دراسات اقتصادية إسالمية
المجلد ،81العدد2

شرط تمام الملك
وأثره في قضايا الزكاة المعاصرة

د.صالح بن محمد الفوزان
المقدمة
الحمددددد رب العددددالمين ،والصددددالة والسددددالم علددددى أشددددر األنبيددددا
والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد...
فإن الزكاة من أعظدم فدرا ا اإلسدالم ،ومبانيده العظدام ،وقدد جدا الحد
عليها في القرآن الكريم والسنة المطهرة .ومما يعين على إخراجهدا كاملدةم معرفدة
أحكامها وشروطها ومقاديرها ،ومن أبرز شروط وجوب الزكداة تمدام الملدك ومدا
يتعلق به مدن أحكدام وآثدار ،وهدلا الشدرط يكتسدة أهميدة بال دة خاصدة فدي واقعندا
المعاصر اللي استجدت فيه كثيدر مدن الندوازل الفقهيدة فدي الزكداة ممدا لده ارتبداط
بشرط تمام الملك.
وفي هلا البح أحاول تسليط الضو على هلا الشدرط واسدتعراض أثدره
على أبرز المسا ل الفقهية في الزكاة مع عرض بعا التطبيقات المعاصرة لها.
وقد جا ت خطة البح في تمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو التالي:
التمهيد :شروط وجوب الزكاة
المبح األول :المراد بتمام الملك
المبح الثاني :آثار شرط تمام الملك ،وفيه ستة مطالة:
المطلة األول :زكاة مال الضمار وتطبيقاته المعاصرة
المطلة الثاني :زكاة الديون المؤجلة
المطلة الثال  :أثر الديون على الوعا الزكوي
المطلة الرابع :زكاة المال المملوك في جهات ذات شخصية اعتبارية
المطلة الخامس :زكاة المال الممنوع من التصر فيه لقيود قانونية
المطلة السادس :زكاة األموال المحتجزة والمرهونة لدى اآلخرين
وقد راعيد اخختصدار قددر اإلمكدان وعددم التوسدع فدي عدرض األقدوال





أصل البح ورقة قدم إلى ندوة البركة الثانية والثالثين لالقتصاد اإلسالمي ،رمضان 8342هـ.
األستاذ المشارك بكلية المعلمين  -جامعة الملك سعود.
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واألدلة إخ ما له عالقة بشرط تمام الملك قددر اإلمكدان ،مدع الحدرى علدى إبدراز
مشكلة البحث ،وتتمثل في:
ااا واألوااراد
بيااام موماامم مااام الملااف وزكاارد وااا مؤااات دااامم الم
واألممال ضعيوة الملكية مع بيام صمرها وحكم مؤات ؤل صمرت.
وختامددا م أسددأل ا تعددالى التوفيددق واإلخددالى فددي القددول العمددل ،وآخددر
دعوانا أن الحمد رب العالمين.
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التمهيد
شروط وجوب الزكاة
الزكدداة أحددد أركددان اإلسددالم ومبانيدده العظددام ،وقددد أجمددع المسددلمون علددى
وجوبها ،وذلك مما ُعلِم من الدين بالضرورة ،إخ أن هدلا الوجدوب مشدروط بعددد
من الشروط.
وقد اختلف الفقها في كيفية عد هله الشروط والتعبير عنهدا ذلدك أن مدن
الشروط ما يتعلق بمالك المال الدلي تجدة عليده الزكداة ،ومنهدا مدا يتعلدق بالمدال،
فمنهم (كالحنابلة) من يسدردها إجمداخم فدي بدايدة كتداب الزكداة ،ومدنهم (كالحنفيدة)
من يلكر من تجة عليه الزكاة (كالمسلم الحر) ثم يلكر شروط المدال الدلي تجدة
فيه الزكاة.
()8
وفيما يلي أشير بإيجاز إلى أبرز شروط وجوب الزكاة مع اخستدخل :
الشرط األول :اإل الم
وبيان ذلك أن الزكاة إنما تجة على المسلم ،أما الكافر فال تؤخل منه ،وخ
يُطالة بها بعد إسالمه عما مضى حال كفره.
ومن األدلة على هلا الشرط:
ص د هدقهةم تطهددرهم وتددزكيهم بهددا وصددل
1ـ ا قولدده تعددالىُ ( :خددل ِمددن أمددوالهم ه
عليهم إن صالتك سكن لهم)(.)2
ووجه الدخلة :أن الضدمير فدي (أمدوالهم) يعدود للمسدلمين ألن الكدافرين
ليسوا أهالم للتزكية والتطهير ،وإنما المحتاج لللك المسلم ،فددل علدى أن الزكداة خ
تجة على الكافر ،وخ تؤخل منه.
0ـ ما جا في حددي ابدن عبداس رهللادي ا عنهمدا أن النبدي صدلى ا
( )1رغم الخال في بعا الشروط ،فالحنفية مثالم يشترطون البلوغ والعقل ،إخ أن هله الشدروط الخمسدة تكداد تكدون محدل
وفاق بين الفقها في الجملة ،وليس المراد تفصيلها وبيان الخال فيهدا ومدا ينددرج تحتهدا مدن مسدا ل ،وإنمدا المقصدود
التمهيد بهله الشروط بين يدي البح  .انظر هله الشروط واخستدخل لهدا فدي :بددا ع الصدنا ع ،3/2 :وفدتح القددير خبدن
الهمددام ،854/2 :والبحددر الرا ددق ،282/2 :وتبيددين الحقددا ق ،252/8 :وبدايددة المجتهددد ،235/8 :والفواكدده الدددواني:
 ،423/8والمجموع للنووي ،292/5 :وروهللاة الطدالبين ،839/2 :والمقندع مدع اإلنصدا والشدرك الكبيدر،291/3 :
والمبدع خبن مفلح ،298/2 :وشرك منتهى اإلرادات ،411/8 :وكشا القناع.831/2 :
( )2سورة التوبة ،جز من اآلية (.)824
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عليه وسلم بع معاذام رهللاي ا عنه إلى اليمن فقال( :اد ُعهُم إلدى هشدههادة أن خ
إله إخ ا وأني رسول ا ،فإن هم أطاعوا لللك فأعلمهم أن ا قد افترض عليهم
خمس صلوات في كل يدوم وليلدة ،فدإن هدم أطداعوا لدللك فدأعلمهم أن ا افتدرض
ص هدقهةم في أموالهم تؤخل من أغنيا هم وترد على فقرا هم)(.)8
عليهم ه
ووجه الدخلة :أنه لم يدأمره بدإعالمهم بوجدوب الزكداة علديهم إخ إذا أقدروا
بالشهادتين ودخلوا في اإلسالم.
3ـ أن الزكاة خ بد لها من نية ألنها قربدة ،والكدافر لديس مدن أهدل القربدة،
وخ تتأتى منه نية صحيحة بالتقرب إلى ا.
()2
4ـ أن الزكاة أحد أركان اإلسالم ،فلم تجة على كافر كالصيام .
الشرط الثانا :الحراة
ذلك أن العبد مملوك لسيده ،فما في يده من مال فهدو لسديده أيضدا م ،وتجدة
زكاته على السيد خ على العبد.
ومما يدل على ذلك:
1ـ أن العبد خ يملك ،ولو ملك ف ُملكه هللاعيف خ يقوى على إيجداب الزكداة
عليه.
0ـ أن الزكاة إنما تجة على سبيل المواساة ،وملك العبد نداق خ يحتمدل
المواساة بدليل أنه خ تجة عليه نفقة أقاربه(.)4
الشرط الثالث :ملف النصاب
والنصاب :المقدار اللي يجة أن يبل ه المال لكي تجدة فيده الزكداة ،وهدو
الحد األدنى من المال اللي خ تجة الزكاة في أقل منه.
ويدل على هلا الشرط:
1ـ األدلة التي حدددت أنصدبة األمدوال الزكويدة كبهيمدة األنعدام والحبدوب
والثمار وغيرها ،فدل بمجموعها على اشتراط النصاب ،وأن الزكاة خ تجة في
أي مقدار من المال.
درع للمواسدداة ،ومددن يملددك أقددل مددن النصدداب خ يحتمددل
0ـا أن الزكدداة ُشد ِ
المواساة من ماله.
( )8أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب الزكاة ،بداب وجدوب الزكداة ،رقدم ( )8495ى ،223ومسدلم
في صحيحه :كتاب اإليمان ،باب الدعا إلى الشهادتين وشرا ع اإلسالم ،رقم ( )89ى.48
( )2المبدع ،298/2 :والشرك الكبير (مع المقنع واإلنصا ).299/3 :
( )4الشرك الكبير (مع المقنع واإلنصا ) ،422/3 :وشرك منتهى اإلرادات.411/8 :
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الشرط الرابع :الملف التام للمال
م
والمددراد بالملددك التددام :أن يكددون المالددك قددادرا علددى التصددر فددي المددال
واخنتفاع به ،وفسر بعا الفقهدا تمدام الملدك :بدأن يكدون المدال مملوكدا م لده رقبدةم
ويدددام(( )8أي ملددك العددين والقدددرة علددى التصددر فيهددا) ،وفسددره أبددو المعددالي مددن
الحنابلة بأن يكون المال في يده لم يتعلق به حدق غيدره يتصدر فيده علدى حسدة
اختياره وفوا ده حاصلة له ،ألنه حينئ ٍل يمكن المواساة منه إذ الملك الناق لديس
نعمة كاملة(.)2
وبنا م على ذلك خ تجدة الزكداة فدي المدال المفقدود والمسدروق والمجحدود
والدين على المعسر ونحو ذلك ألن هله األمدوال خ يدتمكن مالكهدا مدن التصدر
فيها كما لو كان في يده.
وهلا من أهم شروط وجوب الزكاة ،وله تطبيقدات معاصدرة كثيدرة ،وفدي
هلا البح أسلط الضو على هلا الشرط وبعا تطبيقاته وآثاره الفقهية.
الشرط الخامس :مضا الحمل
والمراد بدالحول السدنة القمريدة ،بحيد يمدر علدى المدال اثندا عشدر شدهرام
قمريا م وهو في ملك مالكه.
ومما يدل على هلا الشرط:
1ـاا قولددده صددلى ا عليددده وسدددلم( :خ زكدداة فدددي مدددال حتددى يحدددول عليددده
الحول)(.)4
0ـ اإلجماع ،حي أجمع عليه العلما في الجملة(.)3
3ـ أن الزكاة وجب مواساةم وشكرام لنعمدة المدال ،وخ تتكامدل هدله النعمدة
إخ عند مضي الحول ،حي تكون مرصدةم للنما في ال الة(.)5
( )8بدا ع الصنا ع ،9/2 :والبحر الرا ق.281/2 :
( )2المبدع ،295/2 :وكشا القناع.822/2 :
( )4أخرجه أبو داود في سننه :كتاب الزكاة ،باب في زكاة السا مة رقم ( )8524ى ،244وابن ماجه :كتداب الزكداة ،بداب
من استفاد ماخم رقم ( )8292ى ،255وأحمد في مسنده (طبعة الرسالة) .385/2 :وللحدي طرق متعدددة عدن علدي
وعا شة وأنس وابن عمدر رهللادي ا عدنهم (انظرهدا فدي نصدة الرايدة ،)242/2 :وأشدار البيهقدي فدي السدنن الكبدرى
( ) 95/3إلى هللاعفه وقال" :واخعتماد في ذلك على اآلثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رهللاي ا عنه وعثمدان
بن عفان وعبد ا بن عمر وغيرهم رهللاي ا عنهم" ،إخ أن طا فة من المحدثين قووا الحدي  ،فقد علق ابن حجر في
التلخي الحبير ( )458/2على مقالة البيهقي بقوله" :قل  :حدي علي خ بدأس بإسدناده ،فيصدلح للحجدة ،وا أعلدم"،
كما صححه األلباني في إروا ال ليل.253/4 :
( )3بدا ع الصنا ع ،84/2 :وبداية المجتهد ،222/8 :والمجموع ،481/5 :والم ني.23/3 :
( )5بدا ع الصنا ع ،84/2 :والم ني ،23/3 :وتبيين الحقا ق.254/8 :
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3ـ أن الزكاة تتكرر في هله األموال ،فدال بدد لهدا مدن هللادابط كديال يفضدي
إلى تعاقة الوجوب في الزمن الواحد مرات عديدة ،فينفل مال المالك(.)8
على أن هلا الشرط ليس عاما م في جميع األموال الزكوية ،بل من األموال
ما خ يُشترط فيهدا الحدول كالخدارج مدن األرض يُزكدى عندد خروجده ،وكدلا نتداج
بهيمة األنعام وأرباك التجارة حولهما حول أصلهما.

( )8الم ني ،23/3 :وشرك منتهى اإلرادات.493/8 :
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المبح األول
المـراد بتمام المـلك
يُعددد تمددام الملددك مددن أهددم شددروط وجددوب الزكدداة ،وقددد ُعنِددي الفقهددا بهددلا
الشرط مع بيان ما يتفرع عنه عند عدم تمام الملك ،وفي هلا المبح أبدينن مفهدوم
تمام الملك بوصفه شرطا من شروط وجوب الزكاة ،ثم أشير إلدى بعدا المسدا ل
المعاصرة التدي تنبندي علدى هدلا الشدرط ،خاصدة عندد وجدود مدا يدؤثر علدى تمدام
الملك.
وقددد عددرض الفقهددا لشددرط تمددام الملددك فددي كتدداب الزكدداة وإن تفاوتدد
عباراتهم في الن عليه ،أو ذكره بمعناه ،وفيما يلي أذكر بإيجاز أمثلة على ذكر
الفقها لهلا الشرط.
المذهب الحنوا:
أشار القدوري في مختصره إلى ما يوجة الزكاة بقولده" :إذا هملهدك نصدابا م
ملكا م تامام" ،وقد أوهللاح الشارك معنى هلا الشرط بقولده" :ألن الملدك التدام هدو مدا
اجتمع فيه الملك واليد"(.)8
كما ن ابن مدودود الموصدلي علدى هدلا الشدرط فقدال فدي المختدار" :إذا
هملهدك نصدابا م خاليدا م عدن الد ادين فاهللادال عدن حوا جده األصددلية ملكدا تامدا فدي طرفددي
(.)2
الحول"
()4
وفي تنوير األبصار للتمرتاشي" :وسدببه ملدك نصداب حدولي تدام"  ،ثدم
علددل الشددارك فددي الدددر المختددار عدددم وجددوب الزكدداة علددى المكاتددة بقولدده" :لعدددم
الملك التام"(.)3
المذهب المالكا:
قال ابن رشد " :وأما على من تجة ،فإنهم اتفقوا أنها على كدل مسدلم حدر
بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاما"(.)5
ون د خليددل فددي مختصددره علددى تمددام الملددك فقددال فددي معددرض شددروط
( )8الجوهرة النيرة على مختصر القدوري.849/8 :
( )2اخختيار لتعليل المختار ،822/8 :وانظر :مجمع األنهر ،213/8 :والفتاوى الهندية.822/8 :
( )4حاشية ابن عابدين.823/4 :
( )3المصدر السابق.829/4 :
( )5بداية المجتهد.235/8 :
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وجوب الزكاة" :إن تم الملك" ،وأفاض شراك المختصر في بيان هلا الشرط(.)8
()2
وعدد في الفواكه الدواني شروط وجوب الزكاة ،ومنها "الملك التام"
المذهب الشاوعا:
()4
جا في المهلب للشيرازي" :وخ تجة فيما خ يملكه ملكا تاما" .
وفدددي روهللادددة الطدددالبين والمنهددداج وشدددروحه فدددي شدددروط زكددداة الدددنعم:
"السادس كمال الملك"( ،)3وفي إعانة الطالبين" :مدن الشدروط قدوة الملدك ،ويعبدر
عنه بالملك التام"(.)5
المذهب الحنبلا:
()3
قال ابن قدامة" :الزكاة خ تجة إخ على حر مسلم تام الملك" .
وجددا فددي المبدددع(" :الرابددع تمددام الملددك) ألن الملددك الندداق لدديس نعمددة
كاملددة"( ،)2وفددي كشددا القندداع(" :الرابددع) مددن شددروط الزكدداة (تمددام الملددك) فددي
الجملة"(.)1
عراف الملف:
أما ال ُملك( )9فقد قال القرافي في تعريفه" :حكم شرعي مقدر فدي العدين أو
المنفعة يقتضي تمكدن مدن يُضدا إليده مدن انتفاعده بدالمملوك والعدوض عنده مدن
حي هو كللك"( ،)82وبالنظر إلى أن الحك هم الشدرع هي المقصدو هد هدو اإلباحدة سداق
القرافي بعد ذلدك تعريفدا م آخدر للملدك" :إباحدة شدرعية فدي عدين أو منفعدة تقتضدي
تمكن صاحبها من اخنتفاع بتلك العين أو المنفعة أو أخل العوض عنهما من حيد
هي كللك"(.)88
إخ أن ابن الشاط انتقد تعريف القرافي في حاشديته علدى الفدروق ،وعرفده
بأنه" :تمكن اإلنسان شدرعا م بنفسده أو بنيابدة مدن اخنتفداع بدالعين أو المنفعدة ومدن
أخل العوض عن العين أو المنفعة".
( )8مواهة الجليل ،295/2 :وشرك الخرشي ،821/2 :وحاشية الدسوقي.342/8 :
( )2الفواكه الدواني.423/8 :
( )4المهلب مع شرحه المجموع للنووي.423/5 :
( )3روهللاة الطالبين ،858/2 :وم ني المحتاج.421/8 :
( )5إعانة الطالبين.831/2 :
( )3الم ني.39/3 :
( )2المبدع.295/2 :
( )1كشا القناع.822/2 :
( )9الملك بضم الميم وفتحها وكسرها (مثلثة) :احتوا الشي مع القدرة على اخستبداد به.القاموس المحيط :ى.953
( )82الفروق ،432/4 :ومعه حاشية ابن الشاط (إدرار الشروق على أنوا الفروق).
( )88المصدر السابق.454/4 :
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ومدددن أدق تعريفاتددده تعريفددده بأنددده" :قددددرة يثبتهدددا الشدددارع ابتددددا م علدددى
التصر إخ لمانع"(.)8
المراد بالملف التام:
ذكر الفقها عدة تعريفات لمعنى شرط تمام الملك ،ومنها:
م ()2
8ـ عرفه الكاساني بأنه" :أن يكون مملوكا م له هرقهبةم ويدا"  ،وسماه الملك
المطلق.
والمراد بملك الرقبة :ملك العدين ،وملدك اليدد :إمكانيدة التصدر  ،أو ملدك
المنفعة.
2ـ عرفده بعدا الحنابلدة بأنده" :عبدارة عمدا كدان بيدده ،لدم يتعلدق بده حدق
غيره ،يتصر فيه على حسة اختياره ،وفوا ده حاصلة له"(.)4
وجمهددور الفقهددا علددى أن ملددك النصدداب سددبة لوجددوب الزكدداة( ،)3إخ أن
هلا السبة لده شدروط وقيدود ليكدون مدؤثرام فدي اإليجداب ،وهدله الشدروط يحصدل
بمجموعها تمام الملدك ،ويمكدن إجمدال هدله الشدروط أخدلام مدن كدالم الفقهدا علدى
النحو اآلتي(:)5
1ـ عيين المالف:
وذلددك بددأن يكددون المالددك محصددورام غيددر مددبهم فددردام كددان أو جماعددة ،فددال
تجة الزكاة في المملوك ل ير معين ألنه خ يتحقدق التمليدك منده ،وذلدك كدالمرافق
العامددة والموقددو علددى المسدداجد والددربط وأمددوال بي د المددال كددالفي وخمددس
ال نيمة.
0ـ ا تقرار الملف:
م
ومعنى ذلك أن يكون ملك مالك المدال ثابتدا غيدر معدرض لطسدقاط كتلدف
محل الملك أو تسلط غير المالك عليه أو إبطاله ،والملك غير المستقر يُطلق عليده
الملك الضدعيف ،ولهدلا الشدرط لدم يوجدة جمداهير الفقهدا الزكداة فدي ديدن السديد
على عبده المكاتة ألنه عرهللاة للسقوط.
( )8فتح القدير خبن الهمام ،231/3 :واألشباه والنظا ر خبن نجيم :ى ،433وأحكام الزكاة للمسلم :ى.43
( )2بدا ع الصنا ع ،9/2 :وانظر :البحر الرا ق ،281/2 :وحاشية ابن عابدين.823/4 :
( )4ونُ ِسة ألبي المعالي .انظر :المبدع ،295/2 :وكشا القناع ،822/2 :ومطالة أولى النهى.83/2 :
( )3تبيددين الحقددا ق ،254/8 :وتنددوير األبصددار (مددع حاشددية ابددن عابدددين) ،823/4 :ومواهددة الجليددل ،295/2 :وحاشددية
الدسوقي ،353/8 :وحاشية الشرقاوي ،458/8 :والفروع ،228/2 :وكشا القناع.822/2 :
( )5بح الدكتور محمد عثمان شبير في الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة :ى.251
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3ـ التمكن من التصرف بالمملمك:
وهو المراد بملك اليد عند جماهير الفقهدا  ،بدأن يكدون المالدك قدادرام علدى
التصددر فددي المددال واسددتنما ه واخنتفدداع بدده ألن الزكدداة خ تجددة إخ بالنعمدددة
الكاملة ،والملك مدع عددم التصدر لديس نعمدة كاملدة ،ولديس قدابالم للنمدا  ،وبندا م
علددى ذلددك لددم يوجددة الجمهددور الزكدداة فددي مددال الضددمار كالدددين علددى الجاحددد
والمماطل والمعسر ونحوه.
م
وقددد ذهددة بعددا الفقهددا إلددى أن الددتمكن مددن التصددر لدديس ش درطا فددي
المدددال( ،)8وذلدددك اسدددتدخخم بدددإطالق النصدددوى ،وألن األمدددوال المحجوبدددة عدددن
أصحابها خ تسقط ملكيتها ،إخ أن قول الجمهور فدي اشدتراط هدلا الشدرط أرجدح،
والمطلددق يُحمددل علددى المقيددد ،وأصددل الملددك خ يكفددي ألن تمددام الملددك شددرط فددي
المال المملدوك الدلي تجدة الزكداة فيده ،غيدر أن أحكدام الزكداة تددل علدى اخكتفدا
بمطلق التصر أو الحد األدنى منه كاخنتفاع بالمال أو القددرة علدى تنميتده ألن
التصر الكامل خ يوجد في بعا الصور ،ومدع ذلدك تجدة الزكداة فيهدا كالددين
على الملي ونحوه.
ز باب ضعف الملف:
م
إذا كان تمام الملك شرطا لوجوب الزكداة فدإن هنداك عددة أسدباب تضدعف
الملك وتنافي تمامه وللا فإنها قد تؤثر على وجوب الزكاة في المال.
وقد ساق ال زالي في (الوسيط) عدة أسباب لضعف الملك صدرها بقولده:
"ومثار الضعف ثالثة أمور" ،ثم عدها على النحو اآلتي:
األول :امتناع التصر  ،وله أمثلة (مراتة):
8ـ المبيع قبل القبا إذا تم عليه الحول.
2ـ المرهون إذا تم عليه الحول.
4ـ الم صوب والضال والمجحود اللي خ بينة عليه.
3ـ الدين على المعسر والدين المؤجل.
الثانا :تسلط ال ير على ملكه ،وأمثلته (مراتبه):
8ـ الملك في زمن الخيار إذا كان الخيار لهما جميعا.م
2ـ د اللقطددة فددي السددنة الثانيددة إذا لددم يتملكهددا الملددتقط ،فددي وجددوب زكاتهددا
خال .
( )8بدا ع الصنا ع ،9/2 :وتبيين الحقا ق ،253/8 :وروهللاة الطالبين ،892/2 :والم ني.228/3 :
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4ـ إذا استقرض المفلس ما تي درهم ،وبقي معه حوخم ،فقيل إن الزكداة خ
تجة لعلتين إحداهما :هللاعف الملك لتسلط مستحق الدين على إلزامه تسدليم المدال
إليه ،والثانية :ألدا ه إلى تثنية الزكاة إذ تجة على المسدتحق باعتبدار يسداره بهدلا
المال.
3ـ إذا ملك نصابا ،فقال :علي أن أتصدق بهدلا المدال فانقضدى الحدول
قبل التصدق.
الثالث :عدم استقرار الملك ،وله مرتبتان:
8ـ إذا انقضى على الم انم حول قبل القسمة.
م
2ـ د الواجددة فددي السددنة األولددى إذا أكددرى دارا أربددع سددنين بما ددة دينددار
وتبعا م لل زالدي لخد ابدن شداس المدالكي أسدباب هللادعف الملدك فدي ثالثدة
أمور ،فقال" :وأسباب الضعف ثالثة :امتناع التصر كمدن غصدب ماشديته ،أو
تسلط غيره على ملكه كأموال العبيد ،أو عدم قراره كال نيمة"(.)2
ويمكن تقسيم أسباب هللاعف الملك إلى أربعة أقسام:
8ـ هللاعف الملك بسة اخشتراك في ملك العين ،كما في ملك ال نيمدة قبدل
القسمة ،واإلرث قبل القبا.
2ـ هللاعف الملك بسبة عدم اخستقرار ،كما في األجرة قبدل انتهدا المددة،
والوصية قبل قبضها ،ومال المكاتة.
4ـ هللاعف الملك بسبة عدم ملك العين ،كما فدي مدال العبدد ،واللقطدة قبدل
التعريف.
3ـددد هللادددعف الملدددك لعددددم الدددتمكن مدددن التصدددر كمدددا فدددي مدددال األسدددير
والمحجور عليه وال ادين غير المرجو(.)4
ومما تقدم يتبين أن تمام الملك ليس على مسدتوى واحدد مدن القدوة ،بال لا
درجا :
8ـ د األصددل أن الملددك ااام بالحااد األعل ا كمددا فددي ملددك الش دخ ألموالدده
الخاصددة بحي د خ ينازع ده فيهددا أحددد ،ويددتمكن مددن التصددر فيهددا واخنتفدداع به دا
( )8الوسيط لل زالي342/2 :ـ 338بتصر واختصدار ،مدع أنده أشدار إلدى خدال
الرافعي هله األسباب في العزيز شرك الوجيز.549/2 :
( )2التاج واإلكليل.253/2 :
( )4أحكام الزكاة ومسا لها المعاصرة للدكتور صالح المسلم :ى.35 ،33

