتصكر أنو ييرب مف مشاكمو

يمكف مناقشتيـ في فإف مف يتتبع مكضكع التداكم بالمحـر يجد أف الذيف أباحكه بحجة االضطرار 
، فاالضطرار ىك التيقف مف ىبلؾ النفس بانعداـ ما   ، يؤكؿمعنى االضطرار الدافع الستعماؿ المحـر

كيشرب الخمر، كال يأثـ بذلؾ، كال حد يقاـ  ،أك يشرب، فيصبح إنقاذا كقتيا مف الفناء أف يأكؿ الميتة
أك بالشبية التي تدرأ الحدكد، إذان فبل يجكز مطمقا التداكم بيا؛ لقكؿ ، عميو عندئذ، ككذا إذا فعمو جيبل

كلقكلو في الخمر  ،(3)"أمتي فيما حـر عميياالرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ: "إف اهلل لـ يجعؿ شفاء 
 .(4)"كما أسمفنا: "إنو ليس بدكاء كلكنو داء

كما ثبت بو قكلو الشريؼ مف تجارب الكاقع مجاؿ ، -صمى اهلل عميو كسمـ -فيؿ بعد قكؿ الرسكؿ
 قكؿ بإباحة التداكم بالخمر؟نل

 

 

                                                           

محمد بف أحمد أبك زىرة: أكبر عمماء الشريعة اإلسبلمية في عصره. مكلده بمدينة المحمة الكبرل كتربى بالجامع  (1)
( كتكلى تدريس العمـك الشرعية كالعربية ثبلث سنكات، كعمـ 1925 - 1916األحمدم كتعمـ بمدرسة القضاء الشرعي )

( كعيف أستاذا 1933صفا. كبدأ اتجاىو إلى البحث العممي في كمية أصكؿ الديف )في المدارس الثانكية سنتيف كن
( كعضكا لممجمس األعمى لمبحكث العممية. ككاف ككيبل لكمية الحقكؽ 1935محاضرا لمدراسات العميا في الجامعة )

 .6/25. الزركمي، األعبلـ، كتابا 40بجامعة القاىرة، كأصدر مف تأليفو أكثر مف 
،  الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، 206-1/207، الخبيثة أـ الخبائث،  الفتاح بف سميماف عشماكم( عبد 2)
 .ىػ1403جمادل األخرة -جمادل األكلى-عشر العدد الثامف كالخمسكف. ربيع األخر،5ط
 .112سبؽ تخريجو، ص (3)

 .105سبؽ تخريجو، ص( 4)
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 ات المجامع الفقيية ما يؤيد ذلؾ:في قرار ك 

 : مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي في مكة ما يأتي فجاء في قرار

 : الحمد هلل كحده، كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبي بعده، أما بعد "

فإف مجمس المجمع الفقيي اإلسبلمي في دكرتو السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة مف 
ـ، كبعد النظر في األبحاث المقدمة عف 10/1/2002-5ىػ الذم يكافقو مف: 21-26/10/1422

يو األدكية المشتممة عمى الكحكؿ كالمخدرات، كالمداكالت التي جرت حكليا، كبناء عمى ما اشتممت عم
فع الضرر بقدره، كأف الضركرات تبيح المحظكرات، كارتكاب كدالشريعة مف رفع الحرج، كدفع المشقة، 

 :(1)قرر ما يمي ،أخؼ الضرريف لدرء أعبلىما

 .ة الصرفة دكاء بحاؿ مف األحكاؿال يجكز استعماؿ الخمر  - 1

الصناعة الدكائية التي ال يجكز استعماؿ األدكية المشتممة عمى الكحكؿ بنسب مستيمكة تقتضييا - 2 
 بديؿ عنيا، بشرط أف يصفيا طبيب عدؿ، كما يجكز استعماؿ الكحكؿ مطيرا خارجيا لمجػػركح، كقاتبلن 

 .لمجراثيـ، كفي الكريمات كالدىكف الخارجية

يكصي المجمع الفقيي اإلسبلمػػػي شػركات تصنيع األدكيػػػػة، كالصيادلة، فػػي الدكؿ اإلسبلمية،  - 3
 .دم األدكيػػة، بأف يعممكا جيػػدىـ في استبعاد الكحكؿ مف األدكية، كاستػػخداـ غػيره مف البػدائػػػؿكمستكر 

