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 الحمد هلل وحده والسالم على من ال نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: 

 في زكاة املنشآت التجارية التي توسعت  
ً
فإن من املسائل التي يكثر عنها السؤال مسائل الزكاة وخصوصا

وأنشأت جهة خاصة بجباية الزكاة، ولذا فإن صياغة فقه الزكاة بصياغة عصرية مع جمع ملا قرره  وتنوعت،  

الفقهاء في نوازل مسائل الزكاة أمر متعين على طلبة العلم، إذ لم أجد من حرر كالم فقهاء الحنابلة بصياغة  

يغني عن مراجعة املطوالت،  عصرية ملسائل الزكاة مع حصر للنوازل في مواضعها املناسبة. وهذا البحث ال  

 وإن كان يذكر طالب العلم باملسائل والنوازل في باب الزكاة. 

وقد جمعت مادة هذا البحث من الروض املربع وحواشيه وبقية كتب مذهب الحنابلة ووضعت اختيارات  

ه ابن القيم  املتأخرين مما عليه الفتوى في الهامش ويشمل ذلك اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذ

وعلماء دعوة املجدد محمد بن عبدالوهاب والشيخ عبدالرحمن السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ  

عبدالعزيز ابن باز والشيخ محمد ابن عثيمين رحمهم هللا، وفتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء في اململكة العربية  

 في الهامش. السعودية. وصياغة ذلك بصياغة عصرية، مع وضع التعليالت

الثابتة في كتاب آخر وهو مكمل لهذا    املروية   وقد أفردت األدلة النقلية من الكتاب والسنة واإلجماعات

 الكتاب. 

وقد عرضت بعض املسائل على عدد من طلبة العلم، وطرحت بعض النوازل على فضيلة الشيخ أحمد  

دت فيه مع االختصار املناسب للمقام وآمل  هـ في منزله العامر باألحساء، واجته1443شعبان    29القعيمي في  

 أن أكون وفقت في ذلك. 

أن يوفقنا لصالح القول والعمل، والحمد هلل رب العاملين و وأسأل هللا أن ينفع بهذا الجمع قارئه وكاتبه،  

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر 

 هـ 1444 اآلخر جمادى في 

Asd9406@gmail.com 

00966505849406

  

mailto:Asd9406@gmail.com
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 تعريف الزكاة وأنواعها وحكمها :املبحث األول 

 حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. تعريف الزكاة:  (1

 . ن األرض واألثمان وعروض التجارةوالخارج م سائمة بهيمة األنعاماألموال الزكوية:  (2

 ِمْن   :قوله تعالىليجب على من تحققت فيه شروط الزكاة أن يؤدي الزكاة بإجماع املسلمين  حكم الزكاة:   (3
ْ
ذ
ُ
) خ

يِهْم ِبَها ( ِ
 
َزك
ُ
ُرُهْم َوت ِ

ه 
َ
ط
ُ
 ت
ً
ة
َ
ْمَواِلِهْم َصَدق

َ
ملا أرسله    -رض ي هللا عنه    -  ملعاذ بن جبل  -صلى هللا عليه وسلم    -وقال  .  أ

ْمَواِلِهْم   :إلى اليمن
َ
أ ِفي   

ً
ة
َ
ْيِهْم َصَدق

َ
َعل َرَض 

َ
ت
ْ
اف  َ

َّ
نَّ َّللا

َ
أ ْعِلْمُهْم 

َ
أ ِنَيائِ   ،) 

ْ
غ
َ
أ  ِمْن 

ُ
ذ
َ
ْؤخ
ُ
َراِئِهْم ( رواه  ت

َ
ق
ُ
ى ف

َ
َردُّ َعل

ُ
َوت ِهْم 

 . (1395) البخاري 

الظاهرة:   (4 الزكاة  الظاهر  وجوب جباية  املال  الوجوب لقبض زكاة  السعاة قرب زمن  اإلمام بعث  يجب على 

 .(1) كالسائمة والزرع والثمار

  

 
 بعده. -رض ي هللا عنهم-وفعل الخلفاء    -عليه الصالة والسالم-( لفعله  1)
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 الثاني: شروط وجوب الزكاةاملبحث 

 شروط وجوب الزكاة خمسة:

وال مكاتب وتجب على من بعضه حر وبعضه عبد )مبعض( بقدر    (1) الحرية فال تجب على عبد:  الشرط األول 

 حريته.

 .(3) وال مرتد (2) : اإلسالم فال تجب على كافرالشرط الثاني

فإن نقص املال عن النصاب فال تجب  (5)  (4) ملك النصاب الزكوي ولو لصغير، أو مجنون   :الشرط الثالث

 .إال في الركاز الزكاة

 .(6) وإذا كان عند شخص مال يأتي نصابا لزمته الزكاة، ولو كان ربحه قدَر كفايته •

 : في زكاة الدينفروع فقهية 

من كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق أو غيره كثمن مبيع   (1

 .(8) (7) مض ىوقرض على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه ملا 

  ال تجب الزكاة في الدين املؤجل غير املرجو سداده؛ ألي سبب كان، كالدين على املفلس أو املماطل أو الجاحد. (2
(9) 

 . دين عليه الفرار من الزكاة أو الوال يختلف الحكم إذا قصد ببقاء ال (3

 
( اتفقت دول العالم بما فيها الدول اإلســـــــالمية على إيقاو الرق ومنعه وتجريمه، وهذا الشـــــــرط يذكر هنا إلمكان الحاجة له  1)

 مستقبال، وسبب أن العبد ال زكاة عليه ألنه وما يملك ملك لسيده

مع نصــــارى قبيلة تغلب في الشــــام، فقد أنفوا أن يدفعوا    -نهرضــــ ي هللا ع-( لولي األمر أن يأخذ الزكاة من كافر كما فعل عمر  2)

الزكاة مرتين في الســـــــــــنة. وفي اململكة العربية الســـــــــــعودية   -رضـــــــــــ ي هللا عنه-الجزية، وطلبوا أن تؤخذ منهم الزكاة، ففرض عليهم  

 .تجبى الزكاة من املنشآت التجارية ولو كان مالكها غير مسلمين

 .( فال يقضيها إذا أسلم3)

 .لعموم األخبار، وأقوال الصحابة(  4)

(، حاشـية أبابطين على  1/436( ال فيما ُوقف لحمل من إرث أو وصـية، ولو انفصـل حيا، انظر: حاشـية عثمان على املنت)ى )5)

 (.156، 3/155املنت)ى )

 (.2/208(، حاشية العنقري على الروض )1/159( انظر: الفواكه العديدة )6)

 .يقدر على قبضه واالنتفاع به( روي عن علي ألنه  7)

 (.2/212(، وحاشية العنقري )3/164( واختار شيخ اإلسالم أنه ال زكاة في الدين مطلقا، انظر: حاشية أبابطين )8)

واختار الشــــــــــــيخ محمد بن عبد الوهاب والشــــــــــــيخ عبد الرحمن بن حســــــــــــن أنه إذا كان الدين على مليء زكاه حاال، وإذا كان على  

(، وحاشــــــــية املشــــــــايخ على الروض  5/174(، والدرر الســــــــنية )2/212إذا قبضــــــــه، انظر: حاشــــــــية العنقري )معســــــــر ونحوه زكاه  

( وهو اختيار ابن باز، انظر: مجموع فتاوى ومقاالت  3/75(، وهو اختيار الشـــــــــــيخ الســـــــــــعدي، انظر: فقه ابن ســـــــــــعدي )4/21)

 .(6/31ثيمين، انظر: الشرح املمتع )(، واختيار ابن ع4/24(، وحاشية املشايخ )14/51متنوعة جمع الشويعر )

 .(: زكاة الدائن للدين االستثماري املؤجل 1/21) 118( قرار املجمع الفق)ي اإلسالمي رقم: 9)
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 .(1) لو قبض الدين وهو أقل من النصاب فيلزمه زكاته (4

بيده أقل من النصاب وله في ذمة الغير ما يكمل النصاب مثل الدين أو الغصب أو املال  لو كان املال الذي   (5

 الضال فيلزمه زكاته.

 . إذا أحال بالدين أبرأ منه فله حكم القبض فيلزمه زكاته (6

فال تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إال إذا حال الحول وهو نصاب، واملال    )املقترض(  من أخذ املال لحاجته (7

  .(2)  في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ

 

 الدين:   زكاةنوازل 

  .(3) يزكى أصل الدين االستثماري املقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح األعوام الالحقة  (1

2)   .
ً
 تجب الزكاة في الديون االستثمارية املؤجلة املرجو سدادها، كل حول قمري، كالديون الحالة تماما

ويزكى   (3 قبضه،  حين  إلى  زكاته  تأخير  فيجوز   ،
ً
كامال ويستوفى  لسنوات،   

ً
مؤجال االستثماري  الدين  كان  إذا 

 (4)   لألعوام املاضية.

)مبلغ الورقة( بما فيها الزيادة املدمجة  أصل الدين    أوراق القبض )الكمبياالت والسندات اإلذنية(: يزكى (4

 .(5) في الثمن إذا كان عن سلعة مبيعة باألجل 

يجب تزكية جميع األقساط املتبقية بأرباحها، إذا حال عليها الحول، وتزكيه كل سنة عند رأس حولها، وال   (5

  .(6)  يؤثر تأجيلها ملدة ولو طالت على وجوب الزكاة فيها

 . (7) ال زكاة عليهم فيها  في شركة التأمين التكافلي التأمينمحفظة  (6

الصندوق الخيري للعائلة الذي ال يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم الخاص   (7

ألنه    األسري   االستثماربخالو صندوق    ،(8)   بمجرد تبرعهم وإنما يصرو فيما تبرعوا من أجله، فال زكاة فيه

   .مملوك ملن ساهم فيه بالحصص

 
 ( ألنه وجب في ذمته وقد بلغ نصابا1)

 .( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(11497( الفتوى رقم )2)

 .(: زكاة الدائن للدين االستثماري املؤجل 1/21) 118قرار املجمع الفق)ي اإلسالمي رقم:   (3)

 .(: زكاة الدائن للدين االستثماري املؤجل 1/21) 118( قرار املجمع الفق)ي اإلسالمي رقم: 4)

   .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )5)

 د هللا بن قعود، عبد هللا بن غديان، عبد العزيز ابن باز(( بتوقيع املشايخ )عب 5258( الفتوى رقم )6) 

 له ذمة مالية مســــتقلة، وأن املشــــترك تبرع بالقســــط، وأن  7)
ً
( ورد في معيار التأمين بأن اشــــتراكات حملة الوثائق تكون صــــندوقا

 برد الفــائض لحملــة الوثــائق )الفقرات
ً
نظر معيــار االزكــاة الفقرة  من معيــار التــأمين(، وي   5/5،  2صـــــــــــــنــدوق التــأمين ليس ملتزمــا

 (.35من املعيار الشرعي رقم ) 5/3/5

 ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود، عبد هللا بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(7449( الفتوى رقم )8)
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 أثر الدين في النصاب: 

فالدين وإن لم يكن من جنس املال مانع من وجوب الزكاة في    (1)   ال زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب  (1

 . كاملواش ي والحبوب والثمار ويشمل ذلك األموال الباطنة والظاهرة .(2)  قدره

ذلك الدين على املكلف بسبب الكفارة أو النذر املطلق أو زكاة سابقة أو دين حج أو إطعام بسبب يشمل   (2

 .(3)فطر في رمضان ف)ي ديون هلل تعالى 

 

 أثر الدين على الوعاء الزكوي 

   .يشمل الوعاء الزكوي جميع األموال الزكوية الباطنة والظاهرة مثل املواش ي والحبوب والثمار .1

فالدين وإن لم يكن من جنس املال مانع من وجوب الزكاة في    (4)   مال من عليه دين ينقص النصاب ال زكاة في  .2

 . كاملواش ي والحبوب والثمار ويشمل ذلك األموال الباطنة والظاهرة (6) (5)  قدره

 
ال شـــيخ اإلســـالم: الدين يســـقط زكاة  ( قال الوزير: وقال أحمد: الدين يمنع وجوب الزكاة في األموال الباطنة رواية واحدة، وق1)

العين عنــد مــالــك وأبي حنيفــة وأحمــد، وأحــد قولي الشــــــــــــــافألي، وهو قول عطــاء والحســـــــــــــن واألوزاعي وغيرهم. واحتجوا بمــا رواه  

مالك عن الســـائب قال: ســـمعت عثمان يقول: هذا شـــهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخلص أموالكم تؤدون منها 

. وقد قاله بمحضر من الصحابة فدل على اتفاقهم عليه، وألن الزكاة وجبت مواساة للفقراء، وحاجة املدين كحاجة الزكاة. اهــ 

 الفقير أو أشد.