فدي حكدم أكثدر هدله الفدروع ،وقدد فصدل
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وتنميتها ،فال يكون في إيجاب الزكاة شا بة.
2ـد قددد يكددون الملددك اماا ب بالحااد األدنا  ،بحيد يكفددي إليجدداب الزكدداة فددي
بعدا األمدوال حتدى مدع هللادعف تصدر أصدحابها بهدا كالددين المرجدو المؤجددل
والمرهدددون وبعدددا مخصصدددات الشدددركات وملدددك المسددداهمين ألسدددهم الشدددركة
المساهمة.
4ـ قد انزل الملف عن الحد األدن  ،بحي خ يكون للمال مالك معيان (كمدا
فددي المددال العددام) ،أو يكددون الملددك غيددر مسددتقر (كمددا فددي ديددن الكتابددة) ،أو يمتنددع
تصدر المالددك كمدا فددي األمدوال المحجددور عليهدا والمصددادرة مدن قبددل السددلطان
ومال الضمار والديون غير المرجوة ،وفي هله الحالة فإن الملك خ يكفي إليجاب
الزكاة.
وفيما يأتي من مطالة سيظهر أثر هلا التقسيم في إيجاب الزكاة.
المبحث الثانا
آكار شرط مام الملف
المطلب األول :مؤات مال الضمار و طبيقا المعاصرت
المطلب الثانا :مؤات الدامم الم جلة
المطلب الثالث :زكر الدامم عل المعاء الزؤمي
المطلب الرابع :مؤات المال المملمك وا جما ذا شخصية اعتباراة
المطلب الخامس :مؤات المال الممنمع من التصرف وي لقيمد قانمنية
المطلب ال ادس :مؤات األممال المحتجزت والمرهمنة لدى اآلخران
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المطلة األول
زكاة مال الضمار وتطبييقاته المعاصرة
مدخل:
مددن المصددطلحات الدارجددة لدددى الفقهددا لوصددف بعددا األمددوال التددي خ
يتمكن صاحبها من التصر فيها "مدال الضدمار" ،وفيمدا يلدي أشدير بإيجداز إلدى
المراد بهلا المصطلح وأبرز صوره ،ثدم أعدرض لدبعا تطبيقاتده كزكداة الدديون
المشكوك في تحصيلها.
معن مال الضمار:
قال ابن فارس " :الضداد والمديم والدرا أصدالن صدحيحان :أحددهما يددل
على دق ٍة في ال اشي  ،واآلخر يدل علدى غهيبد ٍة وتسدتر ،...واآلخدر :الضند همار ،وهدو
ُ
تكدون مندهُ هعلهدى ثقهد ٍة فهدو
غاب عندك فدال
المال ال ا ة اللي خ يُر هجى ،وكل شي ٍ
ه
(.)8
هللا همارٌ"
ِ
وفي الصحاك للجوهري" :الضنمار ما خ يرجى مدن الددين والوعدد ،وكدل
ما خ تكون منه على ثقة"( ،)2وفي اللسان " :والضنما ُر من المال :الدلي خ يُر هجدى
دويف ،...والضند هما ُر مدن الد ادي ِن مدا
رُجو ُعه ،وال ن
ض هما ُر مدن ال ِعد هدات مدا كدان عدن تس ِ
ه
كان بال أه هجل معلوم ،...والضنما ُر ِخال ُ ال ِعيها ِن ،...قدال أبدو عبيدد :المدا ُل الضندما ُر
دمار ،مددن أههللا د همرت الشددي إِذا
هددو ال ا ددة الددلي خ يُر هجددى ف دإِذا ُر ِج د هي فلدديس بِضد ٍ
هغيابتهه ،فِ هعا ٌل بمعنى فا ِع ٍل أهو ُمف هع ٍل"(.)4
وممدا يتقددم يتضددح أن معندى الضددمار يددور حدول الخفددا وال يداب وعدددم
الرجددا  ،فالمددال الددلي خ ينتفددع بدده صدداحبه ل يابدده أو خفا دده أو عدددم رجا دده فهددو
هللامار.
ِ
ومعندداه عنددد الفقهددا قريددة مددن هددلا المعنددى ،وقددد اشددتهر إطددالق هددلا
المصطلح عند الحنفية أكثر من غيرهم من الفقها .
وقد نقل ابن عبد البر (ت334هـ) تفسيره عدن بعدا المتقددمين فقدال فدي
اخستلكار" :الضنمار :ال ا ة عن صاحبه اللي خ يقددر علدى أخدله ،أو خ يعدر
موهللاعه وخ يرجوه ،وقد روى سدفيان بدن عييندة هدلا الخبدر وفسدر فيده الضدمار،
( )8معجم مقاييس الل ة.428/4 :
( )2الصحاك (هللامر).222/2 :
( )4لسان العرب (هللامر).398/3 :
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وذكره ابن أبي عمر وغيره عن ابن عيينة عن عمرو بن ميمون قال :كتدة عمدر
بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران أن انظر أموال بني عا شة التي كان أخدلها
الوليددد بددن عبددد الملددك فردهددا علدديهم وخددل زكاتهددا لمددا مضددى مددن السددنين ،قددال ثددم
أردفه بكتاب آخر :خ تأخل منها إخ زكاة واحدة فإنه كان ماخم هللامارام ،والضدمار:
اللي خ يدري صاحبه أيخرج أم خ.
قدددال أبدددو عمدددر :هدددلا التفسدددير جدددا فدددي الحددددي وهدددو عنددددهم أصدددح
وأولى"(.)8
أما السرخسي (ت392هـ) فقد عرفه بأنه" :مال يتعلر الوصدول إليده مدع
(.)2
قيام الملك ،من قولك :بعير هللاامر إذا كان نحيفا مع قيام الحياة فيه"
أما الكاساني (ت512هـ) فقد ق ادم تعريفا م تفصيليا م مقرونا م بأمثلدة علدى مدال
مقدور اخنتفا ُ
ع به مع قيام
الضمار فقال" :وتفسير مال الضمار :هو كل مال غير
ٍ
أصل الملك كالعبدد اآلبدق ،والضدال ،والمدال المفقدود ،والمدال السداقط فدي البحدر،
والمددال الددلي أخددله السددلطان مصددادرةم ،وال د ادين المجحددود إذا لددم يكددن للمالددك بينددة
وحال الحول ثم صار له بينة بأن أقر عند النداس ،والمدال المددفون فدي الصدحرا
إذا خفي على المالك مكانه"(.)4
أما سبط ابن الجوزي (ت 353هـ) فقد عرفه بقوله" :وتفسير الضمار أن
يكون المال قا ما وينسد طريق الوصول إليه"(.)3
وعرفه ابن الهمام (ت318هـ) ،فقال" :قيل هو ال ا ة اللي خ يرجدى،...
وقيل هو غير المنتفع به"(.)5
وعرفه القرافي (ت313هـ) بأنه" :كل مال أصل ملكه متحقق والوصدول
إليه ممتنع"(.)3
وعرفه صاحة مجمع األنهر (ت 8221هدـ) بأنده" :مدال زا دل اليدد غيدر
مرجو الوصول غالبا"(.)2
ومما تقدم يتضح أن مال الضمار مصطلح يُطلق على المدال الدلي لدم تدتم
( )8اخستلكار خبن عبد البر.838/4 :
( )2المبسوط.828/2 :
( )4بدا ع الصنا ع ،9/2 :وانظر :البحر الرا ق ،222/2 :وتبيين الحقا ق.253/8 :
( )3إيثار اإلنصا في آثار الخال  :ى.32
( )5فتح القدير.833/2 :
( )3اللخيرة.41/4 :
( )2مجمع األنهر.212/8 :
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ملكيته وخ يمكن اخنتفاع به ل يابه أو اليأس منه ونحو ذلدك ،وهدلا يعندي أن بحثده
مرتبط بشرط تمام الملك ألن مال الضمار لم تتم ملكيته لعدم إمكان اخنتفاع به.
صمر مال الضمار:
لمال الضمار صور متعددة يمكن استنباطها من التعريفدات واألمثلدة التدي
ذكرها فقها الحنفية( ،)8ومنها:
8ـ المال الم صوب.
2ـ المال الضال والمفقود.
4ـ المال اللي أخله العدو.
3ـ المال الساقط في البحر.
5ـ المال اللي صادره السلطان.
3ـ ال ادين المجحود بدون بينة ،ثم صار له بينة بعد سنين.
2ـد المددال المدددفون فددي الصددحرا إذا نسددي صدداحبه مكاندده ثددم تددلكره بعددد
سنين.
1ـ المال المو هدع عند من خ يعرفه إذا نسيه ثم تلكره.
9ـ المال المسروق اللي خ يُدرى من سرقه.
ولعدددل مدددن أبدددرز القضدددايا المعاصدددرة المرتبطدددة بمدددال الضدددمار الااادامم
المشكمك وا حصيلما ،ويُدراد بهدا الدديون التدي تددل معلومدات الددا ن (الشدركة)
عن المدين على أن تحصيلها موهللاع شك دون تحديد لمدا يمكدن أن يهلدك منهدا أو
موعد حدوث الخسارة(.)2
ويمكن تشدبيهها بمدا أطلدق عليده الفقهدا الدديون غيدر المرجدوة أو الدديون
المظنونة أو الضعيفة ،كما في الدين على المماطل والجاحدد والمعسدر ،علمدا م بدأن
الديون المشكوك في تحصيلها ليسد معدومدةم تمامدا م ،بدل يوجدد احتمدال لعودتهدا،
وعليه فإذا ثب لدى الشركة إمكانية اسدتعادة هدله الدديون فإنده ينطبدق عليهدا حكدم
زكدداة الددديون المؤجلددة المرجددوة كمددا سدديأتي ،وإن لددم يوجددد مددا يدددل علددى إمكانيددة
استعادتها فإنه ينطبدق عليهدا حكدم زكداة مدال الضدمار خاصدة الددين علدى الجاحدد
والمماطل والمعسر.
وفيما يلي أعرض لحكم زكاة الديون المشكوك في تحصيلها تخريجا م على
( )8انظر هله الصور في المراجع السابقة في فقه الحنفية.
( )2القرار اخستثماري في البنوك اإلسالمية للدكتور مصطفى السيد طايل :ى.488
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الديون غير المرجوة كالدين على جاحد أو مماطل أو معسر.
مؤات الدامم غير المرجمت:
اختلف الفقها في زكاة الديون غير المرجوة على ثالثة أقوال:
القاامل األول :وجددوب الزكدداة فيهددا إذا قبضددها صدداحبها لمددا مضددى مددن
السنين.
()2
()8
وهددلا مددلهة الحنفيددة فددي الدددين علددى المعسددر  ،وقددول عنددد المالكيددة ،
وهددو القددول الجديددد عنددد الشددافعية( ،)4والصددحيح عنددد الحنابلددة( ،)3واختدداره أبددو
عبيد(،)5والثوري( ، )3كما أنده منقدول عدن بعدا الصدحابة والتدابعين كعلدي وابدن
عباس( )2رهللاي ا عنهم.
القمل الثانا :أنها تُزكى عند قبضها لسنة واحدة.
وهلا ملهة المالكية( ،)1وهو منقول عن الحسن البصري وعمدر بدن عبدد
العزيز( )9واللي واألوزاعي(.)82
القمل الثالث :أنه خ زكاة فيها ،وعليه فإذا قبضها وحال عليها الحدول فدي
يده زكاها وإخ فال زكاة فيها.
()82
()88
وهلا ملهة الحنفية في الدين المجحود  ،وقول عند المالكية  ،وهدو
القول القديم عند الشافعية( ،)84كما أنه رواية في ملهة الحنابلة( )83اختارهدا شدي
اإلسدالم ابدن تيميدة( ،)85وهدو مدروي عدن قتدادة وإسدحاق وأبدي ثدور( ،)83وهدو مدا
قرره مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته الثانية(.)82
( )8بدا ع الصنا ع ،9/2 :وفتح القدير ،832/2 :ومجمع األنهر.211/8 :
( )2الكافي خبن عبد البر :ى.93
( )4روهللاة الطالبين ،893/2 :والمجموع ،83/3 :وم ني المحتاج.382/8 :
( )3الم ني ،222/3 :واإلنصا  ،423/3 :وكشا القناع.824/2 :
( )5األموال ألبي عبيد :ى.543
( )3الم ني.222/3 :
( )2األموال ألبي عبيد :ى.544 ،542
( )1المدونة الكبرى ،485/8 :ومواهة الجليل ،483/2 :وشرك الخرشي على مختصر خليل.898/2 :
( )9األموال ألبي عبيد :ى.544
( )82الم ني.222/3 :
( )88بدا ع الصنا ع ،9/2 :وفتح القدير ،832/2 :ومجمع األنهر.211/8 :
( )82الكافي خبن عبد البر :ى.93
( )84روهللاة الطالبين ،893/2 :والمجموع ،28/3 :وم ني المحتاج.382/8 :
( )83الم ني ،222/3 :واإلنصا .423/3 :
( )85الفتاوى الكبرى ،439/5 :واإلنصا .421/3 :
( )83الم ني.222/3 :
( )82جا ذلك في قرار المجمع في دورتده الثانيدة المنعقددة بجددة مدن  83 – 82ربيدع اآلخدر 8323هدـ الموافدق 21 – 22
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األدلة:
زدلة القمل األول( :وجوب الزكاة فيها إذا قبضها صاحبها لمدا مضدى مدن
السنين)
1ـ اآلثار عن الصحابة ،ومنها:
أ ـ ما جا عن علي رهللاي ا عنه أنه قال فدي الددين المظندون" :إن كدان
صادقا م فليزكه إذا قبضه لما مضى"(.)8
ب ـ ما جا عن ابن عبداس رهللادي ا عنهمدا أنده قدال فدي الد ادين" :إذا لدم
تهر ُج أخ هله فال تزكه حتى تأخله ،فإذا أخلته فزك عنه ما عليه"(.)2
وامكن مناقشة هذا الدليل بما اأ ا:
زاااـ أن هدددله اآلثدددار معارهللادددة ب يرهدددا عدددن غيدددرهم مدددن الصدددحابة ،وإذا
تعارهللا فال يمكن تقديم بعضها على بعا إخ بمرجنح.
ب ـ أن أثر ابن عباس هللاعيف ـ كما في تخريجه ـ فال يُحتج به.
0ـ أن هلا الدين مال مملوك لصاحبه يجوز التصر فيه ،فوجب زكاتده
كالدين على الملي والوديعة(.)4
وناامق بدددأن بينهمدددا فرقدددا م ،فالددددين غيدددر المرجدددو خ يمكدددن اخنتفددداع بددده
واستنماؤه ،بخال الدين على الملي والوديعة(.)3
3ـا أن المددال فددي الدددين غيددر المرجددو خ يددزال ملك دا م لصدداحبه ،ولددو أيسددر
المدين أو ثبت البينة على الدين فإن مالكده أحدق بده ،فدال يسدقط حدق ا عدن هدلا
المال مع ملكه له(.)5
وامكاان مناقشاات بددأن احتمددال عددودة الدددين إلددى صدداحبه لدديس مددؤثرام فددي
إيجدداب الزكدداة ،وإنمدا المددؤثر الملددك التددام الددلي يمكددن صدداحبه مددن التصددر فيدده
واخنتفاع به ،وهلا غير متحقق.
دليل القمل الثانا (زنما زؤ عند قبضما ل نة واحدت):
كانون األول (ديسمبر) 8915م.
( )8األموال ألبي عبيدد :ى ،542واألمدوال خبدن زنجويده :ى ،953ومصدنف ابدن أبدي شديبة ،419/2 :والسدنن الكبدرى
للبيهقي ،852/3 :وقال عنه ابن حزم فدي المحلدى (" :)824/3وهدلا فدي غايدة الصدحة" ،كمدا صدححه األلبداني فدي
اإلروا .254/4 :
( )2األموال ألبي عبيد :ى ،544واألموال خبن زنجويه :ى ،955وهللاعفه األلباني في اإلروا .254/4 :
( )4الم ني ،222/3 :والشرك الكبير على المقنع.423/3 :
( )3زكاة الدين للهليل :ى.51
( )5األموال ألبي عبيد :ى.543
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أن المال كان في يده في أول الحول ،ثم عاد إليه بقبضه فحصدل فدي يدده،
فوجة أخ تسقط الزكاة عن حول واحد(.)8
ونمق بأن حصوله في يده في جز مدن الحدول خ يدؤثر ألن المدانع إذا
ُو ِجد في بعا الحول منع الوجوب كنق النصاب(.)2
زدلة القمل الثالث (زن ال مؤات ويما):
1ـ اآلثار عن الصحابة التي تفيد عدم وجوب الزكاة في هله الديون ،ومن
أشهرها ما جا عن علي رهللاي ا عنه" :خ زكاة في مال الضمار"(.)4
وامكن مناقشت بأن الحدي لديس لده أصدل كمدا فدي تخريجده ،فدال يكدون
حجةم.
0ـ آثار عن بعا الصحابة تدل بمفهومها على عدم وجوب زكاة الدديون
غير المرجوة ،ومنها:
أ ـ ما جدا عدن عثمدان رهللادي ا عنده أنده قدال " :إن الصددقة تجدة فدي
الدين لو شئ تقاهللايته من صاحبه ،واللي هو على ملئ تدعده حيدا م أو مصدانعةم
ففيه الصدقة"(.)3
ب ـ ما جا عن ابن عمر رهللاي ا عنهما أنه قدال" :كدل ديدن لدك ترجدو
أخله فإن عليك زكاته كلما حال الحول"(.)5
فأفاد هلان األثران على أن الدين المرجو كاللي يكدون علدى ملدي يمكدن
استيفاؤه منه تجدة زكاتده ،ومفهومده أن مدا لدم يكدن كدللك كالدديون المشدكوك فدي
تحصيلها خ زكاة فيها.
وامكن زم اناق هلا اخستدخل بأنها آثار صحابة معارهللادة ب يرهدا كمدا
تقدم.
3ـ أن من شروط وجوب الزكاة تمام الملدك ،والددا ن للددين غيدر المرجدو
خ يملك دينه ملكا م تاما م لعدم القدرة على التصر فيه.
4ـ أن الدين غير المرجو مال ممنوع منه صاحبه غير قادر على اخنتفاع
للقاهللاي عبد الوهاب ،842/2 :والمعونة للقاهللاي عبدالوهاب.282/8 :

( )8اإلشرا على نك مسا ل الخال
( )2الشرك الكبير على المقنع.423/3 :
( )4اشتهر هلا األثر في كتة الحنفية ،ومع ذلك فقد قدال ابدن حجدر فدي الدرايدة فدي تخدريج أحاديد الهدايدة (" :)239/8لدم
أجده عن علي" ،وقال الزيلعي في نصة الراية ( )443/2بعد إيراد الحدي " :قل  :غرية".
( )3األموال ألبي عبيد :ى ،548واألموال خبن زنجويه :ى.952
( )5األمدوال ألبددي عبيددد :ى ،548واألمددوال خبدن زنجويدده :ى ،952ومصددنف عبددد الدرزاق ،99/3 :ومصددنف ابددن أبددي
شيبة ،419/2 :والبيهقي في السنن الكبرى.852/3 :
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به فأشبه ال ادين على المكاتة(.)8
5ـ أن سبة وجوب الزكاة هو المال النامي حقيقدةم أو تقدديرام ،وهدلا الددين
غيددر نددام حقيقدةم ،كمددا أندده غيددر نددام تقددديرام ألن صدداحبه خ يسددتطيع التصددر فيدده
وتنميته(.)2
الترجيح:
يظهددر لددي وا أعلددم ممددا تقدددم رجحددان القددول الثالد  ،وهددو عدددم وجددوب
الزكاة في الديون غيدر المرجدوة ،فدإذا حصدلها صداحبها فإنده يسدتأنف بهدا حدوخم،
ومما يدل على ذلك:
أ ـ ما تقدم من تعليالت تقوي هلا القول.
ب ـ أن تمددام الملددك شددرط مددن شددروط وجددوب الزكدداة ،والددديون غيددر
المرجوة ليس مملوكة ملكا م تاما م وخ تحتمل المواساة منها مع عدم تديقن صداحبها
من عودتها ،كما أنه خ يتمكن من التصر فيها واخنتفاع بها وتنميتها ،فملكه لها
ناق غير تام.
ج ـ أن هددله الددديون إذا عددادت إلددى مالكهددا فإنهددا ك يرهددا مددن النقددود التددي
تدددخل فددي ملددك المكلددف ،وحكمهددا حكددم مؤااات المااال الم ااتواد الددلي يُشددترط فيدده
مضي الحول عند جماهير الفقها ( )4لعمدوم أدلدة الحدول ،وأمدا إيجداب الزكداة فدي
هددله الددديون عنددد قبضددها عددن عددام واحددد فقددد يكددون الحامددل عليدده اخستحسددان
واخحتياط وشكر نعمة عودتها إلى مالكها ،وهلا كله خ يكفدي فدي إيجداب الزكداة،
بل خ بد من مضي الحول عليها.
د ـ أن األصدددل بدددرا ة ذمدددة المكلدددف وعددددم وجدددوب شدددي مدددن الحقدددوق
واخلتزامات في ذمته ،ومن ذلك الزكاة ،فاألدلدة والقواعدد الشدرعية تددل علدى أن
األصاال عاادم وجمبمااا( )3مددالم يدددل علددى ذلددك دليددل خدداى ،واألدلددة العامددة علددى
( )8الم ني ،222/3 :والشرك الكبير على المقنع.425/3 :
( )2بدا ع الصنا ع.9/2 :
( )4اخسددتلكار ،832/4 :واألم ،82/2 :والحدداوي الكبيددر ،11/4 :والمجمددوع ،422/5 :والم نددي ،23/3 :واإلنصددا :
.452/3
( )3صنيع الفقها وطريقة استدخلهم في كتاب الزكاة تدل على أن األصل عندهم عدم وجوب الزكاة ،وقد صدرك بعضدهم
بللك وأكدوا على عدم األخل باخحتياط إليجاب الزكاة ،ومن ذلك قول ابن قدامدة فدي معدرض رده إليجداب الزكداة فدي
المتولد من الوحشي واألهلدي" :والقدول بانتفدا الزكداة فيهدا أصدح ألن األصدل انتفدا الوجدوب ،وإنمدا يثبد بدن أو
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وجوب الزكاة في األموال خ تكفي إليجابها في مثل هله الديون غير المرجوة.
وبندا م علدى مدا تقددم والادامم المشاكمك واا حصايلما ال مؤاات ويمااا ،وإذا
قُبِض فإنه يستأنف بها الحول ما دام معلومات الشدركة الدا ندة خ تؤكدد إمكدان
استعادة هله الديون ،فإن ُو ِجد ما يدل على إمكانية استعادتها بقرا ن معتبرة ،فإنها
تكون كالديون المرجوة المؤجلة كما سيأتي.