كما يػػكصػػي المجمػع الفقػػيي اإلسبلمػػػي األطبػػػاء باالبتعاد عف كصؼ األدكية المشتممة عمى  - 4
 .الكحكؿ مػػػػا أمػكػف

 

 

                                                           

 https://islamqa.info/ar/146013( قرارات المجمع الفقيي ،1)
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 بو :الفرع الثالث: حكمة تحريم ما يحرم التداوي 
ال شؾ أنو يحـر التداكم بجميع المحرمات، كذلؾ لعمـك  النيي عف المحرمات، إال في حالة الضركرة 

 كما بينا سابقا كفؽ الشركط التي كضعيا العمماء المجيزكف لمتداكم بالمحرمات في حالة االضطرار.

 :(2)في ذلؾ(1)كمف حكمة المنع لمتداكم بالمحرمات ما قالو ابف القيـ

ا، أما الشرع فما ذكرنا مف ىذه األحاديث كغيرىا، كأما العقؿ،  كشرعن المعالجة بالمحرمات قبيحة عقبلن "
ا عقكبة ليا، كما حرمو عمى فيك أف اهلل سبحانو إنما حرمو لخبثو، فإنو لـ يحـر عمى ىذه األمة طيبن 

نما حـر  ،(3)َّهبجتحتختمتهتمثحجمجٹٱٹٱُّٱ،بني إسرائيؿ كا 
يطمب بو عمى ىذه األمة ما حـر لخبثو، كتحريمو لو حمية ليـ، كصيانة عف تناكلو، فبل يناسب أف 

ف أثر في إزالتيا لكنو يعقب سقما أعظـ منو في القمب بقكة الخبث  الشفاء مف األسقاـ كالعمؿ، فإنو كا 
 ."الذم فيو، فيككف المداكل بو قد سعى في إزالة سقـ البدف بسقـ القمب

 كقاؿ أيضا:

كأيضا فإف تحريمو يقتضي تجنبو كالبعد عنو بكؿ طريؽ، كفي اتخاذه دكاء حض عمى الترغيب فيو " 
كمبلبستو، كىذا ضد مقصكد الشارع، كأيضا فإنو داء كما نص عميو صاحب الشريعة، فبل يجكز أف 

 (4)يتخذ دكاء"

 

 

                                                           

(
1

ٍرعي الدمشقٌي، أبك عبد اهلل، شمس الديف: مف أركاف اإلصبلح اإلسبلمي، (  محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الز 
كأحد كبار العمماء. مكلده ككفاتو في دمشؽ. تتممذ لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية حتى كاف ال يخرج عف شئ مف أقكالو، بؿ 

يصدر عنو. كىك اٌلذم ىذب كتبو كنشر عممو، كسجف معو في قمعة دمشؽ، كأىيف كعذب ينتصر لو في جميع ما 
بسببو، كطيؼ بو عمى جمؿ مضركبا بالعصى. كأطمؽ بعد مكت ابف تيمية. ككاف حسف الخمؽ محبكبا عند الناس، 

)إعبلـ ،كثيرا. كأٌلؼ تصانيؼ كثيرة منيا أغرم بحب الكتب، فجمع منيا عددا عظيما، ككتب بخطو الحسف شيئا
 .6/56(. الزركمي، األعبلـ، المكقعيف

مؤسسة ، 143/ 4ىػ(، زاد المعاد ، 751ب بف سعد شمس الديف ، )ت: محمد بف أبي بكر بف أيك  ،ابف القيـ (2)
 .ـ1994ىػ /1415ار اإلسبلمية، الككيت، ط: السابعة كالعشركف, مكتبة المن -الرسالة، بيركت 

 (.160، اآلية )سكرة النساء (3)
 .4/144( ابف القيـ، زاد المعاد، 4)
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 لطيفا في ككف المحرمات ال يستشفى بيا، فقاؿ: اكذكر أيضا سرن 