( في املبـدع: إن ـكان عليـه دين ولـه دين مثلـه، جعـل الـدين في مقـابلـة مـا في يـده، نص عليـه، فلو ـكان لـه مـائـة من الغنم، وعليـه  2)

 ليه زكاة األربعين، فإن قابل الدين إحدى وستين فال زكاة عليه لنقص النصاب.ما يقابل ستين منها، فع

متفق عليه، أي أحق أن يقضــــ ى، كما هو رواية في الصــــحيحين وغيرهما،  "( قال صــــلى هللا عليه وســــلم حدين هللا أحق بالوفاء3)

 عليكم من نذر وغيره، فاهلل أحق بأداء الواجبات.أي اقضوا هللا حقه الالزم "وفي رواية حاقضوا هللا، فاهلل أحق بالوفاء

( قال الوزير: وقال أحمد: الدين يمنع وجوب الزكاة في األموال الباطنة رواية واحدة، وقال شـــيخ اإلســـالم: الدين يســـقط زكاة  4)

جوا بمــا رواه  العين عنــد مــالــك وأبي حنيفــة وأحمــد، وأحــد قولي الشــــــــــــــافألي، وهو قول عطــاء والحســـــــــــــن واألوزاعي وغيرهم. واحت 

مالك عن الســـائب قال: ســـمعت عثمان يقول: هذا شـــهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخلص أموالكم تؤدون منها 

الزكاة. اهــ. وقد قاله بمحضر من الصحابة فدل على اتفاقهم عليه، وألن الزكاة وجبت مواساة للفقراء، وحاجة املدين كحاجة 

 الفقير أو أشد.

بـدع: إن ـكان عليـه دين ولـه دين مثلـه، جعـل الـدين في مقـابلـة مـا في يـده، نص عليـه، فلو ـكان لـه مـائـة من الغنم، وعليـه  ( في امل 5)

 ما يقابل ستين منها، فعليه زكاة األربعين، فإن قابل الدين إحدى وستين فال زكاة عليه لنقص النصاب.

( وهو  178، 5/177الدين ال يمنع الزكاة، انظر: الدرر الســـــــــــــنيـة )( واختـار الشـــــــــــــيخ محمـد بن عبـد الوهاب وابنـه عبـد هللا أن  6)

 (.53، 14/41اختيار ابن باز، انظر: مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )
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يشمل ذلك الدين على املكلف بسبب الكفارة أو النذر املطلق أو زكاة سابقة أو دين حج أو إطعام بسبب  .3

 .(2) (1)فطر في رمضان ف)ي ديون هلل تعالى 

 إذا برئ املدين من دينه ابتدأ حوال جديدا. .4

 

 .(3) استقرار امللك )تمام امللك( :الشرط الرابع 

 .(4) فال زكاة في األموال العامة اململوكة للدولة  (1

  .(5) وال زكاة في األموال املوقوفة على جهات عامة بخالو األموال املوقوفة على شخص معين أو على الذرية  (2

 .(6) وال زكاة في دين الكتابة  (3

 .(7) حصة املضارب قبل القسمة وال زكاة في  (4

 .(9)(8) : مض ي الحول الشرط الخامس

 فروع فقهية بشرط مض ي الحول:

 .(10) )أي الحبوب والثمار( ي غير املعشريعفى فيه عن نصف يوم ف (1

 . فإن استفاد ماال بإرث أو هبة ونحوهما فال زكاة فيه حتى يحول عليه الحول  (2

 يضم املستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. •

   :الشهري نازلة زكاة الراتب  

الراتب الشهري من األموال املستفادة، ووجه وضعها ضمن النوازل هو كثرة الحاجة إليها مع كثرة الوظائف   .1

 الحكومية وغير الحكومية بخالو السابق. 

 
متفق عليه، أي أحق أن يقضــــ ى، كما هو رواية في الصــــحيحين وغيرهما،  "( قال صــــلى هللا عليه وســــلم حدين هللا أحق بالوفاء1)

 أي اقضوا هللا حقه الالزم عليكم من نذر وغيره، فاهلل أحق بأداء الواجبات." أحق بالوفاءوفي رواية حاقضوا هللا، فاهلل

 حدين هللا أحق بالوفاء« :-صلى هللا عليه وسلم-( ألنه يجب قضاؤه أشبه دين اآلدمي ولقوله  2)

 (.4/14(، حاشية املشايخ )76( واختار السعدي أن الزكاة تجب في حصة املضارب قبل القسمة، انظر: املختارات الجلية )3)

 .2/16( مطالب أولي الن)ى  4)

 .2/16( مطالب أولي الن)ى  5)

 ، وقال: ال أعلم فيه خالفا.4/73( املغني  6)

 .76وجوبها لعموم النصوص. املختارات الجلية ص    –رحمه هللا  -( اختار الشيخ السعدي  7)

 .حال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول« رواه ابن ماجه :-صلى هللا عليه وسلم-عن النبي    -رض ي هللا عنها   -( لقول عائشة  8)

 .(4/15( واستثنى شيخ اإلسالم األجرة فأوجبها عند القبض، انظر: حاشية املشايخ )9)

َمَر َوَءاُتو 10)
ۡ
ث
َ
 أ
ٓ
ا
َ
َمِرِهۦٓ ِإذ

َ
 ِمن ث

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ُهۥ َيۡوَم ( لقوله تعالى ﴿ك  َحقَّ

ْ
اِدِهۦنع ماألنعام:  ا [، وكذا املعدن والركاز والعســــــل قياســــــا  141َحصــــــَ

 .عليهما
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ويزكى الراتب الشهري إذا حال الحول عليه أو على املتبقي منه وبلغ النصاب الشرعي بالقسمة على أربعين،  .2

ُيزكى عن جميع املال اململوك حينما يحول   اثنا عشر وقتا إلخراج الزكاة، ولذا فاأليسر أنوبذلك سيكون له 

، واملبالغ التي لم يحل عليها الحول ينوي بدفع زكاتها تعجيل الزكاة وهو جائز  ول نصاب ملكه أالحول على  

  .(1)وهذه أيسر طريقة لزكاة الرواتب   ،كما سيأتي في موضعه

السائم (3 نتاج  الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما فيجب  يستثنى  أو  النتاج  يبلغ  لم  ولو  التجارة،  ة وربح 

 .(2) ها إلى ما عنده إن كان نصاباضم

   .فلو ماتت واحدة من األمهات فنتجت سخلة انقطع بخالو ما لو نتجت ثم ماتت •

وإال يكن األصل نصابا فـحول الجميع من كماله نصابا، فلو ملك خمسا وثالثين شاة فنتجت شيئا فشيئا   •

 ذهبا، وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت  
ً
فحولها من حين تبلغ أربعين، وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقاال

 عشرين،  

 .(3) إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه •

 فقط لم تجب لعدم السوم. لو تغذت باللبن  •

   .ال يبني الوارث على حول املوروث (4

   .إن نقص النصاب في بعض الحول انقطع النخرام شرط من شروط وجوب الزكاة (5

 . كحبة وحبتين لعدم انضباطه ،يعفى في األثمان وقيم العروض عن نقص يسير (6

بعض الوعاء الزكوي ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول وكذا إن أبدله بغير جنسه انقطع  إن باع املزكي (7

 .(4) الحول بشرط أال يكون حيلة للفرار من الزكاة

 . في حال انقطاع الحول فإن املزكي يستأنف )يبتدئ( حوال جديدا (8

ويخرج مما معه عند    (6)(5) عيستثنى من ذلك إذا باع املزكي الذهب بالفضة أو العكس فإن الحول ال ينقط (9

 الوجوب. 

إذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول األول؛ ألن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس   (10

 .النقد

 
 .(289نوازل الزكاة )ص –( 282( فتوى اللجنة الدائمة رقم )1)

 .والكباررواه مالك، ولقول علي: عد عليهم الصغار "اعتد عليهم بالسخلة وال تأخذها منهم:"-رض ي هللا عنه-( لقول عمر2)

 .؛ ألنها تقع على الكبير والصغير"حفي أربعين شاة: شاة :-صلى هللا عليه وسلم-( لعموم قوله  3)

 (.4/27(، وحاشية املشايخ )77( واختار السعدي عدم انقطاع الحول مطلقا، انظر: املختارات الجلية )4)

 ( ألنهما كالجنس الواحد5)

 (.4/27(، وحاشية املشايخ )6/44نسان، انظر: الشرح املمتع )( واختار ابن عثيمين أن ينقطع وأنهما ج6)
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  .(1) ال الفرار من الزكاة لم تسقطإن قصد باإلبد (11

 . إن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإال فقوله (12

الزكوي بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله والزائد تبع لألصل في  وإن أبدل املال   (13

   .حوله مثل نتاج السائمة في كونها تبع ألصلها

  .لو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول املائة (14

 بأقل من النصاب انقطع الحول. إن أبدل املال الزكوي  (15

 : الحول الشمس ي في الزكاة :نازلة

يجب العمل بالحول القمري في الزكاة إال إذا تعسر ذلك بسبب ربط ميزانية الشركة أو املؤسسة بالسنة  

  .(2) ( %2.575فتكون نسبة السنة حينئذ ) ،الشمسية

 فروع فقهية بمال الزكاة: 

والفضة   (1 كالذهب  أجزأت  منه  زكاته  دفع  لو  الذي  املال  عين  في  الزكاة  السائمة  وا تجب  والغنم  لبقر 

 .(4) (3) ونحوها

 من غيرهالزكاة   للمالك إخراج (2

 .للمزكييكون  نماء الزكاة بعد وجوبها  (3

 . (5) التصرو في الزكاة ببيع وغيره إن أتلف املزكي الزكاة لزمه ما وجب فيه وللمزكي  (4

 .(6) ويكون حول األصل هو حول نمائه  ،املال املستفاد من طريق النتاج والنماء يضم إلى أصله (5

 .  وملالكه تعجيل زكاته على ما يأتي ،(7)  املال املستفاد من غير طريق النتاج والنماء ُيبتدأ له حول مستقل (6

ال يشترط في وجوب الزكاة إمكان األداء فتجب في الدين واملال الغائب ونحوه وال يلزم املزكي إخراج الزكاة قبل   (7

   .هحصول املال بيد 

 
 ( ألنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كاملطلق في مرض املوت1)

ــة الـــدائمـــة رقم )2) اللجنـ ــالكويـــت )ص  ، (9410( فتوى  الزـكــاة بـ ــام وفتـــاوى الزـكــاة الصـــــــــــــــادرة من بيـــت  نوازل الزـكــاة    –(  20أحكـ

 (. وهذا التحديد محل انتقاد من عدد من الفقهاء ألن املقدرات في الشريعة ال يسوغ تعديلها تحت أي مبرر.81)ص

 للظرفية"في"حو ذلك، ووحوفيما سقت السماء العشر« ون   ، حفي أربعين شاة: شاة« :-صلى هللا عليه وسلم-( لقوله 3)

(،  3/184(، وحاشــية أبابطين )2/217( واختار شــيخ اإلســالم أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصــاب، انظر: حاشــية العنقري )4)

 (.4/29وحاشية املشايخ )

 ( ألن الزكاة تجب في عين املال ولها تعلق بذمة املزكي ألنه املطالب بها5)

 (.2/626( املغني )6)

 .السابق( املرجع 7)
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إال إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة    (1) ال يشترط في وجوب الزكاة بقاء املال فال تسقط بتلف املال فرط أو لم يفرط (8

 قبل حصاد وجذاذ. 

فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق املال قدم وإال    (2) اة فإن الزكاة دين في التركةإذا مات من وجبت عليه الزك  (9

 تحاصا  

 يقدم نذر معين وأضحية معينة على الزكاة وعلى الدين.  (10

  .(3) ال يجزئ إخراج القيمة في الزكاة  •

 
(،  3/189(، وحاشــــية أبابطين )2/219( واختار شــــيخ اإلســــالم أنه إذا تلف بغير تفريط لم يضــــمن، انظر: حاشــــية العنقري )1)

 (.4/34وحاشية املشايخ )

 (،  5/232واختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب جواز أخذ القيمة، انظر: الدرر السنية: )

 هللا أحق بالوفاء«حفدين   :-صلى هللا عليه وسلم-( لقوله 2)

 ، (32-4/31(، وحاشـية املشـايخ )25/82( واختار شـيخ اإلسـالم جواز إخراجها للحاجة أو املصـلحة، انظر: مجموع الفتاوى )3)

اختاره الشـــــــــــيخ محمد بن إبراهيم في العنب؛ ألنه ال يتحمل النقل واالنتظار، فمصـــــــــــلحة الفقراء في أخذ قيمته، انظر: فتاوى  و 

 (.4/38يخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )ورسائل سماحة الش
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 الثالث: األموال الزكويةاملبحث 

 (1) زكاة بهيمة األنعامالصنف األول: 

 (2) البقر بأنواعها )األهلية والوحشية  و بل بأنواعها )البخاتي أو العراب(  اإل في بهيمة األنعام وهي    تجب الزكاة (1

   .الضأن واملعز(غنم األهلية والوحشية بأنواعها )الو  والجواميس( 

ير  ال زكاة في الخيل سواء كانت للركوب أو غيرها وسواء كانت سائمة أو معلوفة، إال إذا كانت للتجارة، وكذا غ (2

 (3) الخيل من البغال والحمير.

 .(4) إلبل والبقر العوامل )التي يعمل عليها بالحمل والحراثة( ال زكاة فيها، ولو كانت سائمةا (3

البهيمة التي يملكها صاحبها باإلرث أو الهبة أو الشراء ال تحسب من النصاب حتى يكمل لها سنة من ملكه   (4

 . (5)  النصاب وجبت الزكاة لها، فإذا تم الحول بعد ما كمل 

 

 وجوب زكاة بهيمة األنعام روط  ش

 أن تكون للدر والنسل ال للعمل  (1

فال تجب في معلوفة وال إذا اشترى لها ما تأكله  ،  (7) الحول أو أكثره  (6)   أن تكون بهيمة األنعام سائمة (2

 ما تأكله. مثل األعشاب أو جمع لها من املباح

 

 اإلبلكاة ز 

   ،((8) إلبل بنت مخاض )ما تم لها سنةمن ا  25يجب في  (1

 إن لم تكن معيبة، ففيها شاة صحيحة،  أي  من اإلبل: شاة بصفة اإلبل5ي كل ف 25يجب فيما دون   (2

 من اإلبل كرام سمان شاة كريمة سمينة،   5في  (3

 
 ( بهيمة األنعام: اإلبل والبقر والغنم.1)

( اختار ابن قدامة عدم وجوب الزكاة في بقر الوحش ألن اســــــــم البقر عند اإلطالق ال يراد به بقر الوحش، ولعدم إجزائها في  2)

 .3/391، املبدع  4/35الواجبات ال تثبت احتياطا. ينظر املغني  األضاحي والهدي وغيرها، وقواه ابن مفلح في املبدع ألن  

 (.75-4/73( انظر: حاشية املشايخ )3)

 ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود، عبد هللا بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(1802( الفتوى رقم )4) 

 يد، صالح الفوزان، عبد العزيز آل الشيخ، عبد العزيز ابن باز(( بتوقيع املشايخ )بكر أبو ز 20087( الفتوى رقم )5) 

 .( أي: راعية للمباح6)

ــائمة في كل   -صــــــلى هللا عليه وســــــلم-( لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: ســــــمعت رســــــول هللا 7) يقول: حفي كل إبل ســــ

 الصديق: حوفي الغنم في سائمتها....« إلى آخرهأربعين ابنة لبون« رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث  

( وســـــــــــــميـت بـذلـك؛ ألن أمهـا قـد حملـت، واملـاخض الحـامـل، وليس كون أمهـا مـاخضــــــــــــــا شـــــــــــــرطـا، وإنمـا ذكر تعريفـا لهـا بغـالـب  8)

 أحوالها
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 من اإلبل املعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص اإلبل،  5في  (4

 ال يجزئ بعير وال بقرة وال نصفا شاتين،  (5

 شياه.  4من اإلبل  20شياه، وفي   3 :من اإلبل15من اإلبل شاتان، وفي   10يجب في  (6

 )ما تم لها سنتان(.  (1)من اإلبل بنت لبون   36يجب في  (7

 سنين(.  3تم لها   )ما (2) من اإلبل: حقة  46يجب في  (8

  (3)من اإلبل: جذعة   61يجب في  (9

 من اإلبل: بنتا لبون،   47يجب في  (10

 من اإلبل: حقتان   91يجب في  (11

  (4) بنات لبون  3من اإلبل:  120إذا زادت عن  (12

 (5)من اإلبل حقة 50بنت لبون وفي كل من اإلبل:  40ثم في كل  (13

 بنات لبون،  5حقاق و 4خير املكلف بين  200فإذا بلغت اإلبل:  (14

من وجبت عليه بنت لبون مثال وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة   (15

 دراهم. 10ويجزئ شاة و (6) درهما  20ويأخذه وهو شاتان أو 

 

 زكاة البقر 

  ،.(8) بقرة 30وال ش يء فيما دون  (7)تبيع أو تبيعة :بقرة 30يجب في  (1

 ال يجزئ مسن وال تبيعان،   (9) بقرة: مسنة 40يجب في  (2

 بقرة: مسنة،  40بقرة: تبيع وفي كل  30ثم يجب في كل  (3

 
 ( ألن أمها قد وضعت غالبا ف)ي ذات لبن1)

 ( ألنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب2)

 م لها أربع سنين؛ ألنها تجذع إذا سقط سنها وهذا أعلى سن يجب في الزكاة( ما ت 3)

وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي   -صــــــلى هللا عليه وســــــلم-( لحديث الصــــــدقات الذي كتبه رســــــول هللا  4)

 وحسنه

ــتين  ( ففي مائة وثالثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت  5) لبون، وفي مائة وخمســــــين ثالث حقاق، وفي مائة وســــ

 أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثالث بنات لبون وهكذا

 (.4/52(، وحاشية املشايخ )6/60( تقديرا فال يزيد وال ينقص، واختار ابن عثيمين أنها تقويم، انظر: الشرح املمتع: )6)

 ( في عمر سنة.7)

 .إلى اليمن، موفي ستين تبيعان ثم في كل ثالثين تبيع[  -صلى هللا عليه وسلم-النبي    ( لحديث معاذ حين بعثه8)

 .( لها سنتان9)
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 .(1) إذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير (4

 .(2) بقرة 30الذكر هنا وهو التبيع في يجزئ  (5

 . مكان بنت مخاض عند عدمهاق وجذع يجزئ ابن لبون وح (6

 

 زكاة الغنم 

 .ممن الغن 40ال تجب زكاة الغنم فيما دون  (1

 شاة )جذع ضأن أو ثني معز(   من الغنم بأنواعها من الضأن واملعز األهلية والوحشية:  40يجب في  (2

 من الغنم: شاتان 121يجب في  (3

 شياه  3من الغنم:  201يجب في  (4

 لغنم: شاه من ا  100وفيما زاد عن ذلك؛ يجب في كل  (5

 ال تؤخذ هرمة وال معيبة ال يضحى بها إال إن كان الكل كذلك  (6

 ال تؤخذ حامل وال الربى التي تربي ولدها، وال طروقة الفحل وال كريمة وال أكولة، إال برض ى مالكها،  (7

 تؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم   (8

 املسائل املشتركة في زكاة بهيمة األنعام:

 . محجور عليه إخراج أدون مجزئ يتعين على ولي  (1

 وال يشرع الجبران في غير اإلبل. (2

بل يدفعها بدون ذبح إلى الساعي إذا كان، أو إلى الفقراء، سواء كانت  ال يجوز إخراج زكاة بهيمة األنعام لحًما  (3

  .(3)  من عنده أو اشتراها من غيره

  (4) أو غنم ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر (4

 وأما اإل  ال (5
ً
 بقر، فال يجزئ فصالن وعجاجيل،  البل و يجزئ الصغار إال في الغنم إذا كان النصاب صغارا

 إن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة املالين،  (6

إن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر   (7

 قيمه املالين. 

 أحكام الخلطة في بهيمة األنعام:

 
 ( لحديث معاذ رواه أحمد1)

 ( لورود النص فيه2)

 ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(14472( الفتوى رقم )3) 

 فال يكلفها من غير ماله  ( ألن الزكاة مواساة4)
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لطة (1
ُ
 ين كـاملال الواحد إن كانا نصابا من ماشية،  تصير املالين املختلط (1)الخ

والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه أو خلطة  (2

 (2) أوصاو بأن تميز ما لكل

 تطبيق أحكام الخلطة:شروط   (3

راح وهو املبيت واملأوى،   .1
ُ
 االشتراك في امل

 االشتراك في املسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى،   .2

 االشتراك في املحلب وهو موضع الحلب،  .3

 االشتراك في الفحل بأن ال يختص بطرق أحد املالين،  .4

   (3) املرعى وهو موضع الرعي، ووقتهاالشتراك في  .5

 ال أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة وال فيما دون نصاب وال لخلطة مغصوب،   (4

 إذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه،  (5

 ال أثر للخلطة وال للتفريق في غير ماشية   (6

 وتحرم الخلطة وتفريق األموال فرارا من الزكاة. (7

 

  

 
 ( أي الشركة.1)

( لو كان إلنســــان شــــاة وآلخر تســــعة وثالثون أو ألربعين رجال أربعون شــــاة، لكل واحد شــــاة، واشــــتركوا حوال تاما فعليهم شــــاة  2)

لحول  على حسـب ملكهم، وإذا كان لثالثة مائة وعشـرون شـاة لكل واحد أربعون، ولم يثبت ألحدهم حكم االنفراد في شـ يء من ا

 فعلى الجميع شاة أثالثا

ــلم-( لقوله 3) حال يجمع بين مفترق وال يفرق بين مجتمع خشــــــــــية الصــــــــــدقة وما كان من خليطين، فإنهما    :-صــــــــــلى هللا عليه وســــــــ

 رواه الترمذي وغيره"يتراجعان بينهما بالسوية
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 (1) زكاة الخارج من األرضالصنف الثاني: 

 أوال: زكاة الحبوب والثمار  

 (2) م تكن قوتا كحب الرشاد واألبازيرتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة ولو ل (1

 كتمر ولوز  (3)تجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر (2

 تجب الزكاة في الزعتر وأوراق األشجار التي تكال وتدخر مثل ورق السدر  (3

 . (4) وال تدخر وال في الخضر والبقول والزهور ونحوها مما ال يكال وال يدخرال تجب الزكاة في الثمار التي ال تكال   (4

 إن زكى ما ذكر من املعشرات مرة فال زكاة فيه بعد؛ ألنه غير مرصد للنماء،  (5

 شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار وما يكال ويدخر من األوراق 

 .بلوغ النصاب  الشرط األول:

يكون  والوسق: ستون صاعا،    (5) قشره وجفاو الثمار: خمسة أوسقبعد تصفية الحب من    النصاب  قدر (1

 . (6) صاع  300النصاب  

السنة حملين في تكميل    تضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في (2

  ،(7) النصاب

تكميل  (3 في  بعضها  إلى  فتضم  اآلخر  الحب  قبل  الحب  وكذلك  اآلخر،  الثمر  قبل صالح  ثمر  بدأ صالح  لو 

 النصاب سواء اتفق وقت إطالعها وإدراكها أو اختلف تعدد البلد أو ال  

 .(8) ال يضم جنس من الحبوب أو الثمار إلى جنس آخر، فال يضم بر لشعير، وال تمر لزبيب في تكميل نصاب (4

 أن يكون النصاب مملوكا للمكلف وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصالح،  الشرط الثاني:

 
 ِمن  1)

ْ
نِفُقوا

َ
 أ
ْ
ِذيَن َءاَمُنٓوا

َّ
َها َل وُّ

َ
أ
ِت  ( يشـــــــــــمل الحبوب والثمار والعســـــــــــل واملعدن، ودليله قول هللا تعالى: ﴿َيمٓ

م
َب ِ
ي 
َ
ســـــــــــَ َما ط

َ
  ك

ٓ
ا ۡبُتۡم َوِممَّ

ع مالبقرة:   ۡرِضن
َ ۡ
َن َأل ِ

م م 
ُ
ك
َ
َرۡجَنا ل

ۡ
خ
َ
 [. والزكاة تسمى: نفقة267أ

 حفيما سقت السماء والعيون العشر« رواه البخاري  :-صلى هللا عليه وسلم-( لعموم قوله  2)

ــلم-( لقوله 3) ما ال يدخر ال تكمل  حليس فيما دون خمســـــة أوســـــق صـــــدقة« فدل على اعتبار التوســـــيق، و  :-صـــــلى هللا عليه وســـ

 فيه النعمة لعدم النفع به مآال

 (.2/239(، وحاشية العنقري )1/144( واختار شيخ اإلسالم وجوبها في التين والتوت واملشمش، انظر: حاشية التنقيح )4)

 ( لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه: حليس فيما دون خمسة أوسق صدقة« رواه الجماعة5)

كيلو جرام، وهو محـل نظر ألن املكيـال وحدة حجم وال يحول إلى وحدة الوزن إال إذا اتحـدت    653عادل  ( في معيـار الزكاة: وت 6)

 الكثافة، ولو تم تحويله إلى املتر املكعب أو اللتر لكان أصح.