إجماع أو قياس وخ ن في هله وخ إجماع ،...وإن قيل :تجة الزكاة احتياطا م وت ليبا م لطيجاب كما أثبتنا التحريم فيهدا
(في صيدها) في الحرم واإلحرام احتياطا م لم يصح ألم الماجبا ال ثبت احتياطا ب بالشف" .الم ني.42 ،43/3 :
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المطلة الثاني
زكاة الديون المؤجلة
زكاة الديون من أشهر المسا ل الخالفية في كتاب الزكاة ،وإن عرض كل
ما يتعلق بزكداة الدديون المؤجلدة ممدا خ يحتملده هدلا البحد لدلا سديكون التركيدز
موجها م ألكر شرط مام الملاف واا هاذد الم األة دون خدوض فدي جميدع تفاصديلها
التي كان موهللاوع بحد لددى عددد مدن المجدامع والهيئدات فضدالم عدن األبحداث
والمؤلفات المفردة في ذلك.
وقدد تقددم الحددي عددن زكداة الددين علدى المعسددر والجاحدد والمماطدل فددي
زكاة الديون المشكوك في تحصيلها وللا سأعرض للديون المؤجلة علدى الملدي
كما في الديون اخستثمارية ونحوها ،علمدا م بدأن كثيدرام مدن الفقهدا خ يفرقدون بدين
الحال والمؤجل بقدر تفريقهم بين الدين المرجو وغير المرجو.
وقد اختلف الفقها في زكاة الديون المؤجلة على أقوال أشهرها ما يأتي:
القاامل األول :أن الزكدداة تجددة فددي الدددين المؤجددل ،ويجددة إخراجهددا عنددد
الحول ولو لم يقبا الدين .وهلا وجه عند الشافعية(.)8
القمل الثانا :تجة الزكاة فيه إذا قبضه لما مضى من سنين.
وهو الملهة عند الشافعية( ،)2والحنابلة(.)4
القمل الثالث :خ تجة الزكاة فيه ،فإذا قبضه استأنف به حوخم جديدام.
()3
وهلا قول عند الشافعية( ،)3ورواية عند الحنابلة( ،)5وملهة الظاهرية .
القاامل الرابااع :التفصدديل حسددة الدددا ن والد ادين ،فالددديون المرجددوة للتدداجر
المدددير تجددة فيهددا الزكدداة كددل عددام ،لكددن تق د اوم ديوندده كددل عددام وتُزكددى القيمددة،
والقددروض وديددون التدداجر المحتكددر( )2إذا قُبِض د تُزكددى عددن سددنة واحدددة .وهددلا
ملهة المالكية(.)1
( )8روهللاة الطالبين ،893/2 :وم ني المحتاج ،382/8 :ونهاية المحتاج.848/4 :
( )2المهلب (مع المجموع) ،83/3 :وروهللاة الطالبين ،893/2 :وم ني المحتاج ،382/8 :ونهاية المحتاج.848/4 :
( )4الكافي خبن قدامة ،229/8 :والفروع ،258/2 :والمبدع ،292/2 :واإلنصا .423/3 :
( )3المهلب (مع المجموع) ،83/3 :وروهللاة الطالبين ،893/2 :وم ني المحتاج.382/8 :
( )5المبدع ،292/2 :واإلنصا .423/3 :
( )3المحلى.824/3 :
( ) 2التاجر المدير :هو اللي يشتري السلعة ويبيعها من يومها بما أمكنه من ربح ،والمحتكر :هدو الدلي يشدتري السدلعة حدين
رخصها ،ثم ينتظر أعواما م ليبيعها حين ترتفع .اخستلكار ،832/4 :وشرك الخرشي.892/2 :
( )1الكددافي خبددن عبددد البددر :ى ،94والتدداج واإلكليددل ،488/2 :ومواهددة الجليددل ،483/2 :وشددرك الخرشددي،893/2 :
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القمل الخامس :الفدرق بدين القدرض والددين التجداري ،فدالقرض خ تجدة
زكاته ،وإذا قبضه يستأنف به حوخم ،والدين التجاري تجدة زكاتده كدل عدام ،لكدن
يق اوم بقيمته الحالة عند كل حول .واختاره بعا المعاصرين(.)8
األدلة:
أشير بإيجاز فيما يلي إلى األدلة والتعلديالت المرتبطدة بشدرط تمدام الملدك
دون غيرها:
زدلة القمل األول (إخراج الزؤات عند الحمل ولم قبل القبض):
1ـا أن الدددين المؤجددل كالدددين الحددال وال ا ددة المتيسددر إحضدداره فددي ملددك
صدداحبه لدده ،واألدلددة التددي دل د علددى وجددوب زكدداة الددديون عامددة تشددمل الحددال
والمؤجل(.)2
ونمق بأن الدين المؤجل ليس كالدين الحال في تمام الملك ،فالمؤجدل خ
يتمكن صاحبه من التصر فيه كالحال ،فهو قياس مع الفارق(.)4
وامكن زم اُجاب بأن تأخير القبا جا باختيدار الددا ن ،وقدد يكدون انتفدع
بللك في مقابل زيادة الثمن ،فتأخير القبا خ يعني عدم تمام الملك(.)3
0ـ القياس على الوديعة ،فالدين المؤجل على الملي نصاب مقددور علدى
قبضدده مددن غيددر منددع فتجددة فيدده الزكدداة فددي الحددال ،كمددا أن المددو ِدع يجددة عليدده
إخراج الزكاة عن المال الزكوي اللي عندد المدو هدع وإن لدم تكدن يدده عليده لقدرتده
على قبضه(.)5
ونمق بما ياتي:
زـ أنه قياس دين على عدين ،فالوديعدة وهدي فدي يدد المدو هدع عدين ،والعدين
أقوى من الدين ،فال يصح القياس ألنه قياس مع الفارق.
ب ـ أن الوديعة إنما وجب فيها الزكداة علدى المدو ِدع ألنهدا بمنزلدة مدا فدي

والفواكه الدواني ،424/8 :وحاشية الدسوقي.332/8 :
( ) 8انظر :بح (اختجاهات الفقهية في زكاة الديون والرأي الراجح فيها) للدكتور عبدالرحمن األطرم هللامن النددوة الثامندة
عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ،وبح (شرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعدا التطبيقدات المعاصدرة) للددكتور
يوسف الشبيلي هللادمن أبحداث نددوة البركدة الثانيدة والثالثدين :ى ،842وبحد (التطبيقدات المعاصدرة لزكداة الدديون)
لعبدا عايضي :ى.34
( )2المهلب (مع المجموع) ،83/3 :ونهاية المحتاج.848/4 :
( )4الم ني.228/3 :
( )3أحكام الزكاة للمسلم :ى.235
( )5األم ،55/2 :والم ني ،222/3 :وشرك الزركشي.491/8 :
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يده،ألن المستو هدع نا ة عن المو ِدع في حفظها ،والدين ليس كللك(.)8
ج ـ أن هلا القياس إنما يصح في الددين الحدال ألن للددا ن الحدق بمطالبدة
المدين به ،بخال الددين المؤجدل فدال تجدوز المطالبدة بده قبدل حلدول األجدل علدى
الصحيح(.)2
دليل القمل الثانا (إخراج الزؤات عند القبض لما مض من نين):
أن الدين مال مملوك لصاحبه وإن كدان فدي ذمدة المددين ،وممدا يددل علدى
ملكه له أنه يصح الحوالة به واإلبرا منه ،فوجب زكاتده عندد قبضده ،ولدم تجدة
قبل ذلك لعدم التملك الكامل بالقبا(.)4
وناامق بددأن شددرط وجددوب الزكدداة تمددام الملددك الددلي يعنددي التصددر
المطلق ،وهلا غير متحقق هنا ،خاصة أن المال قد يتلف وخ يقضيه المدين(.)3
زدلة القمل الثالث (عدم وجمب الزؤات):
1ـا أن الدددين وهددو فددي ذمددة المدددين مددال غيددر قابددل للنمددا فددال تجددة فيدده
الزكاة كعروض القنية(.)5
ونمق بأن الدين المؤجل يكون في ال الة قد استوفى نما ه ألن ال الة
أن التأجيل يكون له ما يقابله من الثمن خاصة في الديون التجارية(.)3
0ـ أن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك ،وملك الدا ن للدين ملك غير
تام ،فأشبه لللك دين الكتابة(.)2
وامكان زم انااق بعدددم التسدليم بددأن تمدام الملددك غيدر متحقددق ،بدل الدددا ن
يستطيع أن يتصر في هلا الدين بالحوالة واإلبرا  ،وغيرها.
زدلة القمل الرابع (التوراق بين التاجر المدار والمحتكر):
1ـا أن الزكدداة متعلقددة بالنمددا  ،فددإذا أقددام الدددين الناشددئ مددن عددرض تجددارة
لتاجر محتكر عند المددين أعوامدا ففيده زكداة عدام ألن النمدا لدم يحصدل فيده إخ
مرة واحدة ،وهلا بخال دين التاجر المدير فنمداؤه يتكدرر كدل عدام ،فافترقدا مدن
( )8الم ني.222/3 :
( )2التطبيقات المعاصرة لزكاة الديون لعبدا عايضي :ى.34
( )4الكافي خبن قدامة ،229/8 :والم ني ،228/3 :واإلنصا .423/3 :
( )3اخنتصار في المسا ل الكبار ألبي الخطاب.822/4 :
( )5الم ني.222/3 :
( )3مناقشة الشي عبدا المنيع في الندوة الحادية عشرة :ى.489
( )2الم ني.222/3 :
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هلا الوجه(.)8
وامكان زم اُناااق بدأن هددلا التفصدديل عندد المالكيددة مبنددي علدى قددولهم فددي
زكاة عروض التجارة ،وخ يستند إلى أصل شرعي ،وقدد خدالفهم جمهدور الفقهدا
فددي هددلا التفصدديل ،إذ النصددوى التددي أوجبد زكدداة التجددارة عامددة لددم تفددرق بددين
تاجر مدير ومحتكر(.)2
0ـ أن اللي يملكه الدا ن من دينه المؤجل ليس كل الددين بدل قيمتده الحالدة
فقط ،ألنه لدو أفلدس الددا ن فبداع الحداكم عليده دينده لدم يتحصدل مدن ذلدك إخ قيمتده
حاخًب (.)4
زدلة القمل الخامس (التوراق بين القرض والدان التجاري):
م
1ـ أن ال الدة أن تأجيدل الددين التجداري يدتم باختيدار الددا ن غالبدا وذلدك
ليجعل لألجل ما يقابله من الثمن ،فيكون الدين بللك ماخم ناميا م ،فتجة فيه الزكاة.
0ـ أن الواجة النظر في مآخت األقوال الفقهيدة فدي زكداة الددين المؤجدل،
وترجيح إسقاط زكاة جميع الديون المؤجلة يترتة عليده إسدقاط  %22مدن أمدوال
المسلمين مع أنها أموال قابلة للنما  ،وهي فدي ال الدة مملوكدة للتجدار ،فإسدقاطها
منا لمقاصد الشريعة.
3ـ أن إيجاب الزكاة على الدا ن في كامل دينه كل عام فيه إجحا بماله
ألن الدين قد يؤجل تحصيله لعشر سنوات أو أكثر مما يعني أنه سيدفع  %25من
قيمة الدين كزكاة مع أنه لم ينتفع به طوال هله المدة ،وخ هو قادر على قبضه ،ثم
إن اللي يملكه الدا ن من دينه المؤجل ليس كل الدين بل قيمته الحالة فقط ألن ما
زاد على القيمة الحالة جعل في مقابل األجل ،واألجل لم يما بعد ،ومن المعلدوم
أن للدزمن قيمدة ماليدة عندد جمهدور الفقهدا  ،والبددل الحدال أعلدى قيمدة مدن البدددل
المؤجل إذا تساويا في المقدار.
ويمكن أن يُستأنس لهدلا الدرأي بمدا ذكدر بعدا الفقهدا أنده لدو حدل الد ادين
المؤجل بالوفاة فإنه ينظر إلى ما يستحق عليه حين وفاته دون اعتبار ألرباك بقية
األجددل ،وقددد نقددل المددرداوي فددي اإلنصددا عددن بعددا الحنابلددة قولدده" :والمختددار
سقوط جز من ربحه مقابل األجل بقسدطه ،وهدو مدأخوذ مدن الوهللادع والتعجيدل"

( )8حاشية الدسوقي.324/8 :
( )2بداية المجتهد.222/8 :
( )4شرك الخرشي،892/2 :
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ثم علق عليه قا الم" :وهو حسن"(.)8
4ـ األصل في القرض أن المدين معسر ،وخ زكاة في الدين على معسدر،
وإن وجد مدن يقتدرض وهدو ملدي إخ أن هدلا ندادر خ عبدرة بده ،كمدا أن القدرض
يفارق غيدره مدن الدديون المؤجلدة فهدو غيدر قابدل للنمدا مدع التأجيدل ،أمدا الدديون
المؤجلة غير القرض فهي في ال الة قد استوف نما ها(.)2
وامكن زم اُناق بما اأ ا:
ز ـ أنه خ يُسلام بأن األصل في القدرض أن المددين معسدر ،بدل األصدل أنده
ملي وقادر على الوفا بما التزم به حتى يثب العكدس ،وحينئد ٍل ينتقدل الددين إلدى
حكم مال الضمار فال تجة فيه الزكاة ،وقبل حلول األجل فإنه يُستصحة مال ته.
ب ـ لو قيل بعدم وجوب الزكاة في القدرض ولدو بقدي أعوامدا م عندد المددين
الملي  ،لعمد المالك إلى إقراض من يثقون بمال ته إلى حدين حداجتهم إلدى المدال
تهربا م من الزكاة.
الترجيح:
الترجيح في مثل هله المسا ل الشا كة يستدعي أمورام منها:
8ـ النظر في األدلة النقلية والعقلية كاآلثار واألقيسة والتعليالت لكدل قدول
وما نوقش به والموازنة بينها.
2ـددد تحكددديم األصدددول والمقاصدددد الشدددرعية والضدددوابط المتعلقدددة بشدددروط
وجوب الزكاة.
4ـد النظددر فددي مددآخت األقددوال الفقهيددة عنددد تطبيقهددا بمددا يتفددق مددع مقاصددد
الزكاة وبما خ يلحق الضرر بالمالك وخ المستحقين ،علما م بأن هلا خ يعني الميدل
مددع جانددة علددى حسدداب اآلخددر كمددا يفعلدده بعددا البدداحثين حددين يضددع مصددلحة
الشركات نصة عينيه ويتناسدى حقدوق أهدل الزكداة ومقاصدد الشدارع الحكديم فدي
إيجاب هله الفريضة.
ومن خالل ما تقدم يظهر لدي وا أعلدم أن األرجدح وجامب مؤاات الادامم
الم جلااة المرجاامت ااما بء زؤاناات قروض اا ب زم ؤاناات دامن اا ب جاراااة ،وتُزكددى عنددد
قبضها عما مضى ،وللدا ن أن يخرج زكاتها قبل القبا ،إخ أن الديون التجاريدة
( )8اإلنصدا  .421/84 :وانظدر :بحد (اختجاهدات الفقهيددة فدي زكدداة الدديون والددرأي الدراجح فيهددا) للددكتور عبدددالرحمن
األطرم هللامن الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
( )2انظر هله األدلة في :التطبيقات المعاصرة لزكاة الديون لعبدا عايضي :ى.34
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تقوم كل عام بقيمتها الحالة وتُحسم األربداك المؤجلدة ،وهدلا مدا انتهد إليده النددوة
التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة( .)8ومما يرجنح هلا القول:
زوالب :بالنظر في تمام الملك وما تقدم فدي معدايير هدلا الشدرط وهدي تعيدين
المالددك واسددتقرار الملددك والددتمكن مددن التصددر  ،وبالتأمددل فددي ال دديون المؤجلددة
سوا م أكان ديونا م تجارية أم غيرها كالقرض الحسن يتضح ما يأتي:
8ـددد بالنسدددبة لتعيدددين المالدددك :يُعدددد الددددا ن معيندددا م فدددي الدددديون التجاريدددة
والقروض ،وقد جا الح على توثيق الديون وكتابة ما يتعلق بها من اسم الددا ن
والمدين وقدر الدين وأجله ونحو ذلك.
2ـ د بالنس دبة خسددتقرار الملددك :الحددق ثاب د فددي ذمددة المدددين ،وخاصددة فددي
ديددون المؤسسددات الماليددة التددي يخضددع إنشددا الددديون فيهددا لكثيددر مددن الضددوابط
اخ تمانية إهللاافة إلى ما يرصد لها من مخصصدات ،ممدا قلدل التعثدر فدي الدديون،
وجعل األصل فيها أنها ديون مرجوة.
4ـد بالنسددبة للددتمكن مددن التصددر فددي المددال وتنميتدده :يبدددو هددلا الضددابط
متحققا م بشكل ظاهر في الديون التجارية من ناحية تنمية المال ألن الدربح قدد زاد
مقابل األجل ،والتعامل اآلجل مجال مدن مجداخت اخسدترباك بدل هدو فدي العصدر
الحاهللار من أبرزها خاصة في المؤسسات التمويلية( ،)2كما أنه تصح الحوالدة بده
واإلبرا منه مما يجعل الدا ن قادرام على بعا صور التصر فيه.
وأما القرض الحسن على المدين الملي فإنه وإن لم يكدن ناميدا م بالفعدل إخ
أندده تأجددل باختيددار الدددا ن ،بحيد يعددده رصدديدام احتياطيدا م يمكندده أخددله عنددد حلددول
أجلدده ،فهددو كددالنقود التددي يرصدددها صدداحبها لحاجددة ،حيد تُزكددى مددع أنهددا ليسد
نامية بالفعل لكنها معدة للنما  ،ولو قيل بعدم وجوب زكاة القرض لكان اإلقراض
حيلة للتهرب من الزكاة.
كانيااب :أن القددول بإسددقاط الزكدداة فددي الدددين المؤجددل سدديؤدي إلددى خلددل فددي
إقامة هدله الفريضدة فدي عصدرنا الحاهللادر ألنده يترتدة عليده إسدقاط الزكداة عدن
نسددبة كبيددرة مددؤثرة فددي األمددوال الزكويددة مددع أنهددا أمددوال قابلددة للنمددا  ،وهددي فددي
( )8انعقدت الندوة فدي سدلطنة عمدان فدي المددة 8348/4/83-83هدـ الموافدق 4-8مدارس2282م ،وند القدرار" :بالنسدبة
للدا ن :يُضا إلى الموجودات الزكوية كل عام الديون المرجوة للمزكي سوا أكان حالة أم مؤجلة وذلدك بعدد اسدتبعاد
األربدداك المؤجلددة .ويقصددد باألربدداك المؤجلددة :األربدداك المحتسددبة للمزكددي (الدددا ن) التددي تخ د األعددوام التاليددة للعددام
الزكوي في المعامالت المؤجلة".
( )2بح (اختجاهات الفقهية في زكاة الديون) للدكتور عبد الرحمن األطرم هللامن الندوة الثامنة عشرة.
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لمقاصد الشريعة(.)8