فإف شرط الشفاء بالدكاء تمقيو بالقبكؿ، كاعتقاد منفعتو، كما جعؿ اهلل فيو مف بركة الشفاء، فإف النافع " 
ىك المبارؾ، كأنفع األشياء أبركيا، كالمبارؾ مف الناس أينما كاف ىك الذم ينتفع بو حيث حؿ، كمعمـك 

حريـ ىذه العيف مما يحكؿ بينو كبيف اعتقاد بركتيا كمنفعتيا، كبيف حسف ظنو بيا أف اعتقاد المسمـ ت
كتمقي طبعو ليا بالقبكؿ، بؿ كمما كاف العبد أعظـ إيمانا، كاف أكره ليا كأسكأ اعتقادا فييا، كطبعو أكره 

يا، كسكء شيء ليا، فإذا تناكليا في ىذه الحاؿ كانت داء لو ال دكاء إال أف يزكؿ اعتقاد الخبث في
، كاهلل (1)"الظف كالكراىة ليا بالمحبة، كىذا ينافي اإليماف، فبل يتناكليا المؤمف قط إال عمى كجو داء

 أعمـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .4/144، ابف القيـ، زاد المعاد( 1)
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 الخاتمة:

 أوال: النتائج:
ا القضايا المعاصرة  إظيار االختيارات الفقيية لمدكتكر كىبة الزحيمي في جانب العبادات  – 1 كخصكصن

 لشخصيتو كبياننا لجيكده في إثراء المكتبة اإلسبلمية بمؤلفاتو الكثيرة.منيا، إبرازنا 

عدـ كجكب الزكاة في مكافأة نياية الخدمة، كالراتب التقاعدم أثناء الخدمة؛ كذلؾ لعدـ تحقؽ  – 2
ا الزحيمي.  الممؾ التاـ، كبيذا قاؿ أيضن

نما يضـ ىذا الماؿ عدـ كجكب الزكاة في مكافأة نياية الخدمة ، كالراتب  – 3 التقاعدم بعد الخدمة، كا 
 المستفاد إلى بقية أمكاؿ المسمـ، كبو قاؿ الزحيمي.

 في األمكاؿ المستفادة لكجكب الزكاة فييا. كجكب اشتراط الحكؿ – 4

  كجكب الزكاة في أقساط، أك احتياطات التأميف التكافمي المعد لبلستثمار بمركر الحكؿ عمييا. – 5

امة المممككة لمدكلة إذا استثمرت في شركات القطاع العاـ، أك الزكاة في األمكاؿ الععدـ كجكب  – 6
 شركات القطاع الخاص.

 كجكب الزكاة في الديف المرجك إذا بمغ نصابنا كحاؿ عميو الحكؿ. – 7

 المرجك حتى يقبضو، يحكؿ عميو الحكؿ، لعدـ تماـ الممؾ.غير عدـ كجكب الزكاة في الديف  - 8

بالتقدير النسبي حاؿ فقدت العبلمات باستمرار  ،تحديد أكقات الصمكات لؤلقميات المسممةيتـ  – 9
 الميؿ، أك النيار أربعنا كعشريف ساعة.

، إسبلميـعدـ جكاز دفع الزكاة إلى الكفار؛ إال المؤلفة قمكبيـ فيعطكف مف الزكاة ليتقكل – 10
 .  اإلجماع عمى جكاز إعطائيـ مف صدقة التطكع

 بقاء سيـ المؤلفة قمكبيـ؛ إذ لـ يثبت النسخ بدليؿ معتبر، كالحاجة تتكرر في كؿ زماف. – 11

 طيارة المكاد النجسة باالستحالة. – 12



111 
 

 جكاز التداكم بالمحـر لممضطر؛ دفعنا لمضرر كحفظنا لمصحة. – 13

 حرمة التداكم بالخمر؛ ألنيا ليست بدكاء.  – 14

 ثانيا: التوصيات:
راسة عمى االختيارات الفقيية لمدكتكر كىبة الزحيمي في العبادات عمى كجو قصرت ىذه الد – 1

الخصكص، لذا يكصي الباحث بدارسة االختيارات الفقيية لمدكتكر كىبة الزحيمي في بقية أبكاب الفقو 
 اإلسبلمي، لما فييا مف الخير العظيـ.