 ( لعموم الحديث7)

(، وحاشـــية  25/23اوى )( واختار شـــيخ اإلســـالم أنه يضـــم الجنس إلى اآلخر، وزرع العام بعضـــه إلى بعض، انظر: مجموع الفت 8)

(، وذكر الشـــــــيخ عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب أن الفتوى على أن تضـــــــم األجناس في العام الواحد، انظر:  4/88املشـــــــايخ )

 (.187-5/186الدرر السنية: )
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 .(1) لو ملك الثمرة قبل صالحها ثم صلحت بيده لزمه زكاتها (1

 ال تجب الزكاة فيما ملكه املكلف بعد بدو الصالح بشراء أو إرث أو غيره   (2

 نه يملكه وقت الوجوب.إن سقط للمكلف حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة؛ أل  (3

 ال تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده   (4

 ال تجب الزكاة فيما يجتنبه املكلف من املباح ولو نبت في أرضه ألنه ال يملكه بملك األرض،  (5

 مقدار زكاة الحبوب والثمار 

1) ( اإلنتاج  عشر  والبعلي  %10يجب  والعيون  األمطار  من  مؤنة  بال  مسقية  كانت  إذا  والثمار  الحبوب  من   )

 الشارب بعروقه،  

 (2) قية بمؤونة مثل املضخات الزراعية ( من اإلنتاج إذا كانت مس %5يجب نصف العشر )  (2

 ، (3)وبمؤونه نصفينشرب بال مؤونة فيما ي( من اإلنتاج %7.5أرباع العشر ) ثالثةيجب  (3

 ، (4) العتبار بأكثرهما نفعا ونمواإن تفاوت السقي بمؤونة وبغير مؤونة فـا (4

 ( 5) (%10يجب إخراج عشر اإلنتاج )إن جهل املكلف أو الساعي كون السقي بمؤونة أكثر أو بغير مؤونة أكثر ف (5

لكل منهما حكم نفسه في سقيه  وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة، واآلخر بغيرها ضما في النصاب و  (6

 بمؤنة وغيرها، ويصدق مالك فيما سقي به. 

  وفقا للتفصيل السابق   ( من اإلنتاج %7.5ثالثة أرباع العشر )  أو  (%5( أو نصف العشر )%10يجب العشر )  (7

   (6) على مستأجر األرض أو مستعيرها دون مالكها

 .والثمر اليابسيلزم أن يكون املخرج للزكاة من الحب املصفى   (8

جاز إخراج الزكاة عن الجميع بما يعادل النوع    ،إذا كان البستان ينتج نوعان أحدهما فاخر واآلخر رديء (9

  .(7) املتوسط بينهما 

 وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار

 (8) لحب وبدا صالح الثمر وجبت الزكاةإذا اشتد ا (1

 لم تسقط،   أو تلفا بتعديه بعد وجوب الزكاة  لو باع الحب أو الثمرة (2

 
 (.2/246(، وحاشية العنقري )3/248( وحاشية أبابطين )4/92( انظر: الفروع )1)

 في حديث ابن عمر: حوما سقي بالنضح نصف العشر« رواه البخاري  -عليه وسلمصلى هللا -( لقوله 2)

 : بغير خالو نعلمه."املبدع"( قال في3)

 ( ألن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة، فاعتبر األكثر كالسوم4)

 ( ليخرج من عهدة الواجب بيقين5)

ُهۥ َيۡوَم 6)  َحقَّ
ْ
 [ 141َصاِدِهۦنع ماألنعام:  َح ( لقوله تعالى ﴿َوَءاُتوا

 ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود، عبد هللا بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(2246( الفتوى رقم )7) 

 ( ألنه يقصد لألكل واالقتيات كاليابس8)
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 إن قطع الحب أو الثمرة أو باعهما قبل وجوب الزكاة فال زكاة عليه بشرط أال يقصد الفرار منها،   (3

 إن ثبت أنه باع الحب أو الثمرة قبل وجوب الزكاة حيلة إلسقاط الزكاة لم تسقط عليه الزكاة.  (4

   (1) ر في املكان املعتاد لتجفيفهاالحبوب والثماال يستقر وجوب الزكاة إال بجعل  (5

إن تلفت الحبوب أو الثمار قبل جعلها في مكان التجفيف بغير تعد منه وال تفريط سقطت الزكاة ألنها لم  (6

 تستقر،  

 إن تلف بعض املحصول، قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإال فال زكاة فيه،   (7

 كى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التلف نصابا،  إن تلف بعض املحصول بعد الوجوب ز  (8

 ل متفرقة:مسائ

  .(2) إذا كان السقي بكلفة العشر  ربعفيخرج من ثمنها  ،إذا بيعت زكاة الزروع والثمار  (1

 .(3) يحرم شراء املكلف زكاته أو صدقته، وال يصح العقد (2

 حدته. يجب على املكلف أن يزكى كل نوع من األنواع الواجب فيها الزكاة على  (3

  .(4)  تخرج الزكاة من قيمة الثمار في بلدها وليس في البلد الذي يصدر له (4

النخل والكْرم فقط، ويترك الثلث أو الربع توسعة    يسن لإلمام بعث خارص حين يبدو صالح الثمر، فيخرص (5

 .(6)(5) على أرباب األموال

 زكاة العسل ثانيا: 

 (7) إذا أخذ املكلف من ملكه أو أرض ليست ألحد كالجبال والغابات من العسل مائة وستين رطال عراقيا  

 .(9) (8) (%10يه زكاته بمقدار العشر ) فيجب عل

 

 
 ( ألنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه1)

 شايخ )عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(( بتوقيع امل 9884( الفتوى رقم )2) 

 ولو من غير من أخذها منه.  ، يحرم أن يشتري املكلف الزكاة أو الصدقة التي دفعها ممن دفعها إليه :( أي3)

 ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(10230( الفتوى رقم )4) 

 (103-4/98املشايخ )( انظر: حاشية  5)

(، وكـذا  5/196( واختـار الشـــــــــــــيخ محمـد بن عبـد الوهـاب أنـه غير مقـدر، بـل يترك لهم قـدر مـا يـأكلـه، انظر: الـدرر الســـــــــــــنيـة )6)

 (.4/55الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه )

العراقي يســــــــــــــــاوي  7) ــاع الــــدرهم، والــــدرهم يســــــــــــــــاوي    128( الرطــــل  واملوازين  "غم )كتــــاب  2.975درهم وأربعــــة أســـــــــــــبــ ــاييــــل  املكــ

 كيلو غرام من العسل. 61.200ويساوي  160مضروبا في 382.5( فيكون نصاب العسل:  18ص/)"الشرعية

 ( قال اإلمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة8)

ــايخ )عبــد هللا بن قعود، عبــد الرزاق عفيفي، عبــد4195( في الفتوى رقم )9) العزيز ابن بــاز(مــا نصــــــــــــــه: ليس في    ( بتوقيع املشــــــــــــ

العسـل املنتج بواسـطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، وبلغت قيمته النصـاب، وفيه  

 ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(4195ربع العشر. الفتوى رقم )
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 زكاة املعدن ثالثا: 

( إن بلغ  %2.5بمقدار ربع العشر من املعدن نفسه )من جنسهما  تجب الزكاة في معدن الذهب أو الفضة   (1

 نصابا وكان املخرج له من أهل وجوب الزكاة.

قيمته (2 من  العشر  ربع  بمقدار  األخرى  املعادن  في  الزكاة  بلغت  %2.5)  اتجب  إن  بعد    القية(  سبك  ال نصابا، 

 تصفية إن كان املخرج له من أهل وجوب الزكاة. الو 

 كازرابعا: الر 

قبل اإلسالم  (1 بقايا ما  أو ما قبل    الركاز املوجود من  الجاهلية  فيها في  التي وجد  املنطقة  يجب فيه  ف  إسالم 

  (1) ( في قليله وكثيره%20الخمس )

  ،(2)  يصرو الواجب إخراجه من الركاز مصرو الفيء املطلق للمصالح كلها (2

فإن استأجر شخص آخر ليبحث له عن ركاز فيكون  يكون الباقي من الركاز لواجده ولو أجيرا لغير طلبه،   (3

 األجير فله أجرته فقط. الباقي للمؤجر، وأما 

 .(3) ال زكاة فيما يستخرج من البحر كاللؤلؤ واملرجان (4

  

 
 حوفي الركاز الخمس« متفق عليه عن أبي هريرة :-صلى هللا عليه وسلم-( لقوله 1)

 ( في الروض: يصرو في مصالح املسلمين2)

 (.4/117( انظر: حاشية املشايخ )3)
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 زكاة النقودالصنف الثالث: 

 تجب زكاة الذهب إذا بلغ عشرين مثقاال   (1

 (1) تجب زكاة الفضة إذا بلغت مائتي درهم  (2

 .(2) واملعتبر في الدينار والدرهم وزنهما (3

زكى األنواع املشوبة )غير الخالصة( من  (4
ُ
 . (3) الذهب والفضة يسقط من وزنها ما ليس من جنسها ثم ت

  (4) ( من النقود%2.5د ربع العشر ) مقدار الزكاة في النقو  (5

 يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب   (6

  (5) ئ إخراج زكاة أحدهما من اآلخريجز  (7

  .(6)  ال فرق بين الحاضر والدين (8

 
 من الذهب الخالص والنصـــــــــــاب للفضـــــــــــة   85( في املعايير الشـــــــــــرعية قدروا العشـــــــــــرين مثقاال بما وزنه 1)

ً
 من   595جراما

ً
جراما

( بتوقيع املشـــــايخ )عبد هللا بن قعود، عبد هللا بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد  5522وفي الفتوى رقم )  الفضـــــة الخالصـــــة.

 العزيز ابن باز(: نصاب الذهب بالجرام الحالي املعمول به اآلن واحد وتسعون جراما وثالثة أسباع جرام. 

ان بحســــــبه ســــــواء قل ما فيه من الذهب أ الفضــــــة أم كثر،  ( واختار شــــــيخ اإلســــــالم أن الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومك2)

ــية أبابطين )102فالعبرة عنده بالعدد ال الوزن، انظر: االختيارات ) ــية العنقري )3/286(، وحاشــــ (، وحاشــــــية 2/257(، وحاشــــ

 (.4/123املشايخ )

   :املعادلة اآلتية( يكون بحسب  18( طريقة حساب نصاب األنواع املشوبة في الذهب )كعيار  3)

 فأكثر: وجبت فيه الزكاة، وهي   85فإذا بلغ الناتج    ، = نصاب النوع[  24م )عدد الجرامات × العيار( ÷  
ً
 . %2.5جراما

. 3.7، وهو %2.5ثم يخرج من هذه الجرامات  ، جراًما 148.75=  24( ÷  21ج × عيار  170)  :تطبيقه
ً
 جرام تقريبا

   :يكون بحسب املعادلة اآلتية( ف900وأما الفضة املشوبة )كعيار  

 فأكثر: وجبت فيه الزكاة، وهي   595فإذا بلغ الناتج    ، = نصاب النوع[  999م )عدد الجرامات × العيار( ÷  
ً
 . %2.5جراما

. 15,8، وهو  %2.5ثم يخرج من هذه الجرامات  ، جراًما 630,7=   999( ÷ 900ج × عيار  700)  :تطبيقه
ً
 جرام تقريبا

رواه ابن ماجه. وعن علي نحوه  "( لحديث ابن عمر وعائشــــــــــــة مرفوعا حإنه كان يأخذ من كل عشــــــــــــرين مثقاال نصــــــــــــف مثقال4)

 وحديث أنس مرفوعا حفي الرقة ربع العشر« متفق عليه

 ( ألن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس5)

: ال تجــب الزكــاة في الــدين املؤجــل غير املرجو  "(: زكــاة الــدائن للــدين االســـــــــــــتثمــاري املؤجــل:1/21)  118ورد في قرار رقم:  (  6)
ً
أوال

: تجب الزكاة في الديون االســـــــــتثمارية املؤجلة املرجو 
ً
ســـــــــداده؛ ألي ســـــــــبب كان، كالدين على املفلس أو املماطل أو الجاحد. ثانيا

: يزكى أصـــــــل الدين االســـــــتثماري املقســـــــط مع ربح العام الذي تخرج فيه  ســـــــدادها، كل حول قمري، كالدي 
ً
. ثالثا

ً
ون الحالة تماما

، فيجوز تأخير زكاته إلى 
ً
 لســـــــــــنوات، ويســـــــــــتوفى كامال

ً
: إذا كان الدين االســـــــــــتثماري مؤجال

ً
الزكاة دون أرباح األعوام الالحقة. رابعا

 حين قبضه، ويزكى لألعوام املاضية". 