( )8مناقشة الشي عبد ا المنيع في الندوة الحادية عشرة :ى ،489و بح (اختجاهات الفقهية فدي زكداة الدديون) للددكتور
عبد الرحمن األطرم هللامن الندوة الثامنة عشرة.
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المطلة الثال
أثر الديون على الوعا الزكوي
إذا كان علدى المكلدف (فدردام كدان أو شدركةم) ديدون ،فهدل يدؤثر ذلدك علدى
حساب وعا ه الزكوي ،أي :هل تُحسم هله الديون من الوعا الزكدوي أم تُضدا
إليه؟
هله المسألة من أشهر المسا ل التي عرهللاها الفقها المتقددمون فدي كتداب
الزكدداة ،كمددا أنهددا كاندد ومددا تددزال مثددار اهتمددام كثيددر مددن البدداحثين والهيئددات
والمجامع الفقهيدة ،حتدى إن القدرارات الجماعيدة واآلرا الفرديدة بخصدوى هدله
المسألة قد تت يدر مدن عدام آلخدر بسدبة كثدرة طرحهدا علدى بسداط البحد الفقهدي
وعدددم وجددود ندد قدداطع فددي حكمهددا مددع تأثيرهددا الظدداهر علددى زكدداة األفددراد
والشركات واختالفه بحسة اختال األقوال في المسألة.
حرار محل النزاع:
8ـ اتفق الفقها على أن ال ادين إذا ثب في اللمة بعد وجوب الزكاة فإنده خ
يمنع الزكاة( )8ألن الزكاة ثبت في ذمة المكلف واستقرت ،فدال يسدقطها مدا لحدق
من الدين بعد ثبوتها( ،)2والدين يؤثر في منع إيجاب الزكاة (على القول به) خ في
إسقاطها بعد وجوبها(.)4
 2ـ اتفقوا علدى أن الددين إذا كدان خ يدنق النصداب فإنده خ يمندع وجدوب
الزكاة فيما بقي من المال(.)3
وإنمدا الخددال فددي الدددين الثابد فددي اللمددة قبددل وجددوب الزكدداة هددل يمنددع
وجوب الزكاة في المال أو في قدر الدين من المال سوا م أكان الددين حداخم أم كدان
مددؤجالم علمدا م بددأن أكثددر الفقهددا خ يكددادون يفرقددون بددين الحددال والمؤجددل فددي هددله
المسألة.
وقد اشتهر في هله المسألة تفريق الفقها بين األمدوال الظداهرة واألمدوال
الباطنددة ،ومددرادهم بدداألموال الظدداهرة :مددا خ يمكددن إخفدداؤه كالمواشددي والددزروع
( )8الجدددوهرة النيدددرة ،832/8 :ومجمدددع األنهدددر ،428/8 :وحاشدددية ابدددن عابددددين ،823/4 :والفتددداوى الهنديدددة،824/8 :
والمنتقى شرك الموطأ للباجي ،822/4 :واللخيرة ،33/4 :وحاشية الدسوقي ،318/8 :وم ندي المحتداج،388/8 :
ونهاية المحتاج ،842/4 :وكشا القناع ،823/2 :وشرك منتهى اإلرادات.494/8 :
( )2الجوهرة النيرة ،832/8 :وحاشية ابن عابدين.823/4 :
( )4المنتقى.822/4 :
( )3بدا ع الصدنا ع ،3/2 :والجدوهرة النيدرة ،832/8 :ومجمدع األنهدر ،213/8 :والمنتقدى شدرك الموطدأ للبداجي،822/4 :
والفواكه الدواني ،422/8 :وحاشدية الدسدوقي ،318/8 :والحداوي الكبيدر ،488/4 :وم ندي المحتداج ،388/8 :ونهايدة
المحتاج ،842/4 :والم ني ،233/3 :وكشا القناع ،825/2 :وشرك منتهى اإلرادات.493/8 :
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والثمار ،والباطندة :مدا يمكدن إخفداؤه فدال تُعدر وتُحصدى إخ عدن طريدق المالِدك
كالنقود وعروض التجارة( ،)8وهلا تقسديم فندي يحتمدل اخجتهداد ولدلا فدإن غالدة
الباحثين المعاصرين على أن عروض التجارة أهللاح من األمدوال الظداهرة فدي
عصرنا ،وهو ما صدر عن الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة(.)2
وفيمددا يلددي أشددير إلددى أبددرز األقددوال واألدلددة مددع التركيددز علددى صددلة هددله
المسألة بشرط تمام الملك ومدى تحققه فيها.
القمل األول :أن الدين خ يمنع وجوب الزكاة مطلقا م سوا م أكدان المدال مدن
األموال الباطنة أم كان من األموال الظاهرة.
()3
()4
وهددلا مدددلهة الشدددافعية فدددي الجديدددد  ،وروايدددة فدددي مدددلهة الحنابلدددة ،
وملهة الظاهرية( ،)5وهو مروي عن بعا التابعين(.)3
القمل الثانا :أن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا م.
وهددو روايددة عنددد الحنفيددة( ،)2وهددو القددديم فددي مددلهة الشددافعية( ،)1وهددو
الملهة عند الحنابلة( ،)9وهو منقول عن كثير من الصحابة والتابعين(.)82
القاامل الثالااث :أن الدددين يمنددع وجددوب الزكدداة فددي األمددوال الباطنددة دون
الظاهرة.
()2
()8
(،)88
وهو مدلهة المالكيدة  ،وقدول عندد الشدافعية ،
وهلا ملهة الحنفية
( )8األحكام السلطانية للماوردي :ى ،835واألحكام السلطانية ألبي يعلى :ى ،885وفقه الزكاة للقرهللااوي.251/2 :
( )2عرف الندوة الرابعة عشرة األموال الظاهرة بأنها ما يُطلع عليها عادةم ،وبندا م علدى هدلا التعريدف انتهد النددوة إلدى أن
عروض التجارة تُعد من األموال الظاهرة .أنظر :أبحاث الندوة :ى ،335علما م بأنه نُقِل عن أبدي الفدرج الشديرازي
من الحنابلة أنه عهد عروض التجارة من األموال الظاهرة حيد نهد ا علدى أن األمدوال الباطندة هدي الدلهة والفضدة
فقط .انظر :الفروع ،252/2 :والمبدع ،422/2 :واإلنصا .432/3 :
( )4الحاوي الكبير ،429/4 :والعزيز للرافعي ،532/2 :والمجموع ،421/5 :وروهللاة الطالبين.892/2 :
( )3الفروع ،252/2 :والمبدع ،422/2 :واإلنصا .449/3 :
( )5المحلى.828/3 :
( )3نُقِل هلا القول عن ربيعة بن أ بي عبد الرحمن وحماد بن أبي سليمان وعبد الدرحمن بدن أبدي ليلدى .انظدر :األمدوال ألبدي
عبيد :ى ،541والسنن الكبرى للبيهقي ،831/3 :والمحلى ،822/3 :والم ني.234/3 :
( )2بدا ع الصنا ع ،3/2 :وتبيين الحقا ق ،254/8 :والفتاوى الهندية.822/8 :
( )1الحاوي الكبير ،429/4 :والعزيز ،532/2 :والمجموع ،421/5 :وروهللاة الطالبين.892/2 :
( )9اخنتصار ،252/4 :والفروع ،252/2 :والمبدع ،422/2 :واإلنصا .441/3 :
( )82هددلا القددول مددروي عددن عثمددان وابددن عبدداس وابددن عمددر رهللاددي ا عددنهم ،كمددا ر ُِوي عددن طدداووس وعطددا والحسددن
وسليمان بن يسار وغيرهم .انظر :األموال ألبدي عبيدد :ى ،541والسدنن الكبدرى للبيهقدي ،831/3 :والحداوي الكبيدر:
 ،429/4والم ني.235/3 :
( ) 88المشهور عندهم أن الددين يمندع وجدوب الزكداة فدي األمدوال الباطندة والسدا مة ،وخ يمندع فدي الدزروع والثمدار .انظدر:
المبسوط ،832/2 :وبدا ع الصنا ع ،3/2 :وفتح القدير،832/2 :واخختيار ،822/8 :والبحر الرا ق.222/2:
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ورواية في ملهة الحنابلة(.)4
القمل الرابع :أن الدين الحال يمنع وجوب الزكاة دون الدين المؤجل.
وهلا قول في ملهة الحنفية( ،)3ورواية في ملهة الحنابلة(.)5
األدلة:
اُستدل لكل قول بعددة أدلدة نقليدة وآثدار وأقيسدة ،إخ أنندي سدأعرض مدا لده
عالقة بشرط تمام الملك.
زدلة القمل األول( :أن الدين خ يمنع وجوب الزكاة مطلقا)م
1ـ ا عمددوم األدلددة التددي تدددل علددى وجددوب الزكدداة فددي المددال ،ومنهددا قولدده
تعالى( :خذ من زممالمم صدقة طمرهم و زؤيمم بما)(.)3
وج الداللة :أن ظاهر اآلية يدل على أن ما بيدد المددين هدو مالده ،يُنسدة
له ،وهو مالك له يتصر فيه ولو كان مدينا م ،واآلية عامة لم تخرج المددين ،فهدو
داخل في عموم وجوب الزكاة(.)2
ونمق بأن الددليل مجمدل يحتداج إلدى بيدان ألن الزكداة خ تجدة فدي كدل
ندام بلدغ
ما ٍل ،وخ تجة في كل
مقدار ،وخ على كل مالدك ،بدل تجدة فدي كدل مدال ٍ
ٍ
نصابا م وحوخم في ملك حر مسلم تام الملك ،والمدين ليس تدام الملدك ،فتُحمدل اآليدة
على غير المدين(.)1
ويمكن أن يُجاب بأن ملك المدين لعين مالده لديس ناقصدا م ،إذ الددين متعلدق
بلمته ،وإخراج المدين من عمدوم اآليدات لديس عليده دليدل ،وتمدام ملكده هدو محدل
النزاع ،فال يصح اخستدخل به خاصة إذا كان الدين مؤجالم لم يُطالة به بعد.
0ـ أن المدين حر مسلم ملك نصابا م حوخم كامالم ،فوجب عليه الزكاة كمدن
خ دين عليه(.)9
ونمق بأن بين المدين وغير المدين فروقا م منها:
( )8المدونة الكبرى ،423/8 :و الكافي :ى ،95واللخيرة ،32/4 :ومواهة الجليل.421/2 :
( )2الحاوي الكبير ،429/4 :والعزيز ،532/2 :والمجموع ،421/5 :وروهللاة الطالبين.892/2 :
( )4اخنتصار ،254/4 :والم ني ،235/3 :والفروع ،252/2 :والمبدع ،422/2 :واإلنصا .441/3 :
( )3فتح القدير ،834/2 :ومجمع األنهر ،213/8 :وحاشية ابن عابدين ،823/4 :والفتاوى الهندية.824/8 :
( )5جددزم بهددله الروايددة ابددن أبددي موسددى فددي اإلرشدداد :ى ،821وانظددر :الشددرك الكبيددر ،432/3 :والفددروع،252/2 :
والمبدع ،422/2 :واإلنصا .449/3 :
( )3سورة التوبة ،جز من اآلية (.)824
( )2المحلى ،822/3 :والحاوي الكبير ،482/4 :واخنتصار ،233/4 :وم ني المحتاج.388/8 :
( )1اخنتصار ،233/4 :وبدا ع الصنا ع.3/2 :
( )9المحلى ،822/3 :واخنتصار ،235/4 :وبدا ع الصنا ع ،3/2 :والم ني.234/3 :
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أ ـ أن المدين تست رق حاجته لقضا دينه ما في يده من المال.
ب ـ أن غير المدين ملكه تام مستقر ،وهدو غندي بمالده الدلي خ يطالبده بده
غيره ،أما المدين فملكه غير تام وللا فإن ماله يُنتدزع منده قهدرام ،ويجدوز الحجدر
عليه من أجل دينه(.)8
ويمكدن أن يُجداب بدأن هدلا جدا ز فدي الددين الحدال خ المؤجدل ،كمدا أنده خ
يسلم بأن المدين كالفقير الدلي تسدت رق حاجتده لقضدا دينده ،بدل قدد يسدتدين وهدو
غني ،وخ يخل ذلك بمال ته وتمام ملكه.
3ـ أن سبة الوجوب الملك ،والدين خ يخل به ولدلا فلده أن يتصدر فدي
ماله بما يشا  ،كأن يجعله صداقا م ويشتري به ،ويأكل منه وينفق ،ولو لم يكن ملكا م
له لم يحل له التصر فيه ،فكان عليه أن يزكيه(.)2
وناامق بددأن الدددين خ يزيددل ملددك المددال لكندده ينقصدده بتسددلط الدددا ن عليدده
ومطالبته بالدين واستحقاقه له ،فملكه له ليس تاما م وخ مستقرام(.)4
ويمكددن أن يُجدداب بددأن تسددلط الدددا ن ومطالبتدده بالدددين إنمددا هددو فددي الدددين
الحال ،أما المؤجل فليس كللك ،فملك المدين دينا م مؤجالم لماله أتم من ملك المددين
دينا م حاخم.
زدلة القمل الثانا( :أن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا م)
1ـ أن ملك المدين لماله ناق  ،ويستحق إزالة يده عنده ،فوجدة أخ تجدة
فيه الزكاة كمال المكاتة(.)3
وناامق بعدددم التسددليم بددأن المددانع مددن زكدداة مددال المكاتددة كوندده مسددتحقا م
لل ير ،وإنما المانع نقصان الملك ولو لم يكن مدينا م ،فلو كدان معده مدن المدال أكثدر
من دينه لم يستحق إزالته عنه ،ومع ذلك خ تجة عليه الزكاة لنقصان ملكه(.)5
0ـاا هللاددعف ملدددك المدددين وعددددم اسددتقراره ،وذلددك لتسدددلط الدددا ن عليددده،
ومطالبته بالدين ،واستحقاقه له ،فللدا ن أن يأخل مال المدين من غير رهللاداه ،كمدا
أن الحاكم قد يأخله لحق ال رما  ،فال تجة الزكاة فيه لعدم تمام الملك(.)3
( )8اخنتصار ألبي الخطاب ،233/4 :وبدا ع الصنا ع ،3/2 :والم ني.233/3 :
( )2المحلى ،822/3 :والحاوي الكبير ،482/4 :واخنتصار ،235/4 :وم ني المحتاج.388/8 :
( )4اخنتصار ،235/4 :وبدا ع الصنا ع.3/2 :
( )3الحاوي الكبير ،482/4 :واخنتصار.251/4 :
( )5الحاوي الكبير ،488/4 :واخنتصار.232/4 :
( )3المبسددوط ،832/2 :واخنتصددار ،259/4 :وبدددا ع الصددنا ع ،3/2 :وحاشددية الدسددوقي ،318/8 :والمجمددوع،421/5 :
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وامكن زم اناق بما اأ ا:
أ ـ خ يُسلام بأن ملك المدين لماله غير مستقر ،بل هدو مسدتقر بددليل جدواز
تصرفه فيه بجميع التصرفات كما تقدم.
ب ـ تسدلط الددا ن علدى المددين وأخدل الحداكم لمالده إنمدا يكدون عندد حلدول
الدين ،أما في الدين المؤجل فملك المدين لماله مستقر.
3ـ أن حق صاحة الدين (الدا ن) مق ادم بالزمان على حق المساكين ،وهو
في الحقيقة مال صاحة الدين خ المدين(.)8
وامكن زم اُناق بأنه خ يُسلم بأن المال اللي في يدد المددين ملدك للددا ن،
بل هو ملك للمدين بدليل صحة تصرفاته فيه ،وخ تصح تصرفات الدا ن فدي مدال
المدين قبل قبضه( ،)2وإنما حق الدا ن متعلق بلمة المدين.
4ـ أن الزكاة تجة على الدا ن ألجدل المدال الدلي بيدد المددين ،فلدو وجبد
على المدين ألجل ماله لوجدة زكاتدان فدي مدا ٍل واحدد وفدي حدول واحدد ،وهدلا خ
نظير له في الشرع فكان باطالم خستلزامه تثنية الزكاة في المال الواحد(.)4
ونمق بأن الد ادين يتعلدق بلمدة المددين ،والزكداة تتعلدق بعدين المدال الدلي
بيده ،والدا ن يز نكي الدين ،أما المدين فيز نكي عين المدال الدلي بيدده ،فدال تعدارض
بينهمددا ،وخ يكددون مددن إيجدداب زكدداتين فددي مددال واحددد" ،بددل همددا مدداخن لددرجلين،
فزكدداة هددلا المددال فددي عيندده ،وزكدداة الدددين علددى مالكدده (الدددا ن) ،والعددين غيددر
الدين"(.)3
وزجيب بما اأ ا:
أ ـ هدلا التفصديل إنمدا يكدون عندد التسدليم بوجدوب الزكداة ،لكنهدا لدم تجدة
بسبة الدين ،فال تجتمع مع الدين بالنسبة للمدين.
ب ـ سلمنا بأن الزكاة تتعلق بعين المال ،لكن من شروطها أن يكون المال
فاهللاالم عدن حاجتده ،وملكده لده تدام ،وملدك المددين نداق وحاجتده مسدت رقة لهدلا
المال(.)5
على أن هلا الجواب استدخل بمحل النزاع ،وهو وجوب الزكاة مع الددين
وروهللاة الطالبين.892/2 :
( )8بداية المجتهد.233/8 :
( )2اخنتصار.232/4 :
( )4الحاوي الكبير ،482/4 :والمبسوط ،832/2 :والوسيط ،349/2 :واخنتصار ،232/4 :والمجموع.488/5 :
( )3الحاوي الكبير .488/4 :وانظر :المجموع ،421/5 :والشرك الممتع خبن عثيمين.45/3 :
( )5اخنتصار.233/4 :