ظيارىا لمناس، فيك كاجب محتـ عمى  – 2 يكصي الباحث بالعناية التامة لجيكد العمماء كآرائيـ، كا 
 طمبة العمـ تجاه العمماء. 

 

 

  



112 
 

 

 

 

 

 

 المسارد

 

  



113 
 

 :الكريمة مسرد اآليات القرآنية

رقم  السورة اآلية                 الرقـ
 اآلية

 الصفحة

 7 282 البقرة َّ جل مك لك خك ُّٱ 1

 66 103 النساء َّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ُّٱ 2

 108 160 النساء َّ مج مثحج هت مت  خت حت جت هبُّٱ 3

 حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ 4

 َّخلمل حل جل مك لك خك

 104 90 المائدة

-88 157 األعراؼ َّ ىث  نث مث زث رث يت ُّٱ 5
105 

 19 103 التوبة َّزيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ 6

 يي ىي ني مي  زي ري ُّٱ 7

 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ

 حج مث هتمت خت حت  جتهب مب خب

 َّمج

 82 60 التكبة

نئمئٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئُّٱ 8

 َّىئيئربزب

-67 78 اإلسراء
73 

 96 80 الشعراء َّ حق مف خف حف ُّٱ 9

يئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثُّٱ 10

 َّيثىفيفىقىثنث
 77 8 الممتحنة
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  84 16 التغابف َّ  مئ خئ حئ جئ ُّٱ 11

 102-99         119  األنعاـ                         َّ ىن من خن حن  جن يم ُّٱ   12

 99              119  األنعاـ                             َّ يهىه مه جه ين ُّٱٱ   13
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 مسرد األحاديث الشريفة واآلثار:

 الصفحة طرف الحديث  الرقم

 41 إف كاف صادقا فميزكو إذا قبضو لما مضى 1

 80 إنا ال نعطي عمى اإلسبلـ شيئان  2

 105-99 عز كجؿ أنزؿ الداء كالدكاء إف اهلل 3

 98 لـ يجعؿ شفاءكـ إف اهلل 4

 96 إف أفضؿ ما تداكيتـ بو الحجامة 5

 96 -95 إال أنزؿ لو شفاء 6

 45 أكجب في خمس كعشريف إلى خمس ك ثبلثيف مف اإلبؿ بنت مخاض 7

 79 أتي بماؿ أك سبي، فقسمو، فأعطى رجاالن  8

 104 إنو ليس بدكاء، كلكنو داء 9

 100 اجتككا المدينة عرينوا مف أف ناسن  10

 42 ثـ عقب بعد ذلؾ بكتاب أف ال يؤخذ منو إال زكاة كاحدة 11

 76 ادعيـ إلى شيادة أف ال إلو إال اهلل 12

 99 كرعف أبي كائؿ، قاؿ: جاء إلى عبد اهلل نفر مف األعراب يسألكنو عف الس   13

 105 عف الدكاء الخبيث 14

 77-68 فأعمميـ أف اهلل تعالى افترض عمييـ خمس صمكات 15

 68 فقاؿ: "أربعكف يكما، يـك كسنة، كيكـ كشير، كيـك كجمعة 16

 105 فتداككا، كال تداككا بحراـ 17
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ف اهلل قد أعز اإلسبلـ 18  82 كاف يتألفكما، كاإلسبلـ يكمئذ ذليؿ، كا 

 105 كانت تنيى عف الدكاء بالخمر 19

 37 في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿال زكاة  20

 45 ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ 21

 46 مف استفاد ماال فبل زكاة عميو، حتى يحكؿ عميو الحكؿ عند ربو 22

 77-27      ما أنصفناؾ أف كنا أخذنا منؾ الجزية في شبيبتؾ ثـ 23

 79 منيا إعطاؤه صٌمى اهلل عميو كسمـ أبا سفياف بف حرب 24

 96-95 ما أنزؿ اهلل داء 25

 105 مف تداكل بالخمر 26

 88 نعـ اإلداـ الخؿ 27

 68 ىي خمس، كىي خمسكف، ال يبدؿ القكؿ لدم 28

 83 في تربتيا بذىبوكىك باليمف  29
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