من كان له على مليء دين يبلغ النصــــــــاب أو يكمل بلوغ نصــــــــاب عنده فتجب فيه الزكاة، ويزكيه إذا قبضــــــــه ملا    وفي فتوى للجنة:

مضـ ى عليه، سـواء كان ذلك سـنة أو أكثر وإن زكاه قبل قبضـه فحسـن، وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضـه لسـنة واحدة،  

وهو قول مالك، وأفتى به الشــــــيخ عبد الرحمن بن حســــــن وقال:    وإن مضــــــ ى عليه أكثر من ســــــنة، وهذا رواية عن اإلمام أحمد، 
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املؤجل مطلقا، سواء أكان على مليء مقر بالدين أو على غير مليء، إال أنه  تجب الزكاة على الدائن في الدين   (9

 رض ي هللا عنهما.  (3) وابن عباس (2) قول علي وهو. (1) ال يلزمه إخراجها حتى يقبض الدين، فيؤدي ملا مض ى

بض  ،(4) املال الضمار   (10
ُ
  .(5) تجب فيه الزكاة لسنة واحدة إذا ق

 تضم قيمة عروض التجارة إلى النقود  (11

 يضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته  (12

 يجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل.  (13

 (6) ال زكاة في حلي الذكر واألنثى املباح املعد لالستعمال أو العارية (14

النساء إلعارتهن أو بالعكس فال زكاة عليه بشرط أال يفعل ذلك حيلة على الفرار من    لو اتخذ الرجل حلي (15

 الزكاة 

 
( بتوقيع املشــــــــــــــايخ )عبــد هللا بن منيع، عبــد هللا بن  232وهو اختيــار الشـــــــــــــيخ محمــد بن عبــد الوهــاب رحمــه هللا. الفتوى رقم )

 .  غديان، عبد الرزاق عفيفي(

(. واملذهب  28،  6/27ينظر: الشــــــرح املمتع )  ، بن عثيمينوهو اختيار الشــــــيخ ا  .( املتعلق بالزكاة35وينظر املعيار الشــــــرعي رقم )

 .(4/320كشاو القناع ) ، (6/226اإلنصاو مع الشرح الكبير )  :ينظر  .على وجوب زكاته ملا مض ى

إذا كان املدين معسرا أو كان مليئا لكنه مماطل وال يمكن الدائن استخالص دينه منه، أما لكونه ال "وفي فتوى أخرى ما نصها: 

لديه من اإلثبات ما يســــــتخلص به حقه لدى الحاكم، أو لديه اإلثبات لكن ال يجد من ولي األمر ما يســــــاعده على تخليص  يجد  

حقه، كما في بعض الدول التي ال نصـــــرة فيها للحقوق فال تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويســـــتقبل به حوال. الفتوى  

 ديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(.( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن غ9069رقم )

والعروض لغير املــدير بــاب واحــد، ولم ير في ذلــك إال زكــاة واحــدة ملــا مضـــــــــــــ ى من -أي عنــد مــالــك-الــدين عنــده"قــال ابن عبــد البر:

ائب عنده كالضــمار،  األعوام تأســيا بعمر بن عبد العزيز في املال الضــمار، ألنه قضــ ى أنه ال زكاة فيه إال لعام واحد، والدين الغ

وليس لهذا املذهب في النظر كبير  "ألن األصـــــــــل في الضـــــــــمار ما غاب عن صـــــــــاحبها"ثم عقب ابن عبدالبر على هذا الرأي بقوله:

إذ لو وجبت لكل عام ألدى إلى أن الزكاة تســتهلكه، ولهذه العلة  ". وعلل الزرقاني رأي املالكية بما يأتي:98-9/97االســتذكار"حظ

 .2/145شرح الزرقاني للموطأ"وال القنية، ألن الزكاة مواساة في األموال املمكن تنميتها، فال تفيتها الزكاة غالبا.لم تطلب في أم

 .6900حديث:   -كتاب الزكاة باب ال زكاة إال في الناض   -وقضاء عمر بن عبدالعزيز رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه 

 . 3/18صاو،واإلن 172-2/171( انظر: كشاو القناع1)

في األموال برقم    7116عبــــدالرزاق برقم    734( رواه أحمــــد في مســــــــــــــــائــــل عبــــدهللا برقم  2) ــة    1220وأبو عبيــــد  وابن أبي شـــــــــــــيبــ

 .6/103وصححه ابن حزم في املحلى   4/150والبيهقي  3/163

 .1222( رواه أبو عبيد في األموال برقم  3)

   .صل امللك( هو املال غير املقدور على االنتفاع به مع قيام أ4)

(. واملذهب على  28، 6/27ينظر: الشـــرح املمتع )  ، وهو اختيار الشـــيخ ابن عثيمين  .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشـــرعي رقم )5)

  .(4/320كشاو القناع ) ، (6/226اإلنصاو مع الشرح الكبير )  :ينظر .وجوب زكاته ملا مض ى

 (.103،  97، 92، 87-86، 69، 14/82مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )( واختار ابن باز وجوب الزكاة فيه، انظر:  6)
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  (1) يه الزكاة إن بلغ نصابا وزناإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان الحلي محرما فف (16

 وفي إخراج الزكاة بقيمة الحلي.   ،الحلي في بلوغ النصاب يشترط الوزن في (17

 إن كان الحلي معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض  (18

 نوازل زكاة النقود: 

 : النقدان (1

زكاة األوراق النقدية، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها   (2

  .(2) من األثمان والعروض املعدة للتجارة 

في تنفيذ مشاريع   (3 أو  أثر لكون األموال مرصدة لحاجة مالكها  في مبالغ الحسابات الجارية. وال  الزكاة  تجب 

 .(3)استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون املترتبة عليه 

مقابل  (4 واملؤسسات  األفراد  من  تؤخذ  التي  النقدية  والتأمينات  للمناقصات،  التنفيذية  التأمينات  مبالغ 

ع من  الحصول  يزكيها  املعدات،  أو  األماكن  استئجار  وتأمينات  والكهرباء  الهاتف  مثل  معينة،  لى خدمات 

 .(5) إذا قبضها  (4)  يقدمها لسنة واحدة

مبلغ العربون ال يحسمه البائع من موجوداته الزكوية بل تجب تزكيته عليه، ألنه يملكه سواء فسخ املشتري   (5

 .(6) العقد أو أمضاه

ال تجب زكاة مكافأة نهاية الخدمة على املوظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق امللك التام، وإذا   (6

  
ً
صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاما

 .(7)فيضمها إلى موجوداته الزكوية 

 .(8) يان على النحو املشار إليه بشأن مكافأة نهاية الخدمة يزك ،املكافأة والراتب التقاعدي  (7

االدخار (8 خاص    ،مكافأة  في حساب  كانت  فإن  فيه،  تودع  الذي  الحساب  نوع  بحسب  زكاتها  حكم  يختلف 

لصالح املوظف أو العامل وله الحق في اختيار استثمارها فإنها تضم إلى موجوداته الزكوية من حيث الحول  

 
 ( ألنها إنما سقطت مما أعد لالستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتض ى األصل 1)

 ( حول العملة الورقية.6/5) 22( قرار املجمع الفق)ي اإلسالمي رقم: 2)

 ( 1/16) 143( قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم 3)

  .والتخريج على املذهب على وجوب زكاته ملا مضـــــــــــــ ى ( مخرج على قول املالكية، واملذهب أنه يزكيها إذا قبضـــــــــــــها أو تمكن منها.4)

  .(4/320كشاو القناع ) ، (6/226اإلنصاو مع الشرح الكبير )  :ينظر

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )5)

 .املتعلق بالزكاة(  35( املعيار الشرعي رقم )6)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )7)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )8)
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قبضه  والنصاب. أما إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة فال زكاة عليه، لعدم ملكه التام له، إال بعد  

 . (2)  (1)  فيزكيه عن سنة واحدة

مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى املؤسسات الخاصة أو الشركات، ومكافأة   (9

االدخار التي تظل في حسابات املؤسسات الخاصة أو الشركات ال تخرج من ملكها فال تحسم من موجوداتها  

 .(3) الزكوية، بل تزكى معها

   (4) .كانت هذه املبالغ لدى املؤسسات العامة ) الحكومية ( فإنها ال تزكى، ألنها من املال العامإذا  (10

للديون، واملشتملة على فوائد   (11 )املمثلة  في أصل مبلغ  -السندات وأذونات الخزانة  مع حرمتها(: تجب الزكاة 

با أما  الخيرات،  في  كلها  صرفها  فيجب  الفوائد  أما  السند(  )تكلفة  لهذه  السند  املصدرة  للبنوك  لنسبة 

 .(5) السندات واألذونات فقيمتها االسمية من املطلوبات

)مبلغ الورقة( بما فيها الزيادة املدمجة  أوراق القبض )الكمبياالت والسندات اإلذنية(: يزكى أصل الدين   (12

 .(6) في الثمن إذا كان عن سلعة مبيعة باألجل

 . (7) يزكيها حملتها بحسب املوجودات التي تمثلها الصكوك االستثمارية، بأنواعها املختلفة، (13

وليست   (14 لدوها  أمانة  ف)ي  االستثمارية  الصكوك  تحفظ  أو  املوجودات  تدير  التي  للمؤسسات  بالنسبة  أما 

 .(8)مطلوبات، وليس عليها إال تزكية نصيبها من الربح أو عمولتها ضمن موجوداتها النقدية

 . (9) تلفة: تزكى بحسب املوجودات التي تتكون منها الصناديق االستثمارية، بأنواعها املخ (15

 للوعد امللزم لتغطية ضرر النكول: زكاته على الجهة التي قدمته  :هامش الجدية (16
ً
 . (10) وهو املبلغ املقدم تأكيدا

 .(11) فيعامل معاملة زكاة الحسابات الجارية  ،فإن تم إيداعه في حساب جار (17

 
  .والتخريج على املذهب على وجوب زكاته ملا مضـــــــــــــ ى( مخرج على قول املالكية، واملذهب أنه يزكيها إذا قبضـــــــــــــها أو تمكن منها. 1)

  .(4/320كشاو القناع ) ، (6/226اإلنصاو مع الشرح الكبير )  :ينظر

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )2)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )3)

 .(1/16) 143صدر بقرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم  ، (18( إلى املادة )7( جميع ما سبق من املادة )4)

 .( املتعلق بالزكاة35املعيار الشرعي رقم )(  5)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )6)

  ،وزكاة صـــــكوك املرابحة زكاة الدين   ، فزكاة صـــــكوك املضـــــاربة زكاة عروض التجارة  .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشـــــرعي رقم )7)

   .وزكاة صكوك اإلجارة زكاة األعيان املؤجرة وهكذا

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )8)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )9)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )10)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )11)
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 .  (1) فيعامل معاملة زكاة الحسابات االستثمارية ،استثماري وإن تم إيداعه في حساب  (18

 :(2) الزكاة الواجبة على البنك قبل قرار التحول  (19

إذا كان التحول بتملك من الراغبين في تحويله فال يجب عليهم زكاة عن الفترة السابقة، وإنما هي على املالك   −

 السابقين ويوجد وينشأ سبب وجوب الزكاة على املالكين الجدد منذ التحول.  

املساهمين،   أما إذا كان التحول من داخل البنك ولم يتم إخراجها فإن أداءها عن الفترة السابقة واجب على −

علما بأنهم مطالبون بأداء الزكاة ولو كان املال حراما ؛ ألن إخراج الزكاة هو إخراج لجزء من الواجب الذي  

 هو التخلص من جميع الفوائد واملكاسب غر املشروعة. 