شرط تمام الملك وأثره في قضايا الزكاة المعاصرة /صالح الفوزان

33

ومدى تمام ملك المدين لماله مع انش ال ذمته بالدين.
زدلااة القاامل الثالااث( :أن الدددين يمنددع وجددوب الزكدداة فددي األمددوال الباطنددة
دون الظاهرة)
استدلوا لمنع الدين وجدوب الزكداة فدي األمدوال الباطندة بمدا تقددم فدي أدلدة
القول الثاني ،وأما عدم منع الدين وجوب الزكاة في األموال الظاهرة فاسدتدلوا لده
بالفروق بين األموال الباطنة واألموال الظاهرة ،ومنها:
1ـ أن األمدوال الظداهرة تنمدى بنفسدها ،فكاند النعمدة فيهدا أتدم ،وخ يمندع
الدين من نما ها ،والزكاة تتعلق بالنما  ،بخال النقد فإنه خ ينمدو إخ بالتصدر ،
والمدين ممنوع من التصر  ،فال يحصل له النما اللي هو من تمدام الملدك ،فدال
تجة الزكاة فيه(.)8
ونمق بما اأ ا:
أ ـ أن الدين خ يمنع المددين مدن التصدر  ،وخ يدنق ملكده ،وإنمدا الدلي
يمنعه من التصر الحجر عليده ،والحجدر يمندع التصدر فدي األمدوال الظداهرة
والباطنة ،فوجة عدم التفريق بينهما(.)2
ب ـ أن عروض التجارة صارت في عصرنا هدلا مدن األمدوال الظداهرة،
ومع ذلك فهي خ تنمى بنفسها ،وخ يمكن قياسها على الماشية والزرع ،فددل علدى
أن نمو المال بنفسه ليس مؤثرام في إيجاب الزكاة أو منعه بالدين.
0ـ أن تعلق أطمداع الفقدرا بداألموال الظداهرة أكثدر لظهورهدا ومعدرفتهم
بهدا وبمالكهدا ،فدإذا ُج ِعدل الددين مانعدا م مدن زكاتهدا كدان فدي ذلدك إي دار لصددورهم
وإسا ة ظن بمالك المال ألن الدين أمر خفي خ يُعر إخ من جهته(.)4
ونمق بما يأتي:
أ ـ أن الظهدور والخفدا أمدر نسدبي ،وقدد أصدبح عدروض التجدارة مداخم
ظاهرام ،وتتعلق بها أطماع الفقرا أكثر من الماشدية والدزرع ،فدال يمكدن التعويدل
على ذلك في إيجاب الزكاة أو منعه(.)3
ب ـ أن تعلدق أطمدداع الفقدرا بالمددال لديس مددؤثرام فدي إيجدداب الزكداة ،فقددد
( )8اخنتصار ،222/4 :والعزيز للرافعي ،532/2 :وم ني المحتاج ،388/8 :ونهاية المحتاج.842/4 :
( )2اخنتصار.224/4 :
( )4الم ني ،235/3 :والشرك الكبير ،432/3 :والمبدع.422/2 :
( )3فقه الزكاة ،851/8 :والشرك الممتع.41/3 :
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تتعلق األطمداع بدالمنزل والمركدة ونحوهدا مدن عدروض القنيدة التدي ليسد مداخم
زكويا م أصالم.
زدلااة القاامل الرابااع( :أن الدددين الحددال يمنددع وجددوب الزكدداة دون الدددين
المؤجل)
1ـ أن الدين المؤجل غير مطالهة به في الحدال ،فدال تكدون اللمدة مشد ولةم
به كما في الدين الحال(.)8
ونمق بأن الدين المؤجل وإن كان خ يُطالة به المدين في الحال إخ أنده
متعلق بلمته ،وهو معرض للحلول ،فلو مات المدين أو أفلس حل الدين(.)2
وزجيب بما اأ ا:
أ ـ أن تعلق الدين بلمة المدين خ يسدتلزم إسدقاط الزكداة ،ألن المعتبدر أدا
الدين ،والمدين ليس مطالبا م باألدا عند وجوب الزكاة ،فال فا دة من إسقاطها.
ب ـ خ يُسلام أن الدين المؤجل يحل بالفلس أو موت المدين ،بل يبقى الدين
مدؤجالم كمددا هددو مددلهة كثيددر مدن الفقهددا ( )4ألن التأجيددل حددق للمدددين المفلددس أو
الورثة ،وخ مس نوغ إلسقاطه.
0ـ أن الزكاة دين ،وهدي حالدة علدى الفدور ،والددين مؤجدل ،فوجدة تقدديم
الحال على المؤجل(.)3
بب الخالف:
لخ د ابددن رشددد سددبة الخددال فددي هددله المسددألة فقددال" :والسددبة فددي
اختالفهم :اخدتالفهم هدل الزكداة عبدادة؟ أو حدق مرتدة فدي المدال للمسداكين؟ فمدن
رأى أنها حق لهم قال :خ زكاة في مدال مدن عليده الددين ألن حدق صداحة الددين
متقدم بالزمان على حق المساكين ،وهدو فدي الحقيقدة مدال صداحة الددين خ الدلي
المال بيده .ومن قال :هي عبادة ،قال :تجة على من بيده مال ألن ذلك هدو شدرط
التكليف ،وعالمته المقتضية الوجدوب علدى المكلدف سدوا كدان عليده ديدن ،أو لدم
يكن ،وأيضا ،فإنه قد تعارض هنالك حقان :حق  ،وحق لآلدمي ،وحق ا أحق
( )8فتح القدير ،834/2 :ومجمع األنهر ،213/8 :والشرك الكبير.432/3 :
( )2شرك الخرشي.222/2 :
( )4مدلهة الحنفيدة والحنابلددة واألظهدر عندد الشددافعية وقدول عندد المالكيددة أن الددين المؤجدل خ يحددل بفلدس المددين ،ومددلهة
الحنابلة وقول عند المالكية أن الدين المؤجدل خ يحدل بمدوت المددين .انظدر :بددا ع الصدنا ع ،284/5 :والفتداوى الهنديدة:
 ،33/5والفواكدده الدددواني ،238/2 :وحاشددية الدسددوقي ،233/4 :والحدداوي الكبيددر ،424/3 :والوسدديط ،5/3 :وم نددي
المحتاج ،832/2 :والم ني ،533/3 :واإلنصا .423 ،423/84 :
( )3بح (زكاة المدين) للدكتور أحمد الخليل في مجلة العدل (العدد  29محرم 8322هـ) :ى.52
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أن يقضى"(.)8
وباإلهللاافة إلى ذلدك فدإن مدن أهدم أسدباب الخدال  :اخدتال نظدر الفقهدا
إلى تحقق شرط مام الملف في مال المدين ،فمن رأى أن ملك المدين لماله تام مع
وجددود الدددين رجددح أن الدددين خ يمنددع وجددوب الزكدداة ،ومددن رأى أن ملكدده ندداق
رجح منع الدين للزكاة ،وهلا يؤكد أهمية هلا الشرط (تمام الملك).
الترجيح:
من خالل استعراض مدا تقددم مدن أقدوال وأدلدة ومناقشدات يظهدر لدي وا
أعلددم أن القددول الرابددع أقددرب إلددى الصددواب ،وعليدده فددإن الدددين الددلي يددؤثر علددى
الوعددا الزكددوي للمكلددف هددو الدددين الحددال الددلي يعددزم المكلددف علددى سددداده وفددق
شروط سيأتي تفصيلها ،ومما يرجنح هلا القول:
زوالب :أن هلا القول يجمع بين األقوال األخرى وبه تأتلف األدلة ،فأدلة من
يرى منع الدين للزكاة مطلقا م يمكن حملها على الدين الحال ،وأدلدة مدن يدرى عددم
منع الدين للزكاة يمكن حملها على الدين المؤجل.
كانياب :بالنظر في شرط تمام الملك وما تقدم فدي معدايير هدلا الشدرط وهدي
تعيددين المالددك واسددتقرار الملددك والددتمكن مددن التصددر والتأمددل فددي ملددك المدددين
يظهر لي أن تمدام الملدك متحقدق فدي ملدك المددين لمالده ولدو كاند ذمتده مشد ولة
بالدين إذا كان مؤجالم ،كما يأتي:
8ـ بالنسبة لتعيين المالك :المدين مالك معين لماله ،وش ل اللمة بالددين خ
يعني انتزاع ملكه عن شي من ماله.
2ـ بالنسبة خستقرار الملك :ملك المدين مستقر في الدين المؤجل ألنده خ
يُطالة به في الحال ،وليس معرهللاا م عندد تمدام الحدول لمدا يخدل بدللك ،أمدا المددين
بدين حال فملكه عرهللاة لعدم اخستقرار خاصة إذا عجز عن الوفدا وحجدر عليده
الحاكم ،ومن هنا كان للتفريق بين الدين الحال والمؤجل وجه.
4ـ بالنسبة للتمكن من التصر والتنمية للمال :فإن شد ل اللمدة بالددين خ
يؤثر على تمكن المددين مدن التصدر فدي مالده وتنميتده مدا لدم يحجدر عليده بددين
حال ،أما الدين المؤجل فإنه خ يؤثر على قدرة المدين في التصر فدي مالده كمدا
هو واقع كثير من الشركات واألفراد.
( )8بداية المجتهد.233/8 :
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كالثاب :تقدم أن كثيرام من الفقها يرون وجوب الزكاة على الددا ن فدي دينده
المؤجل إذا كان مرجوام ،وإذا وجب الزكاة على الدا ن في دينه اللي هو فدي ذمدة
المدين فألن تجة على المدين في عين مالده الدلي يتصدر فيده وينميده مدن بداب
أولى ،وخ يخل بهلا التصر دينه المؤجل ،بل المددين أتدم ملكدا م لمالده مدن الددا ن
لما في ذمة المدين ،والدين ما دام فدي ذمدة المددين فدإن الددا ن خ يمكنده التصدر
فيه وخ اخنتفاع به ،وخ يتمكن من ذلك إخ بقبضه( ،)8ومع ذلك تجة عليده زكاتده
عن السنوات التي بقي فيها في ذمدة المددين خ فدي يدده ،فالمددين الدلي يحدوز مالده
ويتصدر فيدده أولددى بددأن تجددة عليدده زكدداة مددا بيددده مددا دام لددم يُطالددة بوفددا ديندده
المؤجل.
رابعاااب :يددرى طا فددة مددن الفقهددا أن المكلددف إذا مددات قبددل أدا الزكدداة،
واجتمعدد الزكدداة مددع ديددون اآلدمددي فددإن الزكدداة تُقدد ادم ثددم يُصددر البدداقي إلددى
ال رما (.)2
وإذا قُدنم الزكداة علدى ديدن اآلدمدي مدع اسدتوا هما فدي الحلدول والتأجيدل
فألن يُق ادم وجوب الزكاة الحالة على الدين المؤجل مدن بداب أولدى ألنهدا امتدازت
بأمرين:
8ـ د أنهددا ديددن تعددالى ،وقددد قددال صددلى ا عليدده وسددلم( :فدددين ا أحددق
بالقضا )(.)4
2ـ أنها حالة عند تمام الحول ،والدين مؤجل ،والحال مق ادم على المؤجل.
خام اب :أن المدين يتصر في ماله وينميه فكدان عليده زكاتده ولدلا فدإن
كثيرام من األفراد والشدركات قدد تلجدأ إلدى اخقتدراض لتمويدل اخسدتثمار والتوسدع
في النشاط ،فالمدين انتفع بهلا المال وثمره وربح منه ،فإذا طُلِة منه زكاته احتج
بأنه مدين!! ومن القواعد الفقهية أن (ال ُ رم بال ُ نم)( ،)3فكما ي نم المددين مدن مالده
فإنه يجة عليه أن يز نكيه ،ومن هنا فقد نُقِل عن إبراهيم النخعي قوله لما سئل عن
( )8اخنتصار ألبي الخطاب.232/4 :
( )2وهو األظهر عند الشافعية ،واختاره بعا الحنابلة .انظدر :الوسديط ،332/2 :والعزيدز ،554/2:وشدرك صدحيح مسدلم
للنووي ،22/1 :والمجموع ،289/3 :وروهللادة الطدالبين،22/2 :وم ندي المحتداج ،388/8 :والشدرك الكبيدر خبدن
قدامة ،415/3 :والفروع ،222/2 :واإلنصا ،415/3 :
( )4أخرج مسلم في صحيحه :كتاب الصيام ،باب قضدا الصدوم عدن الميد رقدم ( )8831ى 332مدن حددي ابدن عبداس
رهللادي ا عنهمدا أن امدرأة أتد رسدول ا صدلى ا عليده وسددلم فقالد  :إن أمدي ماتد وعليهدا صدوم شدهر ،فقددال:
أرأي لو كان عليها دين أكن تقضينه ؟ قال  :نعم ،قال( :فدين ا أحق بالقضا ).
( )3وهي المادة رقم ( )12من مجلة األحكام العدلية .انظدر :درر الحكدام للحسديني ،29/8 :وشدرك القواعدد الفقهيدة للزرقدا:
ى ،342وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو.522/5 :
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زكاة الد ادين( :زكاتده علدى مدن يأكدل مهندأه)( )8أي أن المددين مدا دام يتصدر
ماله وينتفع به وينميه فهو حري بإيجاب الزكاة عليه.
وهلا الوجه يقوي إيجاب الزكاة على المدين في الدديون اخسدتثمارية دون
الديون الشخصية واخستهالكية والعقارية ،وهلا رأي له حظه من النظر.
اد اب :أن اإلحصا يات تشير إلى كثرة المدينين من مكلفدي الزكداة ،ولدو
قيل إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا م ألفضى ذلك إلى عدم إيجداب الزكداة علدى
أكثددر مددن  %92مددن المسددلمين إذ تشددير كثيددر مددن اإلحصددا يات إلددى أن عدددد
المدينين قد يتجاوز هله النسبة ،أما القول بأن الدين الحال خاصة هدو الدلي يُحسدم
من الوعا الزكوي ففيده توسدط ،إذ إن معظدم الدديون ديدون مؤجلدة خ تدؤثر علدى
إيجاب الزكاة على المدينين.
شروط الدان الذي امنع وجمب الزؤات:
إذا تقددرر مددا تقدددم فددإن للدددين الددلي يددؤثر علددى الوعددا الزكددوي للمكلددف
شروطا م أشير إليها فيما يأتي بإيجاز:
1ـ زم اكمم الدان حاالب:
وذلك أن الدين له ثالث حاخت:
أ ـ أن يحل أثنا الحدول (قبدل نهايتده) ويدتم سدداده ،فهدلا لدم يبدق ديندا م عندد
بلدوغ الحددول ،ولدديس محدالم للبحد  ،وهددلا يشد نكل غالدة الددديون المسددتحقة للقطدداع
الحكومي والشركات والمؤسسدات الماليدة ،حيد يدتم اسدتقطاعها مدن المددين عندد
تحويل راتبه الشهري.
ب ـ أن يحل الدين أثنا الحول (قبل نهايته) ولم يتم سداده ،وهلا يكثر في
الديون المستحقة لألفراد وبعا الجهات األخرى ،وحكمه أنده يُحسدم مدن الوعدا
الزكوي إذا عزم المدين على سداده لما تقددم مدن أدلدة وترجيحدات ،أمدا إذا ماطدل
ولم يسدد ،فإنه خ يُحسم لما سيأتي.
ج ـ أن يحل بعد تمام الحول ،فهلا دين مؤجل ،واألصل أنه خ يُحسم ألن
المدددين عنددد تمددام الحددول لدديس مطالبدا م بدده ،لكددن إذا كدان أجلدده قريبدا م كالدددين الددلي
سيحل خالل شدهر بعدد تمدام الحدول ،فيظهدر أن لده حكدم الددين الحدال ألن المددين
سيُش ل بسداده عن قرية ،ويشهد لللك القاعددة الفقهيدة (مدا جداور الشدي أعطدي
فدي

( )8وهو مروي عن عطا كللك .انظر األثر في األموال ألبي عبيدد :ى ،549 ،543واألمدوال خبدن زنجويده :ى،925
والمحلى.822/3 :
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حكمه)(.)8
0ـ زال اكمم المدان مماطالب:
يندو السدداد عدن
فإذا كان المدين ممداطالم ،ولدم يسددد الددين فدي أجلده ،ولدم ِ
قرية ،فإن الددين خ يُحسدم مدن وعا ده الزكدوي ولدو كدان حداخم ،وممدا يشدهد لهدلا
الشرط:
أ ـ أن الدين الحال إنما كان مانعا م مدن وجدوب الزكداة ألنده ُمطالدة بده فدي
ينو
الحال ،ووفا الدين أصبح من الحوا ج األصلية للمدين ،وإذا كان مماطالم ولم ِ
السداد لدم يكدن مالده مشد وخم بوفدا الددين ،ولدم يعدد للمطالبدة بده أثدر فأشدبه الددين
المؤجل اللي خ يمنع وجوب الزكاة لما تقدم.
ب ـ األثر السابق عن إبراهيم النخعدي (وعطدا ) وفيده( :زكاتده علدى مدن
يأكل مهنأه) ،وقد روى أبو عبيد وابن زنجويه وابن حدزم أنده قدال ذلدك فدي الد ادين
(.)2
اللي يمطله صاحبه ويحبسه
ج ـ المشدهور عندد الحنفيدة أن الددين يمنددع وجدوب الزكداة (علدى مدا سددبق
تفصيله) ،وملهبهم يشمل الدين الحدال والمؤجدل ،ومثلدوا لدللك بالصدداق المؤجدل
إلى الطالق أو الموت ،وفرق بعضدهم بدين الصدداق المعجدل فيمندع والمؤجدل فدال
يمندع ألنده غيدر مطالدة بده عدادةم ،وعنددهم قدول ثالد  :أن الدزوج إذا عدزم علدى
األدا منع ،وإن لم يعزم لم يمنع ألنه خ يعده دينا م(.)4
وهلا القول الثال ينطبق على الدين الحال اللي يماطل به المدين ،فهو خ
يعده دينا م ،وليس عازما م على سداده ،بل هو في يده ينتفع به فأشبه بقية ماله.
3ـ زم اكمم الدان قد كبت وا الذمة قبل وجمب الزؤات:
وذلك أن ال ادين إذا ثب في اللمة بعد وجوب الزكاة (أي بعد تمدام الحدول)
فإنه خ يمنع الزكاة ،وقد تقدم اتفاق الفقها علدى هدلا الشدرط( )3ألن الزكداة ثبتد
في ذمة المكلف واستقرت ،فال يسقطها مدا لحدق مدن الددين بعدد ثبوتهدا( ،)5والددين
( )1األشباه والنظا ر للسبكي ،884/8 :والمنثور في القواعدد للزركشدي ،833/4 :واألشدباه والنظدا ر للسديوطي :ى،422
وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو.53/82 ،423/3 :
( )2األموال ألبي عبيد :ى ،543واألموال خبن زنجويه :ى ،925والمحلى.822/3 :
( )4بدددا ع الصددنا ع ،3/2 :وفددتح القدددير ،834/2 :والبحددر الرا ددق ،289/2:ومجمددع األنهددر ،213/8 :والفتدداوى الهنديددة:
.824/8
( )3الجدددوهرة النيدددرة ،832/8 :ومجمدددع األنهدددر ،428/8 :وحاشدددية ابدددن عابددددين ،823/4 :والفتددداوى الهنديدددة،824/8 :
والمنتقى شرك الموطأ للباجي ،822/4 :واللخيرة ،33/4 :وحاشية الدسوقي ،318/8 :وم ندي المحتداج،388/8 :
ونهاية المحتاج ،842/4 :وكشا القناع ،823/2 :وشرك منتهى اإلرادات.494/8 :
( )5الجوهرة النيرة ،832/8 :وحاشية ابن عابدين.823/4 :
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إنما يؤثر في منع إيجاب الزكاة خ في إسقاطها بعد وجوبها(.)8
وعلى هلا فإذا كان الحول يتم في رمضان مثالم ،ثم ُش ِ ل ذمتده بددين فدي
شوال ،فإنه خ يؤثر على وجوب الزكاة ،وخ يُحسدم هدلا الددين الحدادث مدن وعدا
الزكاة حتى لدو لدم يكدن قدد أخرجهدا ألن العبدرة بوقد الوجدوب وتمدام الحدول خ
بوق اإلخراج.
التطبيقا المعاصرت:
ألثر الدين على الوعا الزكوي للمدين تطبيقات معاصرة كثيرة ،إذ يمكن
أن يُجرى حكدم المسدألة حسدة األقدوال المتقدمدة علدى الصدور المعاصدرة للدديون
كالديون اخسدتثمارية ،والدديون الشخصدية ،وديدون اإلسدكان ونحوهدا ،إخ أن مدن
أبرز هله التطبيقات ما يتعلق بداألموال المحدتفب بهدا لمواجهدة التزامدات متوقعدة،
كالمخصصات المك اونة لمواجهة اخلتزامات المستقبلية في الشركات والمؤسسدات
المالية .وفيما يلي إشارة موجزة لهله المخصصات وكيفية زكاتها.
مؤات المخصصا :
يُراد بالمخصصات المبالغ التقديرية التي تُح امل على بيدان اإليدرادات مدن
أجل مواجهة النق الفعلي في قيمدة الموجدودات الثابتدة ،أو الخسدارة المؤكددة أو
المحتملة في الموجودات المتداولة ،أو مواجهة أي التزامات أو خسدارة مؤكددة أو
محتملة الحدوث(.)2
ومن أشهر أمثلة المخصصات لمواجهة اخلتزامات المستقبلية:
8ـ د مخص د الزكدداة والضددرا ة المتنددازع عليهددا :وهددو مبلددغ مرصددود
لمواجهة التزام الشركة تجاه مصلحة الزكداة أو الضدرا ة وبدالنظر إلدى أن مبدالغ
الزكدداة والضددريبة تُدددفع عددادةم فددي فتددرة خحقددة للسددنة الماليددة التددي تحقق د فيهددا
األربدداك لددلا يددتم تجنيددة مخصصددات لت طيددة اخلتددزام المتوقددع .وقددد تعتددرض
الشركة على الربط الزكوي أو الضريبي ،ويصدر في اخعتدراض حكدم ابتددا ي،
خ يكون نها يا م للا يتم رصد مبلغ في حالة تم الب فيه بشكل نها ي.
2ـ مخص التعويضات القضا ية :ويتم تكوين هلا المخص لمواجهدة
( )8المنتقى.822/4 :
( )2دليدددل اإلرشدددادات لحسددداب زكددداة الشدددركات :ى ،48ومحاسدددبة الزكددداة للددددكتور فدددؤاد المليجدددي :ى ،222والمدددراد
بددالموجودات (األصددول) الثابتددة :موجددودات الشددركة ذات األجددل الطويددل كاألراهللاددي والمبدداني واآلخت والمعدددات.
والموجددودات المتداولددة :الموجددودات التددي تحددتفب بهددا الشددركة فددي شددكل نقددد أو يمكددن تحويلهددا إلددى نقددد بسددهولة
كالمخزون السلعي واللمم المدينة والنقد .دليل اإلرشادات :ى.58 ،44
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التزام بسبة احتمال صدور حكم هللاد الشركة ،وقد يكون صدر حكم ابتدا ي ،ولم
يصبح نها يا م بعد.
4ـ د مخص د مكافددأة تددرك الخدمددة :يددتم تكددوين هددلا المخص د بهددد
مواجهة اخلتزام القانوني على المنشأة بددفع مبلدغ إلدى الموظدف أو العامدل أو مدن
يعولهم عند انتها خدمته أو وفاته ،كما يتم تحديد هلا المبلدغ عدادة فدي هللادو مددة
الخدمددة ،وسددبة انتها هددا ،ومقدددار الراتددة الشددهري األخيددر ،ونظددرام ألن عدددد
العداملين الددلين سدو تنتهددي خددمتهم غيددر محددد ،فددإن مبلدغ اخلتددزام يكدون غيددر
محدد أيضا م على وجه الدقة.
3ـ د مخصدد إجددازات العدداملين :وهددو جددز محتجددز مددن األربدداك يددتم
احتسابه بنا م علدى تعدويا العامدل عدن إجازتده التدي لدم يتمتدع بهدا إذا كدان نظدام
المنشددأة يسددمح بددللك ،وهددلا يرتنددة علددى المنشددأة التزامددات يك د اون لهددا مخص د
خاى.
وهله المخصصدات التزامدات مؤكددة لكنهدا ليسد محدددة ،باإلهللادافة إلدى
مخصصات احتمالية غير مؤكدة قد تكونها بعا الشركات ألغراض متعددة(.)8
وقددد عددرض البدداحثون لحكددم زكدداة بعددا هددله المخصصددات ؤمخص ا
مكاوأت رك الخدمة ،واختلفوا في حسمه من الوعا الزكوي للشركة على قولين:
القمل األول :أنه خ يُحسم من الوعا الزكوي ،بل يُضا إليه.
واختاره بعا الباحثين( ،)2وتم اعتماده في دليل اإلرشادات لحساب زكاة
الشركات الصادر عن الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ( ،)4وبه صددر قدرار مجمدع
الفقه اإلسالمي في دورته السادسة عشرة(.)3
ودليلمم :أن هدلا المخصد وإن كدان حقدا م للعامدل لكنده مشدروط بانتهدا
الخدمددة ،فددإذا لددم يوجددد شددرط اسددتحقاق العامددل لدده فهددو خ يددزال ملكددا م للشددركة
( )8انظر :بح (األسس المحاسبية والمعالجدات الزكويدة للمخصصدات) للددكتور عصدام أبدو النصدر ،المجلدة العلميدة لكليدة
التجارة – جامعة األزهر ،العدد  ،29وبح الدكتور أشر العماوي في الندوة الحادية عشرة :ى.423
( ) 2اختاره بعا المشاركين في الندوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة كالدكتور عبد الحميد األمين والدكتور حسدين حامدد
حسان كما في أبحاث الندوة :ى ،322 ،491واختداره الددكتور عجيدل النشدمي فدي بحثده (زكداة األمدوال المجمددة)
في مجمع الفقه الدولي في دورته السادسة عشرة.
( )4دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات (الطبعة األولى) :ى.21
( )3جا ذلك في قرار المجمع رقدم  )83/8( 834فدي دورتده السادسدة عشدرة بددبي (دولدة اإلمدارات العربيدة المتحددة) 42
صددفر  5 -ربيدددع األول 8323هدددـ ،الموافدددق  83 - 9نيسدددان ( إبريدددل ) 2225م ،ونصددده" :مكافدددأة نهايدددة الخدمدددة،
ومكافأة التقاعد والراتة التقاعدي لدى المؤسسات الخاصة أو الشركات ،ومكافدأة اخدخدار فدي حسدابات المؤسسدات
الخاصة أو الشركات خ تخرج من ملكها فال تحسم من موجوداتها الزكوية ،بل تزكى معهدا .وإذا كاند هدله المبدالغ
لدى المؤسسات العامة ( الحكومية ) فإنها خ تزكى ،ألنها من المال العام".
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(للمساهمين) ،وملكيتها له ملكية تامة.
القمل الثانا :أنه يُحسم من الوعا الزكوي للشركة.
واختاره بعا الباحثين(.)8
دليلمم :أن مخص المكافأة دين علدى الشدركة للعامدل ،فلديس ملكدا م لهدا،
فال تجة زكاته.
وباإلهللاافة إلى هلا المخص فقد عدرض بعدا البداحثين للمخصصدات
األخرى:
مخص اإلجاما  :اختار بعدا البداحثين والهيئدات الشدرعية حسدم هدلا
المخص إذا كان حاخم بالنظر إلى أنه دين علدى الشدركة( ،)2بينمدا رأى بعضدهم
أندده خ يُحسددم ،بددل يُضددا إلددى الوعددا الزكددوي ألندده خ يددزال فددي ملددك الشددركة،
وتستطيع التصر فيه(.)4
أمدا مخصصااا الزؤااات والضااراتب والتعماضاا القضاااتية فددلهة بعددا
الباحثين إلى أنهدا تُحسدم مدن الوعدا باعتبارهدا ديوندا م تسدتحق الددفع خدالل الفتدرة
الماليددة التاليددة طالمددا كان د مؤكدددة الوقددوع إذا كان د حالددة السددداد ،وخ تُحسددم إذا
كانددد مؤجلدددة( ،)3بينمدددا فدددرق بعضدددهم بدددين مخصددد الضدددرا ة ومخصددد
التعويضددات فدداألول يُحسددم مددن الموجددودات الزكويددة ألندده واجددة األدا بحكددم
القانون ،أما الثاني فال يُحسم ألنه لم يصبح واجة الدفع بحكم القضا النها ي(.)5
وفي مقابل هلا التفصيل يرى بعدا المعاصدرين أن جمياع المخصصاا
ُز ّؤ إذا حدال عليهدا الحدول قبدل أن تُصدر  ،فالمحسدوم هدو الجدز المصدرو
فقط(.)3
ويظهر لدي وا أعلدم بدالنظر إلدى شدرط تمدام الملدك ومدا تقددم فدي مسدألة
تأثير الديون على الوعا الزكدوي أن مثدل هدله المخصصدات مدن أجدل التزامدات
( )8اختاره الدكتور مصطفى الزرقا في مناقشته في الندوة األولى (ى ،)492والدكتور عبد الستار أبو غدة فدي بحثده فدي
الندوة الخامسة :ى ،881والدكتور رفيق المصري في أبحاث الندوة الحادية عشرة :ى.231
( )2دليل اإلرشادات :ى ،22واختاره الدكتور رفيق المصري في بحثه في الندوة الحادية عشرة :ى.231
( ) 4اختاره د.محمد الزحيلي في دراسته لبعا مواد دليل اإلرشادات في الندوة الحادية عشرة ،كما اختداره الددكتور أشدر
العماوي في بحثه في الندوة الحادية عشرة :ى 423إذا كان الشركة خ تعزل المخص عن أموالها.
( )3بح (األسس المحاسبية والمعالجات الزكوية للمخصصات) للدكتور عصام أبدو النصدر ،المجلدة العلميدة لكليدة التجدارة
– جامعة األزهر ،العدد .29
( )5دليل اإلرشادات :ى.21 ،22
( )3وهلا ما اختاره الدكتور الصديق الضرير في بحثه في الندوة الحادية عشرة :ى.43
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مستقبلية متوقعة لها حالتان:
الحالة األول :أن تكون هدله المخصصدات احتماليدة يدتم تكوينهدا لمواجهدة
زيددادة محتملددة فددي اخلتزامددات المسددتقبلية ،ولدديس لهددا مددا يقابلهددا مددن حقددوق أو
التزامات مؤكدة ،وهلا النوع يُعد من األعبا اخحتمالية ،ويجة أخ يُلتفد لهدا(.)8
وعليه فإن هله المخصصدات تُضدا إلدى الوعدا الزكدوي وخ تُحسدم منده ،ألنهدا
مملوكة للشركة ملكدا م تامدا م ،ومجدرد اخحتمدال خ يضدعف الملكيدة ،وخ يعندي عددم
استقرار الملك أو نق التصر  ،وتجنيبها كمخص جا باختيار الشركة.
الحالة الثانية :أن تكون هله المخصصات لمواجهة التزامات مؤكددة وإن
كان غير محددة ،وهي نوعان:
م
األول :ما يكون مخصصا خلتزامات مؤكدة الحدوث حالدة السدداد ،وهدي
التي تحل في نهاية السنة المالية ،كمخص إجازات أو مكافدآت المدوظفين الدلي
استحقوا المبلغ هدلا العدام وكدلا التعويضدات التدي يتوقدع صددور حكدم نهدا ي فيهدا
على المنشأة خالل العدام الحدالي ،وهدلا الندوع يجدوز حسدمه مدن الوعدا الزكدوي
ألندده كالدددين الحددال الددلي يددنق النصدداب كمددا تقدددم ذلددك أن المدددين بدددين حددال
انش ل ذمته بسداد الدين ،وأصبح ملكه ناقصا م ألنه مطالة به.
الثاني :ما يكون مخصصا م خلتزامات مؤكدة الحدوث مؤجلة السداد ،وهي
التي تحل بعدد نهايدة السدنة الماليدة ،أي بعدد مضدي الحدول (وقد وجدوب الزكداة)
وذلك كمخص مكافآت نهاية الخدمة لمدوظفين لدن تنتهدي خددمتهم خدالل العدام،
وكلا التعويضات التي صدر فيها حكم ابتدا ي ويتوقع عدم صدور الحكدم النهدا ي
خالل العام الحالي ،وهلا النوع خ يُحسدم مدن الوعدا الزكدوي ألنده ديدن مؤجدل،
والدين المؤجل خ يمنع الزكاة ألن المدين لم يُطالة به بعد ،فملكه لماله تام.

( )8بح (األسس المحاسبية والمعالجات الزكوية للمخصصات) للدكتور عصام أبو النصر.
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المطلة الرابع
زكاة المال المملوك في جهات ذات شخصية اعتبارية
تقدددم فددي بيددان معنددى تمددام الملددك أن مددن أهددم شددروطه :تعيددين المالددك،
واستقرار ملك المال ،وإمكان التصر بالمال المملوك .وإذا اختل شرط من هدله
الشروط لم يكن الملك تاما م ،فال تجة الزكاة على المالك.
وإذا كانددد أمدددوال المكلدددف بالزكددداة فدددي جهدددات ذات شخصدددية حكميدددة
كالشركات المساهمة فإن ذلك قد يورث شكا م فدي تمدام ملدك المكلدف لهدله األمدوال
(األسهم) ألنها خ تكون تح تصدرفه بشدكل مباشدر ،وإنمدا تحد تصدر إدارة
الشركة ،كما أن اخشتراك في أسهم الشدركة مدن قبدل جميدع المدالك (المسداهمين)
دون تمييز يجعل جميع األسهم مشداعة لجمديعهم بحسدة نصدية كدل واحدد مدنهم.
وهددلا ممددا يضددعف ملكيددة المسدداهم ،وهددلا وجدده ارتبدداط هددله المسددألة بشددرط تمددام
الملك.
وخ يخفى أن زكاة األسهم وما يتعلق بها من تكييف فقهدي للسدهم ،وطدرك
الشخصية اخعتبارية على بساط البح الفقهدي والقدانوني ،وكيفيدة زكداة األسدهم،
ممددا ُكتِددة فيدده عشددرات األبحدداث والرسددا ل والكتددة المتخصصددة ،كمددا صدددرت
بشأنه عدة قدرارات وفتداوى وتوصديات( ،)8ولديس مدن غدرض هدلا البحد إعدادة
هله المباح  ،وإنما المقصود بيان أثر شرط تمام الملدك علدى زكداة مالدك األسدهم
ألسددهمه مددن ناحيددة المطالهددة بزكاتهددا (المسدداهم أم الشددركة) ،خاصددة مددع اعتبددار
الشخصية الحكمية للشركة.
ويُدددراد بالشدددركة المسددداهمة :الشدددركة التدددي يُقسدددم رأس مالهدددا إلدددى أسدددهم
متساوية القيمة وقابلة للتداول ،والسهم :الحصة التي يملكهدا الشدريك فدي شدركات
المساهمة ،وهو جز من رأسمال الشركة( ،)2أما الشخصية الحكمية (اخعتبارية)
فقد ُعرنف بأنها مجموعة من األشخاى أو األموال تُرصدد لتحقيدق هدد معدين،
وتكون وفق القانون شخصدا م مسدتقالم متميدزام عدن األشدخاى الدلين يسداهمون فدي
نشاطها أو يفيدون منها كالدولة والجمعية والشركة ونحوها(.)4
( )8انظددر علددى سددبيل المثددال :قددرار مجمددع الفقدده اإلسددالمي فددي دورتدده الرابعددة :مجلددة المجمددع  ،118/8/3وأبحدداث الندددوة
الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكوي 8322هـ ـ 2228م .
( )2القانون التجاري السعودي للجبر :ى .259وقد يُطلق السهم على الصك اللي يمثنل نصيبا م في رأسمال الشركة.
( )4المدخل للعلوم القانونية لعبد المنعم البدراوي :ى.329
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وقددد اختلددف المعاصددرون فدديمن تجددة عليدده زكدداة األسددهم علددى قددولين
مشهورين:
القمل األول :أن الزكاة يجة إخراجها على الشركة المساهمة.
وهلا ما اختاره جمع من الباحثين(.)8
القاامل الثااانا :أن الزكدداة يجددة إخراجهددا علددى المسدداهمين ،ويجددوز أن
تخرجهددا الشددركة نيابددة عددنهم إذا ألزمتهددا الدولددة أو فوهللاددها المسدداهمون أو ن د
نظامها على ذلك .وهلا ما صدر عدن مجمدع الفقده اإلسدالمي الددولي( ،)2واختداره
أكثر المعاصرين(.)4
زدلة القمل األول:
1ـ أن الشركة المساهمة لها ذمة مالية مستقلة ،وأموالها لم تعد ملكا م شا عا م
بين الشركا  ،بل تُعد ملكا م للشركة ،وحصدة الشدركا تخدرج مدن ملكهدم إلدى ملدك
الشددركة ،ولدديس لهددم إخ نصددية فددي األربدداك أو مددا يتبقددى بعددد تصددفية الشددركة،
والزكاة إنما تجة على المالك وهو الشركة(.)3
ونمق بأن هلا غير مسلم ،فحصة الشريك خ تخرج عن ملكده إلدى ملدك
الشددركة ،بددل هددي باقيددة علددى ملكدده بدددليل أن موجددودات الشددركة تددؤول إليدده عنددد
تصفية الشركة ،فهو المالك الحقيقي لحصته خ الشركة ،فتجة الزكاة عليه(.)5
0ـ أن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مسدتقلة ،وتملدك التصدر
في المال ،وهلا من معايير الملك التام ،وبالنظر إلى أن الزكاة تتعلق بالمال نفسده
فإنها كما تجة على الشخ الطبيعي تجة كللك على الشخ اخعتباري حتدى
ولو لم يكن مكلفا م بدليل وجوبها في مال الصبي والمجنون(.)3
ونمق بما يأتي:
أ ـ أن الزكدداة عبددادة خ بددد لهددا مددن نيددة ،وخ يتددأتي ذلددك مددن الشخصددية
اخعتبارية ،وأما وجوبها علدى الصدبي والمجندون فهدو مقتدرن بنيدة إخراجهدا مدن
( )8كالدكتور شوقي شحاتة (التطبيق المعاصر للزكاة ى ،)889والدكتور محمد الفرفور (مجلة مجمدع الفقده ،)125/8/3
والدكتور على القرة داغي ،والدكتور أحمد المجلوب (الندوة الحادية عشرة ى.)834 ،858
( )2جا ذلك في الدورة الرابعة .انظر مجلة المجمع.118/8/3 :
( )4كالددكتور الصدديق الضدرير والددكتور سدامي حمدود والدددكتور عبدد السدالم العبدادي (أبحداث ومناقشدات الددورة الرابعددة
لمجمددع الفقدده 291/8/3 :ومددا بعدددها) ،والدددكتور وهبددة الزحيلددي (الندددوة الحاديددة عشددرة ى ،)23والدددكتور حسددن
األمين (زكاة األسهم في الشركات ى.)44
( )3الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال :ى.892
( )5بح الدكتور الصديق الضرير في مجلة لمجمع.142/8/3 :
( )3التطبيق المعاصر للزكاة للدكتور شوقي شحاتة :ى.98
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وليهما.
وامكن زم اُجاب بأن إخراج الشركة للزكاة مقترن كللك بنية إدارتها.
ب -أن الزكدداة إنمددا تجددة علددى مالددك المددال ،وهددو المسدداهم ،وأمددا ملددك
الشركة للتصر في المال فللك بالنيابة عن المساهمين(.)8
ج ـ يمكن أن يناقش بأن مال الصبي أو المجنون مال خاى به خ ينازعه
غيددره فيدده ،أمددا بالنسددبة ألسددهم الشددركة ،فالمسدداهمون هددم المددالك خ الشخصددية
اخعتبارية على القول اآلخر.
3ـ القياس على زكاة الماشية في ثبوت الخلطة بين الشركا  ،وهي شركة
أموال ،فكللك أموال الشركة تكون للشركة عامدةم ،وخ يُنظدر فدي مدال كدل شدريك
على حدة ،فالملك حاصل لمجموع الشركا من خالل الشدركة ،وهدله صدورة مدن
صور الملك(.)2
ونمق من وجهين:
أـ خ يُسلام بأن الخلطة تؤثر في غير الماشدية ،وهدلا مدلهة الجمهدور كمدا
تقدم.
ب ـ أن تدأثير الخلطدة فدي أمدوال الشدركا يعندي هللادم أمدوالهم إلدى بعدا
وتكميلها في النصاب ،وخ يعني أن الملكية أصبح للشركة دون الشركا (.)4
زدلة القمل الثانا:
1ـ أن من شروط الزكاة تحقق الملك ،والمالدك للسدهم هدو المسداهم نفسده،
والشركة إنما تتصر نيابة عن المسداهمين حسدة نظامهدا ،ولدللك فعنددما تنحدل
الشركة يأخل كل مساهم نصيبه من موجودات الشركة(.)3
0ـ قياس الشركة على الوقف وبي المال ،فكالهمدا يملدك وخ تجدة عليده
الزكاة ،فكللك الشركة تملك وخ زكاة عليها(.)5
ونمق بأنه قيداس مدع الفدارق ألن الوقدف وبيد المدال لديس لهمدا مالدك
معين ،أما الشركات فلها مالك معينون تجة عليهم الزكاة(.)3
( )8بح الدكتور الصديق الضرير في مجلة المجمع ،142/8/3 :وزكاة األسهم في الشركات لألمين :ى.44
( )2التطبيق المعاصر للزكاة للدكتور شوقي شحاتة :ى.13
( )4بح الدكتور الصديق الضرير في مجلة المجمع.142/8/3 :
( )3بح الدكتور الصديق الضرير في مجلة المجمع.142/8/3 :
( )5مناقشة الدكتور عبد السالم العبادي في مجلة المجمع.152/8/3 :
( )3مناقشة الدكتور عبد الرحمن األطرم في الندوة الحادية عشرة :ى.835
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3ـ أن القول بإخراج الشركة للزكاة مقبول في الدولة اإلسالمية التي تُلدزم
الشركات بإخراج زكاتهدا ،أمدا فدي واقعندا المعاصدر الدلي خ تلتدزم فيده كثيدر مدن
الدول اإلسالمية بللك فإن هلا القول يؤدي إلى عدم إخراج زكاة األسهم(.)8
الترجيح:
يظهر أن سبة الخال يعود إلدى الخدال فدي تكييدف السدهم ومدن يملكده
والنظر إلى الشخصية اخعتباريدة للشدركة والتصدرفات المنوطدة بهدا ،ولديس هدلا
مقام تفصيل ذلك ،وإنما سأعرض لمعايير تمام الملك المتقدمدة مدع إسدقاطها علدى
كل من المساهم والشركة:
أـ بالنسبة للمساهم:
8ـ تعيين المالك :وهلا متحقق بالنسبة للمسداهم ،وكدون نصديبه شدا عا م فدي
الشدددركة خ يعندددي أن أسدددهمه لددديس لهدددا مالدددك معدددين ألن هدددله طبيعدددة الشدددركة
المساهمة.
2ـ د اسددتقرار الملددك :وهددلا متحقددق بالنسددبة للمسدداهم ،فملكدده لألسددهم غيددر
معرض لطسقاط أو اإلبطدال فدي األحدوال العاديدة ،ولدلا ُعد نر السدهم بأنده صدك
يثب حق المساهم في موجودات الشركة(.)2
4ـ د الددتمكن مددن المنفعددة والتصددر  :وهددلا متحقددق فددي الجملددة ذلددك أن
المساهم يحصل على أرباك السهم ،وما خ يتم توزيعه يُعاد في الشدركة فيزيدد فدي
قيمة السهم ،وهلا نوع من النما  ،وأما إمكدان التصدر فإنده يبددو هللادعيفام ،وهدلا
يعددود لطبيعددة الشددركة المسدداهمة ،وكددل جماعددة اشددتركوا فددي شددي مشدداع فددإن
تصر أحدهم في نصيبه ليس كتصرفه في ما يملكه بدانفراد ،لكدن هدلا الضدعف
غير مؤثر خاصة مع نما السهم لصالحه ،وقد ن بعا الفقها على أن شدرط
وجوب الزكاة في المال القدرة على تنميته إما بنفسه أو بوكيله( ،)4وإدارة الشدركة
نا بة عن المساهمين في تنمية المال ،كما أوجبوا الزكاة فيمدا خ يدتمكن مالكده مدن
التصر فيه بإطالق كالدين على الملي .
ب ـ بالنسبة للشركة:
( )8بح الدكتور الصديق الضرير في الندوة الحادية عشرة :ى.29
( )2جا في قرار مجمع الفقه الدولي (رقم  )34فدي دورتده السدابعة" :إن المحدل المتعاقدد عليده فدي بيدع السدهم هدو الحصدة
الشا عة من أصول الشركة ،وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة".
( )4البحر الرا ق ،222/2 :واللخيرة للقرافي.32/4 :
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8ـ تعيين المالك واستقرار الملك :بالنظر إلى أن األسهم مملوكة للمساهم ،فإن
الشددركة بشخصدديتها اخعتباريددة نا ددة عددن المسدداهمين فددي التصددر فددي األسددهم
وليس مالكا م لها.
2ـ التمكن مدن التصدر  :إدارة الشدركة لدديها القددرة علدى التصدر فدي
األسهم ،لكن هله القدرة جا ت من كونها نا بدة عدن المسداهمين ،بحيد تتصدر
فيما فيه مصلحتهم ،وليس يدد اإلدارة مطلقدة ،فدال يكدون ذلدك مدن مظداهر الملدك
التام.
ومن خالل ما تقددم يظهدر أن الم ااهم زقارب ن ابيا ب إلا الملاف التاام مان
الشرؤة للا يظهر أنه المخاطة بالزكاة.
وعلى الرغم من ذلك فإن التأمل فدي واقدع الشدركات قدد يقدود إلدى أن هدلا
الخالف محدود من الناحية الماقعية ذلدك أن قدرار مجمدع الفقده اإلسدالمي جعدل
وجوب الزكاة على المساهم ،إخ أنه حددد أربدع حداخت يمكدن فيهدا إخدراج الزكداة
من قبل الشركة(.)8
والشركة المساهمة إما أن تكون في دولة تُلزم الشدركات بدإخراج الزكداة،
أو يددن نظامهددا علددى ذلددك ،أو يفوهللاددها المسدداهمون ،فيكددون إخراجهددا علددى
الشركة عند الجميع ،وإمدا أخ تُلدزم الشدركة بدللك وخ يدن نظامهدا علدى إخدراج
الزكاة ،فال تخرجها ،فيكون إخراجها حينئ ٍل علدى المسداهمين ،والقدا لون بوجدوب
الزكدداة علددى الشددركة يددرى بعضددهم أنهددا لددو لددم تخرجهددا فددإن الوجددوب ينتقددل إلددى
المساهمين ،وخ تبرأ ذمتهم بعدم إخراج الشركة(.)2
وينب ي اإلشارة إلى أن ما تقدم مدن الخدال هدو فدي زكداة نشداط الشدركة
وما ينشأ عنه من أرباك دورية ،زما واا حالاة المتااجرت واا األ امم بيعدا م وشدرا م
فزكاتها على المساهم بحي يزكدي قيمدة األسدهم السدوقية زكداة عدروض التجدارة
بحسددة األيددام التددي تملكهددا فيهددا مددع خصددم مقدددار مددا تخرجدده الشددركة فددي حالددة
إخراجها الزكاة(.)4
( ) 8ن قرار المجمع في دورته السابعة" :تجة زكاة األسهم على أصحابها ،وتخرجها إدارة الشدركة نيابدة عدنهم إذا ند
فددي نظامهددا األساسددي علددى ذلددك ،أو صدددر بدده قددرار مددن الجمعيددة العموميددة ،أو كددان قددانون الدولددة يلددزم الشددركات
بإخراج الزكاة ،أو حصل تفويا من صاحة األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه".
( )2بح الدكتور أحمد المجلوب في الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة :ى.854
( )4بح الدكتور أحمد المجلوب في النددوة الحاديدة عشدرة لقضدايا الزكداة المعاصدرة :ى ،853وانظدر :دليدل اإلرشدادات
لحساب زكاة الشركات :ى.38
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المطلة الخامس
زكاة المال الممنوع من التصر فيه لقيود قانونية
قد يُمنع المكلف من التصر في مالده لعددة أسدباب ودوافدع ،وقدد عدرض
الفقها لبعا الصور التي يمكن اخستئناس بها في بيان حكم هله المسدألة ،وهدله
الصور منها ما يكون المنع فيه على شكل مصادرة للمال بالكلية ،ومنها ما يكدون
حجرام على المكلدف ومنعدا م لده مدن التصدر فدي مالده .وفيمدا يلدي إشدارة مدوجزة
لللك:
مؤات المال ال ُمصا َدر من قِبَل ال لطام:
عرض فقها الحنفية لزكاة مدال الضدمار ،وأشداروا إلدى أبدرز أمثلتده فدي
زمنهم ،ومنها المال اللي صادره السلطان( ،)8وقد أوهللاحه صاحة مجمع األنهدر
فقددال" :ومددا أُ ِخددل مصددادرة ،أي :مددال أخددله السددلطان أو غيددره ظلمدا م ووصددل إليدده
بعده"(.)2
قال ابن عابدين " :المصادرة :أن يأمره بأن يأتي بالمال ،وال صدة :أخدل
المال مباشرة على وجه القهر"(.)4
وحكمه عند الحنفية ما ذكره ابن نجيم" :فلو صار في يده بعد ذلك ،فال بدد
له من حول جديد لعدم الشرط وهو النمو"( ،)3أي أنه خ زكاة فيده مدا دام مصدادرام
فإن عاد إليه استأنف به حوخم جديدام.
ومن أبرز أدلة الحنفية على هلا الحكم:
1ـ ما رُوي عن علي رهللاي ا عنه أنه قال" :خ زكاة في مال الضمار".
وقد تقدم أن هلا األثر خ أصل له ،فال يصح اخحتجاج به.
0ـ أن سدبة وجدوب الزكداة هدو المدال الندامي ،وخ نمدا إخ بالقددرة علدى
التصر  ،وخ قدرة لصاحة المال على التصر في المال المصا هدر(.)5
3ـ أن المالِك إذا لم يمكنه اخنتفاع بماله فإنه خ يكون غنيام ،وخ زكاة على

( )8بددددا ع الصدددنا ع ،9/2 :والهدايدددة ،92/8 :وإيثدددار اإلنصدددا  :ى ،32وتبيدددين الحقدددا ق ،253/8 :والفتددداوى الهنديدددة:
.823/8
( )2مجمع األنهر.212/8 :
( )4حاشية ابن عابدين.813/4 :
( )3البحر الرا ق.224/2 :
( )5الهداية.92/8 :
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غير ال ني(.)8
أما جمهور الفقها فلم يعرهللادوا للمدال المصدا هدر ،وإنمدا عرهللادوا لصدور
أخدددرى مدددن مدددال الضدددمار كالمدددال الضدددال والم صدددوب والمجحدددود ونحوهدددا،
والخددال فددي هددله الصددور كددالخال المتقدددم فددي زكدداة الددديون المشددكوك فددي
تحصيلها.
وملهة الحنفية في زكاة المال المصدا هدر أرجدح ألنده أقدرب لشدرط تمدام
الملك وما يتضمنه من إمكان اخنتفاع والتصر به ،وهلا غير متحقق فدي المدال
المصددا هدر ،فددال تجددة زكاتدده إخ إذا عدداد إليدده ومددر عليدده حددول بيددده ،والمنددع مددن
التصر لقيود قانونية يشبه المنع من التصر بسبة مصادرة المال ،إذ الجدامع
بينهما عدم تمام الملك اللي يقتضي إمكان التصر واخنتفاع بالمال.
مؤات المحجمر علي :
الحجر قد يكون على غير المكلف كالصبي والمجندون ،وهدلا لديس مدرادام
في هلا المقام ،وقد يكون الحجر على مكلف (بالغ عاقل) ،ومن أشهر صوره:
8ـ الحجر عليه لسفهه وتبليره المال وعدم رشده.
2ـ الحجر على ماله لصالح ال رما .
()2
أمددا المحجددور عليدده لسددفهه فددإن الزكدداة تجددة فددي مالدده باختفدداق ألنهددا
وجبددد بإيجددداب ا تعدددالى كالصدددالة والصدددوم ،وإذا وجبددد فدددي مدددال الصددد ير
والمجنون عند جماهير الفقها مع عدم تكليفهما ،فألن تجة علدى السدفيه المكلدف
من باب أولى.
وأمددا المحجددور عليدده لصددالح ال رمددا فددإذا حددال علددى مالدده الحددول وهددي
تح الحجر فإن الفقها اختلفوا في وجوب الزكاة عليه:
القمل األول :أن الزكاة تجة عليه ،ويؤديها إذا انفك الحجر عنه.
وهلا ملهة الشافعية( ،)4وقول في ملهة الحنابلة(.)3
زدلتمم:
( )8بدا ع الصنا ع.9/2 :
( )2بدددا ع الصددنا ع ،828/2 :وتبيددين الحقددا ق ،892/5 :ومواهددة الجليددل 293/2 :ونقددل اإلجمدداع عليدده ،ومددنح الجليددل:
 ،95/2وروهللاددة الطددالبين ،815/3 :وم نددي المحتدداج ،822/2 :وكشددا القندداع ،332/4 :والموسددوعة الفقهيددة
الكويتية.51/25 :
( )4الحاوي الكبير ،482/4 :والمجموع ،434/5 :وأسنى المطالة ،453/8 :وم ني المحتاج.388/8 :
( )3الفروع ،253/2 :واإلنصا .433/3 :
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1ـ القياس على الم صوب ،فكما أن الزكاة تجة في المال الم صوب مع
أن صاحبه خ يمكنه التصر فيه ،فكللك المحجور عليه تجة زكاة ماله(.)8
وامكااان زم اُنااااق بعددددم التسدددليم باألصدددل المقددديس عليددده ألن المدددال
الم صوب من مال الضمار ،وجمهور الفقها على عدم وجوب الزكاة فيه.
0ـ القياس على الحجر على السفيه والمجنون ،فكمدا أن الحجدر عليهمدا خ
يمنع وجوب الزكاة ،فكللك الحجر على المفلس.
ونمق بأن بينهما فرقا م ذلدك أن الحجدر علدى السدفيه والمجندون خ يمندع
التصر ألن وليهما ينوب عنهما في التصر  ،وحجر المفلدس يمندع التصدر
فافترقا(.)2
القمل الثانا :أن الزكاة خ تجة في مال المحجور عليه.
()3
وهلا هو الصحيح في ملهة الحنابلة( ،)4وقول للشافعية .
زدلتمم:
1ـ ا أن شددرط وجددوب الزكدداة تمددام الملددك ،والمحجددور عليدده ممنددوع مددن
التصر في ماله ،وقد تقدم أن التمكن من التصر أحد أهم معايير تمدام الملدك،
فال تجة عليه الزكاة.
()5
0ـ ا أن المنددع الشددرعي كددالمنع الحسددي  ،فددالمنع مددن التصددر مددن قبددل
القاهللاي أو السلطات المختصة ،يشبه المنع الحسي كضياع المال أو غصبه.
الترجيح:
ممددا يتقدددم يظهددر رجحددان القددول الثدداني ،وهددو عدددم وجددوب الزكدداة علددى
المحجور عليه ألنه فقدد أهدم شدروط تمدام الملدك وهدو إمكدان التصدر واخنتفداع
بالمال ،والمتاجرة بالبيع ونحوه من أظهر صدور اخنتفداع بده ،وهدو ممندوع منده،
ومن هلا الوجه فهو يشبه المال الممنوع من التصر فيه لقيود قانونية.
وبنا م على ما تقدم فاللي يظهر أن المكلف إذا كان ممنوعا م مدن التصدر
في ماله لقيود قانونية ونحوها فإن الزكداة خ تجدة عليده ،فدإذا عداد إليده التصدر
فإنه يستأنف بماله حوخم جديدام كما تقدم في الديون المشدكوك فدي تحصديلها ،ومدن
أمثلة ذلك:
( )8الحاوي الكبير ،482/4 :والمجموع.434/5 :
( )2الحاوي الكبير ،482/4 :والمجموع.434/5 :
( )4الفروع ،253/2 :واإلنصا  ،435/3 :وكشا القناع.825/2 :
()3الحاوي الكبير ،482/4 :والمجموع ،434/5 :وأسنى المطالة.453/8 :
( )5اإلنصا .435/3 :
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8ـ األموال النقدية والعينية التي يُحجر عليهدا بسدبة حقدوق ال رمدا عندد
مطالبتهم.
2ـ األموال التي أسهم بها المكلدف فدي شدركات توظيدف األمدوال التدي تدم
إيقافها بسبة مخالفات قانونية.
 4ـ نصية المكلف في المساهمات العقاريدة المتعثدرة التدي خ يمكدن بيعهدا
أو اخعتياض عنها بسبة وقفها من قبل الدولة ،وهدلا خ ينطبدق علدى المسداهمات
الكاسدة ألن التصر ممكن فيها ببيعها ولو بأقل من قيمتها.
3ـ األسهم في الشركات التي أُوقِف تداول أسهمها لمخالفات قانونية ،وفي
هله الحالة فإن زكاة المتاجرة (المضاربة) خ تجة إليقا التداول ،لكدن المسداهم
يز نكي زكاة المستثمر (إن كان للشركة وعا تجة فيه الزكاة ولم تقم بإخراجهدا)
ألن إيقا تداول األسهم خ يعني إيقا نشاط الشركة.
وهكلا يتضح أن المراد المنع القانوني اللي يؤدي إلى عدم التصدر فدي
المال مطلقام ،فإن أمكدن التصدر أو تمكدن المكلدف مدن اخنتفداع بمالده المحجدور
عليه بأن كان ناميا م وينتفع بنما ه فإن الزكاة تجة عليه بمقدار انتفاعه.