الصناديق   (20 ووحدات  النقدية  والتأمينات  الجارية  كالحسابات  النقدية  الرهونات  جميع  للزكاة  تخضع 

 .(3) االستثمارية املجمدة وكذلك دين السلم واالستصناع بضوابطها والحسابات

  

 
 .املتعلق بالزكاة  (35( املعيار الشرعي رقم )1)

 .( بخصوص الزكاة الواجبة على البنك قبل قرار التحول 6( املعيار الشرعي رقم )2)

 .( بشأن زكاة املرهون 39( املعيار الشرعي رقم )3)
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 زكاة عروض التجارة الصنف الرابع: 

 .(1) وض: ما أعد لبيع وشراء ألجل ربحالعر  (21

إذا ملك املكلف العروض بفعله بالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد املبيع بنية التجارة   (22

التملك تعوض عن عرضها    ،عند  فيما  حكمها  و واستصحاب  بيع عروض  استصحا =  عند  التجارة  نية  ب 

   (2)ا من أحد النقدين زكى قيمتهاوبلغت قيمتها نصاب ،وشراء غيرها

 .(3) ال تجزئ الزكاة من العروض (23

نو  (24 ثم  التجارة  نية  بغير  بفعله  ملكها  أو  كـإرث  فعله  بغير  العروض  املكلف  ملك  لم  إن  بها  التجارة  تصر  ى 

 . (5) (4) للتجارة
 إن ملك املكلف الحلي للبس إذا نواه للقنية ثم نواه للتجارة فيلزمه زكاته.  (25

 .(6) تقوم العروض عند تمام الحول باألحظ للفقراء بأقل النصابين من ذهب أو فضة  (26

وكما    ،لو اشتريت بذهب فال يعتبر نصاب الذهب بل األحظ  := أي   ما اشتريت به ال قدرا وال جنسا   يشترطوال   (27

 . ال يعتبر من اشتريت به سواء كان أحد النقدين أو عرًضا :أي = لو كان عرضا، 

   .بل بالوزن ال عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة (28

 . (7) لألثمان أو العروض على حوله بنىن أثمان أو عروض إن اشترى املكلف عرضا بنصاب م (29

 .(8) نصاب سائمة لم يبين على حولهاشترى املكلف عرضا أو باعه بإن  (30

 
 ( سمي بذلك ألنه يعرض ليباع ويشترى أو ألنه يعرض ثم يزول1)

 ( ألنها محل الوجوب العتبار النصاب بها2)

ــية  77(، واملختارات الجلية )1/299اإلســــــــــــالم والســــــــــــعدي وابن باز جوازه، انظر: الفتاوى الكبرى )( واختار شــــــــــــيخ  3) (، وحاشــــــــــ

(، ومجموع فتــاوى ومقــاالت  156-4/155(، وحــاشـــــــــــــيــة املشــــــــــــــايخ )269-2/268(، وحــاشـــــــــــــيــة العنقري )305-3/304أبــابطين )

 (.253، 14/249متنوعة )

 فيه حتى    .بمجرد النية ( ألنها خالو األصــل في العروض فال تصــير لها4)
َ
وأفتت اللجنة الدائمة بأن ما اشــترَي لالقتناِء، فال زكاة

ة التجارة ) جارة ِمن وقِت نيَّ ِ
جارة، فيبدأ حوُل الت  ِ

  .(201الفتاوى السعدية )ص  :ينظر  ، وبه قال ابن سعدي  .(9/330ُينوى به الت 

مجموع فتـــاوى ابن    :ينظر  .فال زـكــاة عليـــه مـــا لم يجزم على أحـــدهـــا  ، ذلـــكهـــل يجعلهـــا للتجـــارة أو يبنيهـــا ونحو    ، ( وإذا تردد في نيتـــه5)

  .(17/461عثيمين )

   :هي  ، ( واملعادلة التي يمكن من خاللها إخراج قيمة زكاة العروض6)

زكي  مخصــــوًما منه الديون التي على امل   ، م)قيمة البضــــاعة املوجودة س الســــيولة النقدية بالصــــندوق أو البنك س الدين املرجو ســــداده

 .% 2,5للغير( ×  

 ( ألن وضع التجارة على التقلب واالستبدال بالعروض واألثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة7)

 ( الختالفهما في النصاب والواجب8)
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قدم    ،ألن السوم سبب للزكاة  ؛فإنه يبني على حوله  ،ب سائمة للتجارة بمثله للقنيةإن اشترى املكلف نصا (31

 .(1)  عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال املعارض يثبت حكم السوم لظهوره

 من ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم،  (32

وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه   (33

 دباغ ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح، 

ومثل ذلك أدوات الصناعة  باغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إال أن يريد بيعها معها،  ال زكاة في آالت الص (34

 وآالتها. 

 وال زكاة في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان  (35

 

 نوازل زكاة عروض التجارة: 

 :(2) زكاة أجور العقار  -أ

ا، ال في رقبته وال في قدر أجرته. العقار املعد للسكنى، هو من أموال القنية، فال تجب فيه الزكاة  −
ً
 إطالق

  العقار املعد للتجارة، هو من عروض التجارة، فتجب الزكاة في رقبته، وتقدر قيمته عند مض ي الحول عليه. −

o   بقرب مدينة ونيته أن يبيعها عند وصول الرغبة إليها منذ سنوات، فتعدُّ هذه األرض من 
ً
من اشترى أرضا

  .(3)  عروض التجارة

o أخرى للتجارة 
ً
 للقنية ثم نواها للتجارة، فال يبدأ حولها إال إذا باعها ثم اشترى أعيانا

ً
 أو عقارا

ً
  إذا اشترى أعيانا

(4).  

o   للتجارة، وأثناء الحول غير نيته إلى القنية، فإن حول التجارة ينقطع، فإن رجعت 
ً
 أو عقارا

ً
إذا اشترى أعيانا

 أخرى للتجارة نيته إلى التجارة فال يبدأ حوله إال
ً
 .(5)  إذا باعها ثم اشترى أعيانا

o (6)  إن لم يجزم بنية التجارة أو كانت نيته مترددة، فال يزكيها زكاة العروض.  

o  .الهبة إذا قبضها بنية التجارة فإن فيها زكاة العروض، فيلزمه زكاتها، إن انطبقت جميع الشروط األخرى 

 
لب جانب    ، فعندما اجتمعت التجارة واالقتناء  ، واشـترى غيرها لالقتناء  ، فباعها  ، شـخص كان عنده سـائمة للتجارة :( = أي1)

ُ
غ

 فبزوال املعارض )التجارة( يثبت حكم السوم في الزكاة.   ، التجارة ؛ ألنه أقوى 

 ( بشأن زكاة أجور العقار.1/11) 60( قرار املجمع الفق)ي اإلسالمي رقم: 2)

 في، إبراهيم بن محمد آل الشيخ(( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن غديان، عبد الرزاق عفي 18( الفتوى رقم )3)

لزوم إخراج زكاة األرض من حين العزم على   –رحمه هللا    –طبعة وزارة العدل. واختار الشيخ ابن باز  -5/40( كشاو القناع  4)

 .(9/323، فتاوى اللجنة  14/160البيع. )مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 

 (4/258( املغني )5)

نـــه الشـــــــــــــيخ ابن عثيمين    ، (4/251)( املغنى طبعـــة دار  جر  6) )مجموع فتـــاوى ورســـــــــــــــائـــل الشـــــــــــــيخ ابن عثيمين    -رحمـــه هللا-وبي 

17/461). 
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o   من فيه  التصرو  من  املمنوع  إشكاالتالعقار  بسبب  أو  الزكاة  ،الحكومة  فيه  تجب  الزكاة  و   ،فال  تجب 

  .(1)  مستقبال إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرو فيها

ال زكاة في أعيان املوجودات الثابتة    :وفي املعايير  .العقار املعد لإليجار، تجب الزكاة في أجرته فقط، دون رقبته -ب

الدارة للدخل، مثل املستغالت )األعيان املؤجرة( ما دامت ليست معدة للتجارة، وإنما تجب الزكاة فيما يبقى  

 . (2) من إيرادها وغلتها في نهاية الحول بضمه إلى املوجودات الزكوية األخرى وتزكيته 

 .(3)  من حين عقد اإلجارة بعد قبضها  يجب إخراج زكاة األجرة، عند انتهاء الحول، −

o فإن جهل  ،تقويم عند الحول بسؤال أهل الخبرة، وإن وقع الخالو بينهم فيكون التقويم بمتوسط السعرال

 .(4)  سعرها فيزكي رأس املال

ا له   −
ً
 بالنقدين.قدر زكاة رقبة العقار، إن كان للتجارة، وقدر زكاة غلته، إن كان لإلجارة، هو ربع العشر، إلحاق

o   في حال اإلعداد والبناء على األرض املذكورة فإنها ال تجب    اشترى من بيعها، ما دام  بنائها ثم  أرضا لغرض 

الزكاة حتى يستتم البناء وتصبح جاهزة للبيع، وحينئذ تجب فيها الزكاة عن كل سنة تمر عليها، وهي معروضة 

  .(5)  للبيع، فيقومها بما تساوي كل سنة ويخرج ربع العشر من قيمتها املقدرة

ال زكاة على األوقاو على جهات بر ومثلها صندوق الطالب، وأما العقارات املعدة للبيع وهي األوقاو على    -ت

  .(6)  الذرية ففيها الزكاة

وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل    ،املساهمة العقارية تزكى زكاة عروض التجارة -ث

  .(7)  النظر في ذلك

، %30أحد الشركاء مسلم فيخرج الزكاة للشركة ثم يضربها في حصته من الشركة، مثال إذا كان يملك  إذا كان   -ج

 ( %30فتكون زكاته: )زكاة الشركة ضرب 

السداد   − حالة مرجوة  وديون  في حكمها  وما  نقود  من  الزكوية  املوجودات   = املحاماة  ملكتب  الزكاة    – وعاء 

الفترة املالية في تاريخ قائمة املركز املالي س الحقوق الحكومية ( ثم يقسم  )املطلوبات املستحقة الدفع خالل  

 ليخرج قدر الزكاة.  40الناتج على 

 
 (9/340( )فتاوى اللجنة  1)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )2)

وجاء في    ، وم القبض أن الحول يبدأ من ي  :( بشــــــــأن العقارات واألراضــــــــ ي املأجورة2( جاء في قرار مجمع الفقه اإلســــــــالمي رقم )3)

أن أجرة العقــار تبــدأ من   :( بتوقيع املشــــــــــــــايخ )عبــد هللا بن غــديــان، عبــد الرزاق عفيفي، عبــد العزيز ابن بــاز(12437الفتوى )

 .(60وبه قرر املجمع الفق)ي اإلسالمي قراره رقم )  ، العقد

 (.17/467عثيمين  ( ) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن  32/236، 20/350( )مجموع الفتاوى  4)

 .( بتوقيع املشايخ )بكر أبو زيد، صالح الفوزان، عبد العزيز آل الشيخ، عبد العزيز ابن باز(18586( الفتوى رقم )5)

 (18/120، ومجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين  14/37( )مجموع فتاوى الشيخ ابن باز  6)

 عبد هللا بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن منيع،  1346( الفتوى رقم )7)
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−   
ً
مخصصا كان  ولو  الخزنة.  وفي  البنوك،  لدى  املنشأة  حسابات  في  التي  األموال  الزكوي  الوعاء  يشمل 

 لسداد دين، أو لشراء كراسات أو لتغ
ً
طية خطابات ضمان للدخول في  الحتياطات محاسبية، أو مرصودا

في ذمم العمالء ذوي املالءو   ،مناقصات حكومية التي  املال أن يكون ملكه    .(1)   ةالديون الحالة  في  ويشترط 

ذي ال يقدر صاحبه على أخذه،  
 
نة، واملال املغصوب ال ين املجحود إذا لم يكن للمالك بي  ، فال يدخل الد 

ًّ
تاما

ذي ال يدري من سرقه
 
 ، والدين على معسر.واملسروق ال

 .(2) تجب زكاة األسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم  -ح

ويطرح نصيب األسهم التي ال تجب    ، تخرج إدارة الشركة زكاة األسهم كما يخرج الشخص الطبيألي زكاة أمواله −

فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير  

 املسلمين.