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،81العدد8

المطلة السادس
زكاة األموال المحتجزة والمرهونة لدى اآلخرين
لألموال المحتجزة والمرهونة لدى اآلخرين عدة صور من أبرزها العدين
المرهوندددة بسدددبة ديدددن علدددى الدددراهن ،إذ مدددن المعلدددوم أن الدددراهن يملدددك العدددين
المرهونة ،والرهن خ يزيل ملكه عنها رغم أنها فدي يدد المدرتهن ،وكونهدا فدي يدد
المرتهن قد يورث شبهةم في تمام ملك الراهن لهدا ،وهدلا المرهدون قدد يكدون مداخم
زكويدا م كددالنقود وعددروض التجددارة والسددا مة ونحوهددا .وفددي وجددوب زكدداة الددرهن
على الراهن خال بين الفقها :
القمل األول :إن الزكاة خ تجة على الراهن ،فإذا استرد الرهن زكداه لمدا
مضى.
()2
()8
وهلا ملهة الحنفية  ،وقول عند الشافعية .
دلاايلمم :أن الددراهن خ يملددك المرهددون ملك دا م تام دا م ،فهددو خ يتصددر فيدده،
فانعدم ملك اليد على المرهون ،وخ بد في الزكاة من الملك التام الدلي يشدمل ملدك
الرقبة واليد.
وامكن زم اناق بأنه خ يُسلم بأن الراهن خ يتصدر فدي المرهدون ،بدل
له أن يتصر فيه ،وله نماؤه ،وله أن يبيعه إذا جعل رهنا م مكانه ،فملك اليد لديس
منعدما م تماما م في حقه(.)4
القمل الثانا :أن الزكاة تجة على الراهن إذا تم الحول.
()3
وهلا ملهة الجمهور من المالكية( ،)3والشافعية( ،)5والحنابلة .
زدلتمم:
ُ
1ـ قوله صلى ا عليه وسدلم( :خ يه لهد ُ
الدرهن ،لده غنمده وعليده غرمده)
ق
(.)2
( )8البحر الرا ق ،281/2 :وحاشية ابن عابدين ،812/4 :والفتاوى الهندية.822/2 :
( )2الحاوي الكبير ،225/4 :وروهللاة الطالبين.242/2 :
( )4انظر :أحكام الزكاة للمسلم :ى.859
( )3اللخيرة ،34/4 :ومنح الجليل.3/2 :
( )5الحاوي الكبير ،225/4 :وروهللاة الطالبين ،242/2 :وأسنى المطالة.432/8 :
( )3الم ني ،839/3 :والفروع ،253/2 :وشرك الزركشي.429/8 :
( )2رواه ابن ماجه في سننه :أبواب الرهون ،باب خ ي لق الرهن رقدم ( )2338ى 452بلفدب (خ ي لدق الدرهن) ،والحداكم
في المستدرك ،51/2 :وقال" :صحيح على شرط الشيخين" ،وابن حبان في صحيحه ،251/84 :والددارقطني فدي
سننه ،42/4 :وقدال فدي أحدد أسدانيده" :وهدلا إسدناد حسدن متصدل" ،وفدي التلخدي الحبيدر (" :)93/4وصدحح أبدو
داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله ،وله طرق فدي الددارقطني والبيهقدي كلهدا هللادعيفة ،وصدحح ابدن عبدد
البر وعبد الحق وصله" ،وانظر :إروا ال ليل.249/5 :
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وقولدده( :خ ي لددق الددرهن) أي خ يددلهة ويتلددف بدداطالم ،وقولدده( :لدده غنمدده
وعليه غرمه) :غنمه :زيادته ونمداؤه( ،)8وهدلا يددل علدى ملدك الدراهن للمرهدون،
ألنه ينتفع بنما ه ،فوجب عليه زكاته.
ونمق أن قوله( :له غنمه وعليه غرمه) ليس مرفوعا م ،وإنما هدو مددرج
من كالم سعيد بن المسية راوي الحدي (.)2
وزجيب بأنه خ يُسلام أن هله الزيادة مدرجة ،بل هي مرفوعة ،وقد أخرجه
الدارقطني في سننه بهله الزيادة ،ثم قال" :وهلا إسناد حسن متصل"(.)4
0ـ ا أن شددرط وجددوب الزكدداة الملددك التددام ،والددراهن يملددك المرهددون ملك دا م
تاما م ،إذ يملك عينه ومنفعته ،فتجة عليه زكاته.
وخ شددك أن ملددك الددراهن للمرهددون يشددوبه شددا بة تعلددق الدددين بددالرهن،
فالراهن ممنوع من بعا التصدرفات فدي الدرهن ،لكدن بدالنظر إلدى شدروط تمدام
الملك ،فالمالك معيان وهو الراهن ،وملكه مستقر على المرهون ،وكونده يُبداع فدي
دينه خ يعني عدم اخستقرار ،وإنمدا يعندي تعلدق حدق غيدره بده ،ولعدل هدلا التعلدق
مما يضعف الملكية .وقد تقدم أن بعا الحنابلدة عدر تمدام الملدك بأنده" :عبدارة
عما كان بيده ،لم يتعلق به حق غيره ،يتصر فيه على حسدة اختيداره ،وفوا دده
حاصلة له"(.)3
لكن تقددم أن اخنتفداع بالمدال وملدك نما ده فيده ندوع تصدر  ،وهدلا يقد نوي
ملكيددة الددراهن للمرهددون ،ويؤيددد ذلددك أن المددرتهن (صدداحة الحددق) لدديس مالك دا م
للمرهدددون ،وخ تجدددة زكاتددده عليددده ،فلدددم يبدددق إخ الدددراهن ،إذ خ يمكدددن أن يبقدددى
المرهون النامي دون زكاة .
ومثلهددا فددي ذلددك الودا ددع اخسددتثمارية المحجددوزة فددي البنددوك والحسدداب
الجاري المرصود ل رض معين واخحتياطيات واألرباك المرحلة لدى الشركات
ألن هله األموال وإن كان محجدوزة عدن التصدر ظاهريدا م إخ أن مالكهدا ينتفدع
بنما ها فوجب زكاتها.
وهناك صور معاصرة أخرى خحتجاز بعا األموال ،ومن ذلك:
( )8التمهيد خبن عبد البر ،348/3 :والحاوي الكبير.252/3 :
( )2انظر :التمهيد خبن عبد البر ،323/3 :والتلخي الحبير ،93/4 :ونصة الراية.412/3 :
( )4سنن الدارقطني.42/4 :
( )3المبدع ،295/2 :وكشا القناع ،822/2 :ومطالة أولى النهى.83/2 :
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8ـ مبالغ هامش الجديدة :وهدو المبلدغ المقددم تأكيددما للوعدد الملدزم لت طيدـة
هللارر النكول عنه.
2ـ مبالغ التأمينات التنفيلية للمناقصات ،والتأمينات النقدية التي تؤخل من
األفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة ،مثدل الهداتف والكهربدا
وتأمينات استئجار األماكن أو المعدات.
4ـ مبلغ العربون اللي يقدمه المشتري إلثبات جديته في التعاقد.
3ـ الوديعة القانونية :وهي ما تشترط الجهات المختصدة إيداعده لددى بندك
لمنح الترخي للشركة ،وخ يمكن سحة هدله الوديعدة إخ بموافقدة تلدك الجهدات،
وخ يحق للشركة التصر في أصل الوديعة.
وبالنظر إلدى هدله األمدوال المحتجدزة مدن خدالل شدرط تمدام الملدك يظهدر
أنها حالهةٌ متوسطة بين حالتين:
األولدددى :مدددال الضدددمار والدددديون غيدددر المرجدددوة (كالددددين علدددى المعسدددر
والجاحد والمماطل) التي خ يتمكن مالكها من التصدر فيهدا واخنتفداع بهدا ولدلا
خ تجة الزكاة فيها ،وإذا قبضها استأنف بها حوخم.
والحالددة الثانيددة :الددديون المرجددوة والمددال المرهددون ونحوهددا مددن الحقددوق
واألموال التي ينتفع بها مالكها وله نماؤها وللا وجب زكاتها عن كل عام.
أما هله األموال فإنها محجدوزة خ يمكدن لمالكهدا اخنتفداع بهدا ،ومدن جهدة
أخرى ليس مال هللامار وخ ديونا م غير مرجوة ،بل يقطع مالكها بعودتهدا إليده إذا
قدم ما يقابلها من خدمات والتزامات ،وهي محجوزة غالبا م لدى الجهات الحكومية
أو الشددركات التددي تتصددف بددالمال ة الماليددة الجيدددة ،ومددن هنددا يظهددر لددي أن هددله
األموال لها حكم يختلف عن حكم مال الضمار والديون غير المرجوة ،ويمكدن أن
يُقددال بمجاامب مؤا مااا عنااد قبضااما عاان اانة واحاادت مراعدداةم للثقددة واخطمئنددان
لعودتها عند تنفيل ما اشتُرط على صاحبها ،وخ تُزكى كل عدام مدع حجزهدا ومندع
صاحبها من التصر فيها أو اخنتفاع بنما ها.
وقد أصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته السادسة عشرة قدرارام
يقضي بعدم وجوب الزكاة فيها إذا لم تكن تح تصر مالكيها ،فإذا عادت إليهم
فإنها تُزكى عن سنة واحدة( ،)8ومثله مدا جدا فدي دليدل اإلرشدادات لحسداب زكداة
( )8جا ذلك في قرار المجمع رقدم  )83/8( 834فدي دورتده السادسدة عشدرة بددبي (دولدة اإلمدارات العربيدة المتحددة) 42
صفر  5 -ربيع األول 8323هـ ،الموافق  83 - 9نيسان ( إبريل ) 2225م ،ونصه:
"ثانيما :زكاة الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل:

شرط تمام الملك وأثره في قضايا الزكاة المعاصرة /صالح الفوزان

55

الشركات في حكم بعا هله األموال(.)8
أمددا إذا كددان المددال محتجددزام لدددى جهددات غيددر مليئددة وكددان هندداك شددك فددي
عودته إلى مالكه فإنه يُعامل معاملة الدين غير المرجو كما تقدم.

أ -مبددالغ هددامش الجديددة (وهددو المبلددغ المقدددم تأكي ددما للوعددد الملددزم لت طيددـة هللاددرر النكددول عندده) إذا لددم يددودع فددي حسدداب
اسدتثماري ،والتأمينددات اخبتدا يدة للدددخول فدي المناقصددات ،تحسدم مددن الموجدودات الزكويددة بالنسدبة للجهددة المودعددة
لديها ،ويزكيها مالكها مع موجوداته ،وإذا مرت عليها سدنوات فإنهدا تُزكدى لسدـنة واحددة إذا أعيددت ألصدحابها ،أمدا
إذا كان هله المبالغ في حساب استثماري فيطبق عليها البند (أوخم/أ) (أي وجوب الزكاة).
ب -مبالغ التأمينات التنفيلية للمناقصات ،والتأمينات النقدية التي تؤخل من األفراد والمؤسسات مقابل الحصول علدى خددمات
معينة ،مثل الهاتف والكهربا وتأمينات استئجار األماكن أو المعدات ،يزكيها من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها.
ج -مبلغ العربون خ يحسمه البا ع من موجوداته الزكوية بل تجدة تزكيتده عليده ،ألنده يملكده سدوا فسد المشدتري العقدد أو
أمضاه.
ثالثما :الوديعة القانونية:
هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لددى بندك لمدنح التدرخي للشدركة ،فدإذا كاند محتجدزة بصدفة مؤقتدة تزكيهدا
الشركة مع موجوداتها ،وأما إذا كان محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة".
( )8انظدر الدددليل :مدادة ( )52فددي المبددالغ المحدتفب بهددا عددن العقدود ى ،34ومددادة ( )58فددي التأميندات لدددى ال يددر ى،34
ومادة ( 58مكرر) في الوديعة القانونية ى ،33حي جا في الدليل أنها تزكى عن سنة واحدة عند قبضها.
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الخاتمة
بعدددد اسدددتعراض مدددا تقددددم مدددن مسدددا ل وأحكدددام يمكدددن إجمدددال النتدددا ج
والتوصيات فيما يأتي:
النتاتج:
8ـ تمام الملك من أهم شروط وجوب الزكاة ،وخ بد فيه من ثالثة معايير:
أ ـ تعيين المالك.
ب ـ استقرار الملك.
ج ـ التمكن من التصر أو اخنتفاع أو التنمية.
2ـ تمام الملك ليس على مستوى واحد من القوة ،بل ل درجا :
أ ـ األصددل أن الملددك ااام بالحااد األعل ا كمددا فددي ملددك الشددخ ألموالدده
الخاصة ملكا م مستقرام بحي خ ينازعه فيها أحد وخ يتعلق بها حق غيره ،ويدتمكن
من التصر فيها واخنتفاع بهدا وتنميتهدا ،فدال يكدون فدي إيجداب الزكداة فدي مالده
شا بة.
ب ـ قد يكدون الملدك اماا ب بالحاد األدنا  ،بحيد يكفدي إليجداب الزكداة فدي
بعدا األمدوال حتدى مدع هللادعف تصدر أصدحابها بهدا كالددين المرجدو المؤجددل
والمرهدددون وبعدددا مخصصدددات الشدددركات وملدددك المسددداهمين ألسدددهم الشدددركة
المساهمة.
ج ـ قدد انازل الملاف عان الحاد األدنا  ،بحيد خ يكدون للمدال مالدك معديان
(كما في المال العام) ،أو يكون الملك غير مستقر (كما في دين الكتابة) ،أو يمتندع
تصدر المالددك كمدا فددي األمدوال المحجددور عليهدا والمصددادرة مدن قبددل السددلطان
ومال الضمار والديون غير المرجوة ،وفي هله الحالة فإن الملك خ يكفي إليجاب
الزكاة.
4ـ الديون المشكوك في تحصيلها إذا دل القرا ن على أنهدا غيدر مرجدوة
فإنها تُعامل معاملة الدين على غير الملي فال تجة زكاتها ،وإذا قُبِض يستأنف
بها حول جديد ،وهلا حكم زكاة مال الضمار.
3ـ األرجح وجوب زكاة الديون المؤجلة المرجوة سوا م أكان قروهللاا م أم
كان ديونا م تجارية ،وتُزكدى عندد قبضدها عمدا مضدى ،وللددا ن أن يخدرج زكاتهدا
قبل القبا ،إخ أن الديون التجارية المؤجلة تق اوم كدل عدام بقيمتهدا الحالدة وتُحسدم
األرباك المؤجلة.
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5ـ الدين اللي يؤثر على الوعدا الزكدوي للمكلدف هدو الددين الحدال الدلي
يعزم المكلف على سداده ،أما الدين المؤجل فدال يدؤثر علدى الوعدا الزكدوي ،وخ
يُحسم منه.
3ـ المخصصات من أجل التزامات مستقبلية متوقعة لها حالتان:
الحالة األول :أن تكون هله المخصصدات احتماليدة ،ولديس لهدا مدا يقابلهدا
من حقوق أو التزامات مؤكدة ،و هله المخصصات تُضدا إلدى الوعدا الزكدوي
وخ تُحسم منه ،ألنها مملوكة للشركة ملكا م تاما م.
الحالة الثانية :أن تكون هله المخصصات لمواجهة التزامات مؤكددة وإن
كان غير محددة ،وهي نوعان:
األول :ما يكون مخصصا م خلتزامات مؤكدة الحدوث حالدة السدداد ،وهدلا
النوع يجوز حسمه من الوعا الزكوي ألنه كالدين الحال اللي ينق النصاب.
الثاني :ما يكون مخصصا م خلتزامات مؤكدة الحدوث مؤجلة السداد ،وهي
التي تحل بعد نهاية السنة الماليدة ،أي بعدد مضدي الحدول (وقد وجدوب الزكداة)،
وهدلا النددوع خ يُحسددم مددن الوعددا الزكدوي ألندده ديددن مؤجددل ،والدددين المؤجددل خ
يمنع الزكاة كما تقدم.
2ـ كون المال المملوك للمكلف فدي جهدات اعتباريدة خ يمندع تمدام الملدك
وللا فاألرجح أن الزكاة تجدة علدى المسداهمين فدي الشدركة المسداهمة ،وللشدركة
أن تخرج الزكاة نيابة عنهم.
1ـ إذا كان المكلف ممنوعا م من التصر فدي مالده لقيدود قانونيدة ونحوهدا
فإن الزكاة خ تجة عليه ،فإذا عاد إليه التصر فإنه يستأنف بمالده حدوخم جديددام،
و المراد المنع القانوني اللي يؤدي إلى عدم التصر في المال مطلقام ،فإن أمكدن
التصددر أو تمكددن المكلددف مددن اخنتفدداع بمالدده المحجددور عليدده فددإن الزكدداة تجددة
عليه بمقدار انتفاعه.
9ـ األموال المحجوزة لها حالتان:
الحالة األولى :أن يتحقق للمالك التصر فدي المدال أو اخنتفداع بده وأخدل
نما ه ولدو علدى شدي مدن الضدعف ،وفدي هدله الحالدة فدإن الحدد األدندى مدن تمدام
الملددك قددد تحقددق فتجددة الزكدداة فيهددا ،كمددا فددي العددين المرهونددة بالنسددبة للددراهن،
والوديعة اخستثمارية المحجوزة.
الحالة الثانية :أخ يتحقق للمالك الحد األدنى من تمام الملك ،فال يقدر على
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التصر في المال وخ اخنتفاع به بسبة احتجازه ،فال تجة زكاتده ،لكدن بدالنظر
إلى احتجازه لدى جهات مليئة في ال الة فإنه يزكيها عن سنة واحدة إذا قبضها.
التوصيات:
م
8ـ د ح د المسددلمين دوخم وشددركات وأفددرادا علددى تطبيددق فريضددة الزكدداة
تطبيقا م صدحيحا م ،مدع التحلدي بدالتقوى واإليمدان واإلحسداس بالمسدؤولية تجداه هدلا
الركن العظيم والبعد عن المصالح الشخصدية واتبداع الهدوى وحظدوظ الدنفس بمدا
يؤثر على إخراج الزكاة.
2ـد دعددوة الهيئددات والمراكددز العلميددة المتخصصددة والبدداحثين إلددى العنايددة
بشرط تمام الملك فدي الزكداة ،والعمدل علدى هللادبطه وتحريدره ودراسدة آثداره فدي
نوازل الزكاة.
4ـد أهميددة التنسدديق بددين الفقهددا والمتخصصددين فددي المحاسددبة فددي دراسددة
ندددوازل الزكددداة ،والعلدددم علدددى تجسدددير العالقدددة بدددين الطدددرفين بتنظددديم اللقدددا ات
والفعاليات العلمية المشدتركة ،وتقدديم المراكدز المتخصصدة لددورات تدريبيدة فدي
محاسبة الزكاة للفقها  ،وتقدديم دورات فدي فقده الزكداة للمحاسدبين ،ومراعداة ذلدك
في الجامعات والمعاهد والمؤسسات األكاديمية والحكومية.
3ـ هللادرورة التنسديق بدين المؤسسدات الحكوميدة المختصدة بجبايدة الزكداة
وصرفها والفقهدا والبداحثين فدي مجدال الزكداة ،وتقدديم الدراسدات واخستشدارات
المتخصصة لهله الجهات وفق األسس العلمية المعتمدة ،ويكون ذلك عبر التعاون
المباشر أو توقيدع مدلكرات التفداهم واتفاقيدات التعداون مدع المؤسسدات األكاديميدة
والمراكز والهيئات المتخصصة.
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قا مة المراجع
أوخم :كتة الحدي
إرواء الغليل وا خراج زحاداث منار ال بيل:
للشي محمد ناصر الدين األلباني ،بإشرا  :محمد زهير الشاويش ،المكتة اإلسالمي
ـ بيروت ،الطبعة الثانية 8325هـ ـ 8915م.
التلخي الحبير وا خراج زحاداث الراوعا الكبير:
للحافب أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت152هـ)،
مؤسسة قرطبة ـ القاهرة ،الطبعة األولى 8383هـ ـ 8995م.
الدرااة وا خراج زحاداث المدااة:
للحافب أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت152هـ)،
تحقيق :السيد عبد ا هاشم اليماني المدني ،دار المعرفة – بيروت.
نن الدارقطنا:
لطمام علي بن عمر الدارقطني (ت415هـ) ،تحقيق وترقيم :السيد عبد ا هاشم
اليماني المدني ،دار المعرفة ـ بيروت 8413هـ ـ 8933م.
نن زبا داود:
لطمام أبي داود سليمان بن األشع السجستاني (ت225هـ) ،إشرا ومراجعة:
فضيلة الشي صالح بن عبد العزيز آل الشي  ،دار السالم ـ الرياض ،الطبعة الثانية
8328هـ ـ 2222م.
ال نن الكبرى:
للحافب أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي (ت 351هـ) ،تحقيق:
محمد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة 8383هـ 8993 -م.
نن ابن ماج :
للحافب أبي عبد ا محمد بن يزيد القزويني (ت224هـ) ،إشرا ومراجعة :فضيلة
الشي صالح بن عبد العزيز آل الشي  ،دار السالم ـ الرياض ،الطبعة الثانية 8328هـ
ـ 2222م.
صحيح البخاري:
لطمام الحافب أبي عبد ا محمد بن إسماعيل البخاري (ت253هـ) ،إشرا
ومراجعة :فضيلة الشي صالح بن عبد العزيز آل الشي  ،دار السالم ـ الرياض،
الطبعة الثانية 8328هـ ـ 2222م.
صحيح م لم:
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لطمام أبي الحسين مسلم بن الحجااج القشيري النيسابوري (ت238هـ) ،إشرا
ومراجعة :فضيلة الشي صالح بن عبد العزيز آل الشي  ،دار السالم ـ الرياض،
الطبعة الثانية 8328هـ ـ 2222م.
صحيح م لم بشرح النموي:
لطمام أبي زكرياا يحيى بن شر النووي (ت323هـ) ،دار إحيا التراث العربي ـ
بيروت ،الطبعة الثانية 8492هـ ـ 8922م.
الكتاب المصنَّف وا األحاداث واآلكار:
للحافب أبي بكر بن أبي شيبة (ت245هـ) ،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد
ـ الرياض ،الطبعة األولى 8329هـ.
ال ُم تَد َرك عل الصحيحين:
لطمام الحافب أبي عبد ا محمد بن عبد ا الحاكم النيسابوري(ت325هـ) ،وبليله:
(التلخي ) للحافب شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان اللهبي (ت231هـ)،
تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتة العلمية – بيروت ،الطبعة
األولى8992 – 8388م.
م ند اإلمام زحمد بن حنبل:
لطمام أبي عبد ا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت238هـ) ،أشر على
تحقيقه :الشي شعية األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية 8322هـ ـ 8999م.
مصنف عبد الرماق:
لطمام عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (ت288هـ) ،تحقيق :حبية
الرحمن األعظمي ،المكتة اإلسالمي ـ بيروت ،الطبعة الثانية 8324هـ.
المنتق شرح الممطأ:
للقاهللاي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي (ت393هـ) ،تحقيق:
محمد عبد القادر أحمد عطا ،دار الكتة العلمية ـ بيروت ،الطبعة األولى 8322هـ ـ
8999م.
نصب الرااة ألحاداث المدااة:
لطمام جمال الدين عبد ا بن يوسف الزيلعي (ت232هـ) ،تحقيق :محمد يوسف
البنوري ،دار الحدي  -مصر .8452
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ثانيا م :كتة أصول الفقه وقواعده
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األشباد والنظاتر:
لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت228هـ) ،دار الكتة
العلمية ـ بيروت ،الطبعة األولى 8388هـ ـ 8998م.
األشباد والنظاتر:
ُ
للعالمة زين الدين بن إبراهيم المعرو بابن ن هجيم الحنفي (ت922هـ ) ،دار الكتة
العلمية ـ بيروت8322 ،هـ ـ 8912م.
األشباد والنظاتر وا قماعد ووروع وق الشاوعية:
لطمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت988هـ) ،تحقيق :محمد
المعتصم با الب دادي ،دار الكتاب العربي ـ بيروت ،الطبعة الثانية 8383هـ ـ
8994م.
درر الحكام وا شرح مجلة األحكام:
لعلي حيدر :تحقيق وتعرية :المحامي فهمي الحسيني ،دار الكتة العلمية ـ بيروت.
شرح القماعد الوقمية:
ألحمد بن محمد الزرقا (ت 8452هـ) ،تصحيح وتعليق :مصطفى بن أحمد الزرقا،
دار القلم ـ دمشق ،الطبعة الثانية 8329هـ ـ 8919م.
الوروق الم َّم (زنمار البروق وا زنماء الوروق):
لطمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت313هـ) ،ومعه حاشية (إدرار
الشروق على أنوا الفروق) خبن الشاط (ت224هـ) ،تحقيق :عمر حسن القيام،
مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،الطبعة األولى 8323هـ ـ 2224م.
مم معة القماعد الوقمية:
للدكتور محمد صدقي البورنو ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،الطبعة األولى 8323هـ ـ
2224م.
المنثمر وا القماعد:
لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد ا الزركشي (ت293هـ) ،تحقيق :د .تيسير فا ق
أحمد محمود ،وزارة األوقا والشؤون اإلسالمية – الكوي  ،الطبعة الثانية
8325هـ.
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أـ الفقه الحنفي:
-25

-26
-27

-28
-29
-31
-31

االختيار لتعليل المختار:
لعبد ا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت 314هـ) ،تحقيق :عبد اللطيف
محمد عبد الرحمن ،دار الكتة العلمية  -بيروت ،الطبعة الثالثة  8323هـ -
2225م.
البحر الراتق شرح ؤنز الدقاتق:
للعالمة زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعرو بابن نُ هجيم الحنفي (ت922هـ)،
دار المعرفة ـ بيروت.
إاثار اإلنصاف وا آكار الخالف:
لشمس الدين يوسف بن قزغلي بن عبد ا سبط أبي الفرج ابن الجوزي
(ت353هـ) ،تحقيق :ناصر العلي الخليفي ،دار السالم ـ القاهرة ،الطبعة األولى
8321هـ.
بداتع الصناتع وا ر يب الشراتع:
لعال الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت512هـ) ،دار الكتاب العربي ـ
بيروت ،الطبعة الثانية 8322هـ ـ 8912م.
بيين الحقاتق شرح ؤنز الدقاتق:
ا
للعالامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (ت234هـ) ،دار الكتاب
اإلسالمي ـ القاهرة.
الجمهرت النيّرت عل مختصر القدوري:
للعالمة أبي بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني (ت122هـ) ،مكتبة حقانية ـ
باكستان.
حاشية ابن عابدان رد المحتار عل الدُّر ال ُمختار:
للعالامة محمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين (ت8252هـ) ،ومعه( :الدر
المختار في شرك تنوير األبصار) لعال الدين محمد بن علي الحصكفي
(ت8211هـ) تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ،دار عالم
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الكتة ـ الرياض 8324هـ ـ 2224م.
الوتاوى المنداة وا مذهب اإلمام األعظم زبا حنيوة النعمام:
للشي نظام الدين وجماعة من علما الهند ،دار الفكر ـ بيروت8388 ،هـ -
8998م.
وتح القدار للعاجز الوقير:
لطمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي المعرو بابن
الهمام (ت318هـ) ،دار الفكر ـ بيروت.
المب مط:
لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي (ت392هـ) ،دار المعرفة ـ بيروت.
مجمع األنمر وا شرح ملتق األبحر:
لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده (ت8221هـ)،
تحقيق :خليل عمران المنصور ،دار الكتة العلمية ـ بيروت8389 ،هـ 8991 -م.
المدااة شرح بدااة المبتدي:
ألبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني (ت594هـ) ،المكتبة
اإلسالمية ـ بيروت.
ب ـ الفقه المالكي:
اال تذؤار الجامع لمذاهب وقماء األمصار وعلماء األقطار ويما ضمن الممطّأ من
معانا الرزي واآلكار:
لطمام الحافب أبي عمر يوسف بن عبد ا بن عبد البر النمري (ت334هـ) ،تحقيق:
سالم محمد عطا ومحمد علي معوض ،دار الكتة العلمية ـ بيروت 2222م.
اإلشراف عل نكت م اتل الخالف:
للقاهللاي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الب دادي المالكي (ت322هـ)،
تعليق وتخريج :مشهور حسن سلمان ،دار ابن القيم ـ الرياض ،دار ابن عفان ـ
القاهرة ،الطبعة األولى 8329هـ ـ 2221م.
بدااة المجتمد ونمااة المقتصد:
ألبي الوليد محمد بن أحمد بن بن رشد القرطبي األندلسي الشهير (بابن رشد الحفيد)
(ت 595هـ) ،دار المعرفة ـ بيروت ،الطبعة السادسة 8322هـ ـ 8912م.
حاشية الد مقا عل الشرح الكبير:
لمحمد بن عرفة الدسوقي (ت8242هـ) ،تحقيق :محمد عليش ،دار الفكر ـ بيروت.
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الذخيرت:
ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت313هـ) ،تحقيق :محمد
حجي ،دار ال رب اإلسالمي ـ بيروت 8993م.
شرح الخرشا عل مختصر خليل:
لطمام محمد بن عبد ا بن علي الخرشي المالكي (ت8828هـ) على مختصر
اإلمام خليل بن إسحاق بن موسى المالكي (ت232هـ) ،دار الفكر ـ بيروت.
الوماؤ الدوانا:
شرك الشي أحمد بن غنيم النفراوي المالكي (ت8825هـ) على الرسالة خبن أبي
زيد القيرواني (ت413هـ) ،دار الفكر ـ بيروت8385 ،هـ.
الكاوا وا وق زهل المدانة:
لطمام الحافب أبي عمر يوسف بن عبد ا بن عبد البر النه همري (ت334هـ) ،دار
الكتة العلمية ـ بيروت ،الطبعة الثانية 8384هـ ـ 8992م.
المعمنة عل مذهب عالم المدانة:
للقاهللاي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الب دادي المالكي (ت322هـ)،
تحقيق :محمد حسن الشافعي ،دار الكتة العلمية ـ بيروت ،الطبعة األولى 8381هـ ـ
8991م.
مماهب الجليل شرح مختصر خليل:
ألبي عبد ا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعرو بالحطاب
(ت953هـ) ،دار الفكر ـ بيروت 8491هـ.
ج ـ الفقه الشافعي
ز ن المطالب وا شرح روض الطالب:
لطمام أبي يحيى زكريا األنصاري الشافعي (ت 923هـ) ،تحقيق :د.محمد محمد
تامر ،دار الكتة العلمية ـ بيروت ،الطبعة األولى 8322هـ ـ 2222م.
إعانة الطالبين عل حل زلواظ وتح المعين:
للعالمة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البكري (ت 8482هـ) ،دار الفكر ـ بيروت.
األم:
لطمام محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد ا (ت223هـ) ،دار الفكر ـ بيروت،
الطبعة الثانية 8324هـ ـ 8914م.
الحاوي الكبير وا وق مذهب اإلمام الشاوعا:
لطمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبية الماوردي البصري (ت352هـ) ،دار
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الكتة العلمية ـ بيروت ،الطبعة األولى 8383هـ ـ 8993م.
روضة الطالبين وعمدت الموتين:
لطمام أبي زكرياا يحيى بن شر النووي (ت323هـ) ،إشرا  :زهير الشاويش،
المكتة اإلسالمي ـ بيروت ،الطبعة الثانية 8325هـ ـ 8915م.
العزاز شرح المجيز المعروف بالشرح الكبير:
لطمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت 324هـ) ،تحقيق:
علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتة العلمية ـ بيروت ،الطبعة
األولى 8382هـ.
َّ
المجممع شرح الممذب:
لطمام أبي زكرياا يحيى بن شر النووي (ت323هـ) ،دار الفكر ـ بيروت.
مغنا المحتاج إل معروة معانا زلواظ المنماج:
للشي محمد الخطية الشربيني (ت922هـ) ،مع تعليقات للشي جوبلي بن إبراهيم
الشافعي ،دار الفكر ـ بيروت.
نمااة المحتاج إل شرح المنماج:
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
(ت8223هـ) ،دار الفكر ـ بيروت8323 ،هـ ـ 8913م.
الم يط وا المذهب:
لطمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد ال زالي (ت525هـ) ،تحقيق :أحمد
محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر ،دار السالم ـ القاهرة 8382هـ.
د ـ الفقه الحنبلي
اإلرشاد إل بيل الرشاد:
للشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي (ت321هـ) ،تحقيق:
د.عبد ا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،الطبعة األولى
8389هـ ـ 8991م.
االنتصار وا الم اتل الكبار:
ألبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (ت582هـ) ،تحقيق :د .سليمان
بن عبدا العمير ،مكتبة العبيكان ـ الرياض ،الطبعة األولى 8384هـ.
اإلنصاف وا معروة الراجح من الخالف:
لعال الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي (ت115هـ) ،مطبوع مع
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المقنع والشرك الكبير ،تحقيق :د.عبد ا بن عبد المحسن التركي ود.عبد الفتاك
الحلو ،دار هجر ـ القاهرة ،الطبعة األولى 8383هـ ـ 8994م.
شرح الزرؤشا عل مختصر الخرقا:
لشمس الدين أبي عبد ا محمد بن عبد ا الزركشي المصري الحنبلي (ت
222هـ) ،تحقيق :عبد المنعم خليل إبراهيم ،دار الكتة العلمية ـ بيروت 8324هـ ـ
2222م.
الشرح الكبير:
لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي
(ت312هـ) ،مطبوع مع المقنع واإلنصا .
الشرح الممتع عل ماد الم تقنع:
للشي محمد بن عثيمين ،عناية وتخريج :د .سليمان أبا الخيل ،ود .خالد المشيقح،
مؤسسة آسام ـ الرياض ،الطبعة األولى 8383هـ.
شرح منتم اإلرادا :
للشي العالمة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت8258هـ) ،عالم الكتة ـ
بيروت.
الوروع:
لطمام شمس الدين المقدسي أبي عبد ا محمد بن مفلح (ت234هـ) ،تحقيق :حازم
القاهللاي ،دار الكتة العلمية ـ بيروت ،الطبعة األولى 8381هـ.
ؤشاف القناع عن متن اإلقناع:
للشي العالمة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت8258هـ) ،تحقيق :هالل
مصيلحي ومصطفى هالل ،دار الفكر ـ بيروت8322 ،هـ.
ال ُمب ِدع وا شرح المقنع:
ألبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد ا بن محمد بن مفلح
(ت113هـ) ،المكتة اإلسالمي ـ دمشق ،بيروت ،الطبعة األولى 8322هـ.
مطالب زولا النم وا شرح غااة المنتم :
لمصطفى السيوطي الرحيباني (ت 8234هـ) ،المكتة اإلسالمي ـ بيروت8938،م.
المغنا:
لطمام موفق الدين عبد ا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي
(ت322هـ) ،تحقيق :د.عبد ا بن عبد المحسن التركي ود.عبد الفتاك الحلو ،دار
هجر ـ القاهرة ،الطبعة الثانية 8382هـ ـ 8992م.
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هـ ـ الفقه الظاهري:

 -69المحل :
لطمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت353هـ) ،دار الفكر ـ بيروت.
رابعام :كتة ال رية والل ة والمعاجم
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الصحاح ( اج اللغة وصحاح العربية):
إلسماعيل بن حماد الجوهري (ت494هـ) ،تحقيق :أحمد عبد ال فور عطار ،دار
العلم للماليين ـ بيروت ،الطبعة الرابعة 8992م.
القاممس المحيط:
للعالمة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت182هـ) ،تحقيق :مكتة تحقيق
التراث في مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،الطبعة األولى 8323هـ ـ
8913م.
ل ام العرب:
لطمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري
(ت288هـ) ،دار صادر ،دار بيروت ـ بيروت8411 ،هـ ـ 8931م.
معجم مقاايس اللغة:
ألبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت495هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد
هارون ،دار الفكر ـ بيروت8499 ،هـ ـ 8929م.

خام اب :الكتب واألبحاث العامة
 -74زحكام الزؤات وم اتلما المعاصرت من خالل شرط الملف:
للدكتور صالح بن محمد المسلم ،دار الفضيلة ـ الرياض ،الطبعة األولى 8342هـ ـ
2229م.
 -75األحكام ال لطانية:
للقاهللاي أبي يعلى ،محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرا (ت 351هـ)،
تعليق :محمد حامد الفقي ،دار الكتة العلمية  -بيروت ،الطبعة الثانية 8328 ،هـ -
 2222م.
 -76األحكام ال لطانية والمالاا الدانية:
ألبي الحسن علي بن محمد بن حبية الماوردي (ت352هـ) ،تحقيق :د.أحمد مبارك
الب دادي ،دار ابن قتيبة ـ الكوي  ،الطبعة األولى 8329هـ ـ 8919م.
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األ س المحا بية والمعالجا الزؤماة للمخصصا :
للدكتور عصام أبو النصر ،المجلة العلمية لكلية التجارة – جامعة األزهر ،العدد
.29
األممال:
لطمام أبي عبيد القاسم بن سالم (ت223هـ) ،تحقيق :د.محمد عمارة ،دار الشروق ـ
بيروت ،القاهرة ،الطبعة األولى 8329هـ ـ 8919م.
األممال:
لحميد بن زنجويه (ت258هـ) ،تحقيق :شاكر ذية فياض ،رسالة دكتوراه بكلية
الشريعة بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة 8322هـ.
التطبيق المعاصر للزؤات:
للدكتور شوقي إسماعيل شحاته ،دار الشروق ـ جدة ،الطبعة األولى 8492هـ.
التطبيقا المعاصرت لزؤات الدامم:
لعبد ا بن عيسى بن محمد عايضي ،بح تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم الفقه
المقارن ـ المعهد العالي للقضا ـ الرياض8322 ،هـ ـ 8321هـ.
دليل اإلرشادا لح اب مؤات الشرؤا :
صادر عن الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ـ بي الزكاة بالكوي ـ الطبعة األولى.
مؤات ز مم الشرؤا :
للدكتور أحمد مجلوب أحمد ،هللامن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة.
مؤات األ مم وال ندا وزذونا الخزانة:
للدكتور الصديق محمد األمين الضرير ،هللامن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة.
مؤات األ مم وا الشرؤا :
لحسن عبد ا األمين ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدرية ـ جدة ،الطبعة األولى
8384هـ.
مؤات المدان:
بح للدكتور أحمد الخليل ،مجلة العدل ،العدد ( )29محرم 8322هـ.
مؤات مكاوأت نمااة الخدمة:
للدكتور عبد الستار أبو غدة ،هللامن أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة
المعاصرة.
شرط الملف التام وا الزؤات وزكرد وا بعض التطبيقا المعاصرت:
بح للدكتور يوسف الشبيلي هللامن أبحاث ندوة البركة الثانية والثالثين المنعقدة في

شرط تمام الملك وأثره في قضايا الزكاة المعاصرة /صالح الفوزان

-89
-91
-91
-92
-93
-94
-95
-96
-97

69

رمضان 8342هـ في مدينة جدة.
الوتاوى الكبرى:
لشي اإلسالم أحمد بن الحليم بن عبد السالم بن تيمية (ت221هـ) ،تحقيق :حسنين
محمد مخلو  ،دار المعرفة ـ بيروت ،الطبعة األولى 8413هـ.
وق الزؤات:
للدكتور يوسف القرهللااوي ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،الطبعة الرابعة والعشرون
8381هـ ـ 8992م.
القانمم التجاري ال عمدي:
للدكتور محمد حسن الجبر ،الدار الوطنية الجديدة ـ الخبر.
القرار اال تثماري وا البنمك اإل المية:
للدكتور مصطفى كمال السيد طايل ،المكتة الجامعي الحدي ـ دمشق 2223م.
قضااا وقمية من واقع التجربة ال مدانية:
للدكتور أحمد مجلوب أحمد ،هللامن أبحاث وأعمال الندوة الثالثة عشرة لقضايا
الزكاة المعاصرة.
محا بة الزؤات:
للدكتور فؤاد السيد المليجي ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ـ اإلسكندرية8385 ،هـ
ـ 8995م.
المدخل للعلمم القانمنية:
للدكتور عبد المنعم البدراوي ،دار الكتاب العربي ـ القاهرة8932 ،م.
المم معة الوقمية:
وزارة األوقا والشؤون اإلسالمية ـ الكوي  ،ذات السالسل ـ الكوي  ،الطبعة
الثانية 8382هـ ـ 8992م.
المجيز وا القانمم التجاري:
للدكتور مصطفى كمال طه ،المكتة المصري الحدي ـ اخسكندرية 8928م.
سادسا م :المجالت والدوريات

 -98زبحاث وزعمال الندوت األول لقضااا الزؤات المعاصرت:
المنعقدة في القاهرة في المدة83 :ـ8329/4/83هـ الموافق 25ـ8911/82/22م ـ
مركز صالح كامل لألبحاث ،تنظيم :الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ـ األمانة العامة.

دراسات اقتصادية إسالمية ،المجلد ،81العدد8

 -99زبحاث وزعمال الندوت الخام ة لقضااا الزؤات المعاصرت:
المنعقدة في بيروت في المدة81 :ـ8385/88/22هـ الموافق 81ـ8995/3/22م،
تنظيم :الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ـ األمانة العامة ،بي الزكاة ـ الكوي .
 -111زبحاث وزعمال الندوت الحاداة عشرت والثانية عشرت لقضااا الزؤات المعاصرت:
المنعقدة في الكوي 8322هـ ـ 2228م ،والقاهرة 8324هـ ـ 2222م ،تنظيم:
الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ـ األمانة العامة ،بي الزكاة ـ الكوي .
 -111زبحاث وزعمال الندوت الثالثة عشرت لقضااا الزؤات المعاصرت:
المنعقدة في الخرطوم في المدة1 :ـ8325/2/88هـ الموافق 29مارس ـ  8إبريل
2223م ،تنظيم :الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ـ األمانة العامة ،بي الزكاة ـ
الكوي .
 -112زبحاث وزعمال الندوت الرابعة عشرت لقضااا الزؤات المعاصرت:
المنعقدة في مملكة البحرين في المدة89 :ـ8323/2/22هـ الموافق  48-21مارس ـ
 2225م ،تنظيم :الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ـ األمانة العامة ،بي الزكاة ـ
الكوي .
 -113بحمث ندوت البرؤة الثانية والثالكمم:
المنعقدة في جدة في المدة 8342/9/88-82هـ الموافق  88-82أغسطس 2288م
في مدينة جدة ،تنظيم :مجموعة البركة المصرفية األمانة العامة للهيئة الشرعية
الموحدة.
 -114مجلة مجمع الوق اإل الما التابع لمنظمة الم مر اإل الما:
العدد الرابع ،الدورة الرابعة المنعقدة في جدة في المدة 8321/5/24-81هـ الموافق
 88 – 3شباط ( فبراير ) 8911م.
 -115مجلة مجمع الوق اإل الما التابع لمنظمة الم مر اإل الما:
العدد السادس عشر ،الدورة السادسة عشرة المنعقدة في دبي في المدة 42 :صفر -
 5ربيع األول 8323هـ ،الموافق  83 - 9نيسان ( إبريل ) 2225م.