 .إذا لم تزك الشركة أموالها ألي سبب من األسباب، فالواجب على املساهمين زكاة أسهمهم −

أثناء الحول   − في  باع املساهم أسهمه  أما املشتري  إذا  اه معه عندما يجيء حول زكاته. 
َّ
إلى ماله وزك ثمنها  ضم 

 .(3) فيزكي األسهم التي اشتراها على النحو السابق 

إذا كانت محتجزة    -خ القانونية إذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما  الوديعة 

عيد (4)  بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة
ُ
 .(5) ت إلى الشركةإذا أ

 .(6)االحتياطات واألرباح املرحلة تزكيها الشركة مع موجوداتها  -د

تحت   -ذ واملطالبات  السداد،  املستحقة  واملطالبات  التأمين  ملعيدي  الدائنة  واألرصدة  الفنية  املخصصات 

 .(7)التسوية ال تزكيها الشركة بل تحسم من موجوداتها الزكوية

الحياة، واملبالغ   -ر التأمين على  السارية، واملخصص اإلضافي، واحتياطي  االحتياطيات ومخصصات األخطار 

 .(8) املحتجزة عن إعادة التأمين ال تحسم من املوجودات الزكوية، بل تزكيها الشركة 

 
 ( بشأن زكاة الديون 1/2) :( مجمع الفقه اإلسالمي القرار ذو الرقم1)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )2)

 ( بشأن: زكاة األسهم في الشركات3/4)  28( قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم: 3)

  .والتخريج على املذهب على وجوب زكاته ملا مضـــــــــــــ ى( مخرج على قول املالكية، واملذهب أنه يزكيها إذا قبضـــــــــــــها أو تمكن منها. 4)

  .(4/320كشاو القناع ) ، (6/226اإلنصاو مع الشرح الكبير )  :ينظر

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )5)

 .لزكاة( املتعلق با35( املعيار الشرعي رقم )6)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )7)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )8)
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وإن جهل ثمنها   ،(1) وبحالتها الراهنة  األعمال اإلنشائية )املنشآت( قيد التنفيذ: تزكى بقيمتها يوم الوجوب -ز

   .فبالتكلفة

 .(2) املستخدمة في معدات اإلنتاج: ال تدخل في املوجودات الزكويةاملهمات الصناعية )قطع الغيار(  -س

 .(3) بحسب املكان املوجودة فيه البضاعة في الطريق: تزكى بالقيمة السوقية -ش

 .(4) تزكى بالقيمة السوقية بحسب املكان املوجودة فيه البضاعة لدى الغير برسم البيع )بالوكالة(: -ص

املؤسسة -ض من  مغطاة  مستندية  باعتمادات  املستوردة  واملبالغ  البضائع  االعتماد  فتح  نفقات  وتشمل   ،

املحجوزة من قبل البنوك الوسيطة: تزكى املبالغ املحتجزة لالعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة  

 .(5) يةفتزكى بقيمتها السوق

املبالغ املحتجزة لالعتماد، وال  البضائع املعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح املؤسسة -ط : ال تزكى 

 .(6)تحسم من املوجودات الزكوية للمؤسسة ألنها لم تقبض بعد 

 تزكى البضائع التي ال تزال لدى املؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. −

 .(7) لة املصانع من حين ابتداء إنتاجها يبدأ حول زكاة غ  -ظ

التجارية وبرامج الحاسوب   -ع التأليف واالبتكار والعالمات  للمتاجرة من الحقوق املعنوية، مثل حق  ما يعد 

 .(8) يزكى زكاة عروض التجارة

 ثالث صور:أو رغب مالكها في ذلك فإنه يتصور ، الزكاة الشرعية إللزام ولي األمر بذلكاملنشأة إذا أخرجت  -غ

 .(9) منشأتهالزكاة الشرعية دون زيادة أو نقصان، فإن ذمة مالكها تبرأ بذلك، في زكاة املنشأة إذا أخرجت  −

 .(10) أقل من الزكاة الشرعية، فيجب على مالكها أن يخرج الفرق، وال تبرأ الذمة إال بذلكاملنشأة  وإن أخرجت   −

 
 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )1)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )2)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )3)

 .( املتعلق بالزكاة35رقم )( املعيار الشرعي  4)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )5)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )6)

 .( الندوة الخامسة لقضايا الزكاة املعاصرة7)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )8)
  -هــــــــــــــــــ  1422قرار الهيئة الشـــــرعية العاملية للزكاة، ضـــــمن دليل اإلرشـــــادات ملحاســـــبة زكاة الشـــــركات، الدورة الحادية عشـــــرة    (9)

 أ.-19م، املادة  2001
 .84 وهو ما يفهم من بحث الشيخ عبدهللا املنيع عن زكاة األسهم املنشور في كتاب: بحوث في االقتصاد اإلسالمي ص  (10)
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، أو يعدها  (1) الشرعية، فيجوز ملالكها أن يعدها من الزكاة املعجلةأكثر من الزكاة  املنشأة  وأما إذا أخرجت   −

   .(2)زكاة أموال أخرى غير املؤسسة، أو يحتسبها صدقة زائدة عن الواجب الشرعي

  :(3)  املخصصات -و
مخصص إطفاء مصاريف  

 ما قبل التشغيل 

املوجودات   من  يحسم  ال 

 الزكوية

الخدمة  نهاية  مخصص 

 التقاعد ومكافأة وراتب 

من  يحسم  ال 

 املوجودات الزكوية

مخصص الهبوط في قيمة 

املشتراة   األسهم  في  االستثمارات 

 بقصد النماء 

املوجودات   من  يحسم  ال 

 الزكوية
 مخصص التعويضات 

من  يحسم  ال 

املوجودات الزكوية إلى أن 

 يصدر حكم نهائي

البضاعة  مخصص 

 الهالكة أو التالفة 

املوجودات   من  يحسم  ال 

 ةالزكوي
 مخصص الصيانة 

من  يحسم  ال 

 املوجودات الزكوية

أسعار  هبوط  مخصص 

 البضائع واألوراق املالية 

املوجودات   من  يحسم  ال 

 الزكوية

على   التأمين  مخصص 

 األصول الثابتة

من  يحسم  ال 

 املوجودات الزكوية

 مخصص اإلجازات 
املوجودات   من  يحسم  ال 

 الزكوية

مخصص انخفاض أسعار  

 العمالت

من ال   يحسم 

 املوجودات الزكوية

 مخصص الضرائب 
املوجودات   من  يحسم 

 الزكوية
  

 

قبيل   -ق من   
ً
تعد شرعا ال  ألنها  الزكوية،  املوجودات  من  تحسم  ال  واالختياري  القانوني  بنوعيها  االحتياطيات 

ضمن   وذلك  للمؤسسة  مملوكة  لكونها  تزكى  وهي  املطلوبات،  في  تذكر  كانت  وإن  املؤسسة،  على  الديون 

 .(4) املوجودات الزكوية في حالة تطبيق طريقة صافي املوجودات 

  

 
بدالرحمن األطرم ضـــــــمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشـــــــرة والندوة الثانية عشـــــــرة لقضـــــــايا الزكاة  تعقيب الشـــــــيخ د. ع  (1)

 .165الجزء األول ص   –املعاصرة  
 .1/380( املنثور في القواعد2)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )3)

 .( املتعلق بالزكاة35( املعيار الشرعي رقم )4)
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 زكاة الفطر  -زكاة األبدان الرابع: املبحث 

 شروط الوجوب:  (1

 .(1) تجب زكاة الفطر على كل مسلم -1

 . واملجنون تجب زكاة الفطر في مال يتيم  •

بعد حوائجه األصلية لنفسه أو ملن    (2) ليلته صاع عن قوته وقوت عيالهأن يفضل عند املكلف يوم العيد و  -2

 تلزمه مؤونته  

  الدائنال بطلب إ (3)ع وجوب زكاة الفطر وجود الدينال يمن •
ً
 (4)  الدين فيقدمه إذا

لزمته مؤونتهم   (2 إن  والخدم  واألقارب  الزوجات  من  يمونه  نفسه وعن مسلم  الفطر عن  زكاة  املكلف  يخرج 

  (5) وقريبه الذي يلزمه إعفافه 

 ؛  (6) فطر عن يمونه يمونه من الكفارال تلزم املكلف زكاة ال (3

 ال تلزم املكلف زكاة الفطر عن األجير والظئر )املرضعة( ولو استأجرهما بطعامهما   (4

 بخالو ما لو تبرع به بعض الشهر   (7) ميع شهر رمضان أدى زكا الفطر عنهتبرع املكلف بمؤونة شخص ج لو (5

  إن عجز عن زكاة الفطر عن بعض من يمونه وقدر على البعض بدأ بنفسه ثم امرأته فأمه ثم أبيه ثم ولده  (6

 ثم األقرب في امليراث، فإن استوى اثنان فأكثر، ولم يفضل إال صاع أقرع،  

 حر إذا وجبت نفقته على اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة؛ ألن الفطرة تابعة للنفقة. ال (7

  زكاة الفطر عن الجنين وال تجب عليه. يستحب أن يخرج  (8

 املعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأه   (8)  من لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب (9

 من أخرج عمن ال تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإال فال.  (10

 وقت الوجوب:  (11

 
زكاة الفطر صـــــاعا من بر أو صـــــاعا من شـــــعير على العبد والحر   -صـــــلى هللا عليه وســـــلم-( لقول ابن عمر: حفرض رســـــول هللا  1)

 متفق عليه، ولفظه للبخاري   "والذكر واألنثى والصغير والكبير من املسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة

: حابدأ بنفســــــك ثم بمن تعول« وال يعتبر لوجوبها ملك نصــــــاب،  -ى هللا عليه وســــــلمصــــــل-( ألن ذلك أهم فيجب تقديمه لقوله  2)

 وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث: حإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«

 ( ألنها ليست واجبة في املال3)

 ( ألن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم4)

 : حأدوا الفطر عمن تمونون«-لى هللا عليه وسلمص-( وهو من تجب عليه نفقته ؛ لعموم قوله  5)

 ( ألنها طهرة للمخرج عنه والكافر ال يطهره إال اإلسالم6)

 ( لعموم الحديث7)

  .وليس من كان من جهة الزوجة  ، القريب  :( املقصود بالنسيب هنا8) 
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 تجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر  

من أسلم بعد الغروب أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب أو ولد له بعد الغروب لم تلزمه فطرته   •

   .لعدم وجود سبب الوجوبفي جميع ذلك 

 وإن وجدت هذه األشياء قبل الغروب تلزم الفطرة ملن ذكر لوجود السبب.  •

 يجوز إخراج زكاة الفطر معجلة قبل العيد بيومين فقط فال تجزئ قبلهما   (12

 إخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصالة أفضل  (13

جزئ  ،تكره في باقي يوم العيد بعد الصالة (14
ُ
 . وت

  (1) لعيد ويكون آثما بتأخيرها عنهيقضيها بعد يوم ا (15

   .من وجبت عليه فطرة غيره فله إخراجها مع فطرته في مكان املخرج وليس في مكان املخرج عنه (16

من كان في بلد وماله في بلد آخر أخرج املكلف فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال؛ ألن الفطرة إنما   (17

 تتعلق بالبدن.  

 

 مقدار زكاة الفطر 

  ،أو سويقهما أي سويق البر أو الشعير  (3)   دقيقهماأو    (2)   يجب في الفطرة صاع )أربعة أمداد( من بر أو شعير (1

 (5) أو زبيب أو أقط (4) أو صاع من تمر 

 
(، وحاشــــــية  2/21، وزاد املعاد )3/178اإلنصــــــاو ( واختار شــــــيخ اإلســــــالم وابن القيم أنها تفوت بالفراغ من الصــــــالة، انظر:  1)

 (.202-14/201(، وهو اختيار ابن باز، انظر: مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )4/177املشايخ )

 فيخرج، ونقـــل عن    –رحمـــه هللا    –( ذهــب الشـــــــــــــيخ العثيمين  2)
ً
إلى أن الشـــــــــــــعير إذا لم يعـــد قوتــا فال يخرج، وأمــا إن ـكـان قوتــا

 يقول: ال يؤدي الشـعير إال من هو أكله يؤده كما يأكله«9/263لبر )االسـتذكار البن عبد ا
ً
ا. هــــــــــــــ.   .(: حوقال أشـهب: سـمعت مالكا

(18/282). 

ِقيِق "قـال ابن قـدامـة:  ، ( يجوز إخراج دقيق البر3) َراُج الـدَّ
ْ
ُد   .َوَيُجوُز إخ ْحمــَ

َ
ِه أ يــْ

َ
صَّ َعل

َ
وإخراج الـدقيق يجــب    .(2/357املغنى )  "ن

 من   ، وذلـك ألن صـــــــــــــاع الـدقيق يكون أقـل من صـــــــــــــاع الحـب  ، بوزن الصـــــــــــــاع من الحـب  أي  ، أن يكون بـالوزن
ً
فـإذا أخرج صـــــــــــــاعـا

الشرح  "، (3/180)"اإلنصاو"، (25/69)"مجموع الفتاوى ":ينظر  .وهذا غير جائز  .فيكون قد أخرج أقل من صاع الحب ، الدقيق

 .(6/179)"املمتع

قال    .وهذا محل نظر  ، إخراجه في زكاة الفطر ؛ ألنه أصــبح حلوى وليس قوًتا( وقد أفتى بعض املعاصــرين بأن التمر ال ُيجزئ  4)

رحمه هللا:   –بل قال   ، (4/109وله أن يخرجها من بر وشــعير أو تمر أو زبيب أو أقط. ) :-رحمه هللا  –الشــيخ محمد بن إبراهيم  

في ذلك صـاع واحد من قوت البلد، من أرز أو   والواجب :-رحمه هللا   –وقال الشـيخ ابن باز    .واألحوط االقتصـار على املذكورات

 .(14/203بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد. فتاوى ابن باز )

 (. 4/179(، وحاشية املشايخ )2/20( واختار شيخ اإلسالم أن البر يجزئ فيه نصف صاع، انظر: زاد املعاد )5)
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األفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط، فإن عدم الخمسة املذكورة أجزأ كل حب   (2

 .(1) يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن واألرز والعدس والتين اليابس

ال يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما ال يجزئ، فإن قل زاد بقدر ما   (3

 يكون املصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته،  

 ال يجزئ خبز لخروجه عن الكيل واالدخار.  (4

يجوز أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه بأن يعطى الواحد ما على جماعة، واألفضل   (5

 أن ال ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره،  

إذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند اإلمام ففرقها على أهل السهام   (6

 جاز ما لم يكن حيلة.  فعادت إلى إنسان صدقته

 .(2) ال يجزئ إخراج القيمة (7

 .(3) وتعطى ملن تعطى له زكاة املال (8

 

  

 
(،  25/68لم يكن من األصــــــــــناو، انظر: مجموع الفتاوى )  ( واختار شــــــــــيخ اإلســــــــــالم وابن القيم أنه يجزئ من قوت البلد وإن1)

ــية أبابطين )3/12وإعالم املوقعين ) ــية العنقري )3/328(، وحاشــــــ ــايخ )2/283(، وحاشــــــ ــية املشــــــ (، وهو  185-4/184(، وحاشــــــ

 (.201، 200، 14/198اختيار ابن باز، انظر: مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )

ذا كــانــت قوتــا، فــإذا كــانــت صـــــــــــــغيرة اعتبر فيهــا الكيــل، وإن كــانــت كبيرة اعتبر الوزن، انظر:  واختــار ابن عثيمين إجزاء املكرونــة إ

   .( = وهذا محل نظر4/186(، وحاشية املشايخ )6/183الشرح املمتع )

 (.4/186( انظر: حاشية املشايخ )2)

(، وحاشـــية  25/73مجموع الفتاوى )  ( اختار شـــيخ اإلســـالم أنها تعطى ملن يأخذ لحاجته، وال تصـــرو للمؤلفة قلوبهم، انظر:3)

 (.4/187(، وحاشية املشايخ )2/273(، وحاشية العنقري )317-3/316أبابطين )
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 إخراج الزكاة الخامس: املبحث 

1)  
ً
 (2) إن أمكن ذلك (1) يجب إخراج الزكاة فورا

 يجوز تأخير إخراج الزكاة في الحاالت اآلتية:  (2

 لخوو الضرر كخوو رجوع ساع على نفسه أو ماله ونحوه،  .1

 ألشد حاجة وقريب وجار،   .2

 ولتعذر إخراجها من املال لغيبة ونحوها،   .3

الزكاةإ (3 املكلف  منع  نقص    (3) ن  أو  الحول  بقاء  أو  أداءها  ادعى  ومن  اآلدمي،  كدين  قهرا  منه  الزكاة  أخذت 

 النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بال يمين.

ي إخراج الزكاة عن غير  لال يشترط في وجوب الزكاة التكليف، فتجب الزكاة في مال صبي ومجنون ويلزم الو  (4

  .(4)ملكلف في مال الصبي واملجنون ا

فينوي الزكاة    (6) بدفع، وله تقديمها بزمن يسيرواألولى قرن النية    (5) راج الزكاة إال بنية من مكلفإخ  ال يجوز  (5

 أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، 

 إذا أخذت الزكاة من املكلف قهرا أجزأت ظاهرا،   (6

 اهرا وباطنا، إن تعذر الوصول إلى املكلف بسبب حبسه أو غيبته فأخذتها الجهة املختصة في الدولة أجزأت ظ (7

   (7) األفضل أن يفرقها بنفسه (8

 من علم أهلية آخذ كره إعالمه بها، ومع عدم عادته ال يجزيه الدفع له إال إن أعلمه.  (9

 ويسن إظهار إخراج الزكاة   (10

 
( ألن األمر املطلق يقتضـــ ي الفورية، وكما لو طالب بها الســـاعي؛ وألن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل باملقصـــود وربما أدى  1)

 إلى الفوات

 هذا املوضع من كتب الحنابلة في الزكاة: وجوب إخراج النذر املطلق والكفارة فورا.( من خبايا الزوايا في 2)

( من خبايا الزوايا في هذا املوضـــــــــع من كتب الحنابلة قول الفقهاء في الزكاة: إن منع املكلف الزكاة بحدا لوجوبها كفر عارو  3)

من أدائهـا، وتؤخـذ منـه الزـكاة ويقتـل لردتـه بتكـذيبـه  بـالحكم وكـذا جـاهـل عرو فعلم وأصـــــــــــــر، وكـذا جـاحـد وجوبهـا ولو لم يمتنع  

هلل ورسوله بعد أن يستتاب ثالثا ومحلها في باب الردة. ومن منعها بخال أخذت منه وعزر إن علم تحريم ذلك، وقوتل إن احتيج  

 إليه ووضعها اإلمام مواضعها، وال يكفر بقتاله لإلمام ومحلها في باب التعزير

في هذا املوضــــع من كتب الحنابلة: وجوب إخراج الولي كل ما يجب في مال الصــــبي واملجنون كصــــرو نفقة ( من خبايا الزوايا  4)

 واجبة عليهما؛ ألن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه

 ( لحديث: حإنما األعمال بالنيات«5)

ل الصـــــــــالة بزمن يســـــــــير واألفضـــــــــل أن تكون النية  ( من خبايا الزوايا في هذا املوضـــــــــع من كتب الحنابلة: جواز تقديم النية قب 6)

 مقارنة لها

 ( ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها7)
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 . للمكلف دفع الزكاة إلى الجهة املختصة في الدولة (11

إن وكل املكلف في إخراج الزكاة مسلما ثقة جاز، وأجزأت نية موكل مع قرب وإال نوى موكل عند دفع لوكيل،   (12

 ووكيل عند دفع لفقير،  

األفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد املال؛ ألنه في حكم بلد   (13

 واحد 

  (3)(2)(1) قصر فيه الصالة تال يجوز نقل الزكاة مطلقا إلى ما  (14

 إن نقل الزكاة إلى مسافة قصر أجزأت ألنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم،  (15

يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصالة أن كان املال في مكان ال فقراء فيه فيفرقها في أقرب البالد إليه   (16

 ألنهم أولى وعليه مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن  

ل أو أكثره دون ما نقص عن  إن كان املالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة املال في بلد به املال كل الحو  (17

 .(4) ذلك

 مسائل تعجيل الزكاة:   (18

  (5) جوز تعجيل الزكاة لحولين فأقلي .1

 ، (6) من النصاب  لزكاة عما يستفيدهيشترط لجواز تعجيل الزكاة إكمال النصاب فال يجوز تعجيل ا .2

  (7) زأهإذا تم حول من عجل الزكاة وتبين أن النصاب ناقص بقدر ما عجل املكلف من الزكاة صح وأج .3

 إن مات املستحق للزكاة القابض للزكاة املعجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت   .4

 
ملعاذ ملا بعثه لليمن: حأعلمهم أن هللا قد افترض عليهم صــــــدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على   -صــــــلى هللا عليه وســــــلم-( لقوله 1)

 فقرائهم«

(، وحاشـــــية  99( واختار شـــــيخ اإلســـــالم جواز نقلها للمصـــــلحة إذا كان في اإلقليم الواحد كمصـــــر أو نجد، انظر: االختيارات )2)

 (.4/202املشايخ )

ابنه عبد هللا والشــــــــــيخان محمد بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم، وابن باز، لكن  واختاره الشــــــــــيخ محمد بن عبد الوهاب و 

(، ومجموع 241-5/236ليس في كالمهم تقييــدهــا بــاإلقليم الواحــد، وجوزه الشـــــــــــــيخ أبــابطين للقريــب، انظر: الــدرر الســـــــــــــنيــة )

 (.5/102فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جمع الطيار )

في هذا املوضـــــع من كتب الحنابلة: يجوز النقل مطلقا للنذر والكفارة والوصـــــية املطلقة إلى ما تقصـــــر فيه    ( من خبايا الزوايا3)

 (.2/264الصالة ألن الزكاة مواساة راتبة فكانت لجيران املال، انظر: كشاو القناع )

 ( ألن األطماع إنما تتعلق به غالبا بمض ي زمن الوجوب أو ما قاربه4)

  ،تعجل من العباس صــــــــــــدقة ســــــــــــنتين«   -صــــــــــــلى هللا عليه وســــــــــــلم-بإســــــــــــناده عن علي حأن النبي  "األموال"يد في( ملا روى أبو عب 5)

 ويعضده رواية مسلم: حف)ي علي ومثلها«

 (.2/296(، وحاشية العنقري )2/512( ألنه تعجيل عما ليس في ملكه لعدم وجوده، انظر: حاشية ابن فيروز )6)

 لو عجل عن مائتي شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة( ألن املعجل كاملوجود في ملكه، ف7)
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   (1)من يعلم غناه فافتقر فال تصح إن دفع املكلف زكاته املعجلة إلى .5

 ال يستحب تعجيل الزكاة،   .6

 ملن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله إن نوى التعجيل. .7

 

  

 
 ( اعتبارا بحال الدفع1)
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 لزكاة السادس: مصارف ااملبحث 

ال يجوز صرو الزكاة إلى غير األصناو الثمانية من بناء املساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين املوتى ووقف  

  (1)ملصاحف وغيرها من جهات الخيرا

 أهل الزكاة ثمانية أصناف:  

 : الفقراء وهم من ال يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها األول 

   .من الزكاة  إن تفرغ قادر على التكسب للعلم ال للعبادة وتعذر الجمع أعطي

 : املساكين الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها  الثاني

   . وال ُيعطى ليشتري بيًتا  ،فُيعطى إيجار بيته  ،يعطى الفقراء واملساكين تمام الكفاية مع من يعولونهم ملدة سنة (1

 من يملك ما ال يقوم بكفايته فليس بغني. (2

لزكاة من املكلفين ويشمل ذلك حفاظ  : العاملون عليها وهم السعاة والجباة املعينون من الدولة ألخذ االثالث

 الزكاة والكتاب واملحاسبين ومن يتولى قسمتها على أهل الزكاة،  

يشترط أن يكون الساعي والجابي ومحاسب الزكاة ونحوهم أن يكون مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي   (1

 املمنوعين من الزكاة   قرابة النبي 

 ها ولو كان غنيا،  يعطى العامل على الزكاة قدر أجرته من (2

أو األجير    يجوز أن يكون حامل الزكاة وراعي زكاة بهيمة األنعام ممن ال يجوز له أن يأخذها مثل قرابة النبي   (3

 .(2) ويستحق أجرته من غير الزكاة  الكافر

وهو السيد املطاع في عشيرته ممن يرجى إسالمه أو كف شره أو مسلم يرجى بعطيته  : املؤلف قلبه  الرابع

قوة إيمانه أو إسالم نظيره أو نصحه في الجهاد أو ذبه عن الدين أو كونه سببا في جباية الزكاة من مانعها أو  

   (3)الكفار عمن يليهم من املسلمينكان في طرو بالد اإلسالم فإذا أعطي دفعوا 

  (4) صل به التأليف عند الحاجة فقطيح يعطى ما (1

 إن تعذر الصرو إليهم رد على بقية األصناو.  (2

: الرقاب املماليك املكاتبون فيعطى املكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على  الخامس

 التكسب، ولو قبل حلول نجم )قسط(  

 
َما  1) ِكيِنع مالتوبة:  ( لقوله تعالى ﴿ِإنَّ َسم

َ ۡ
ِء َوَمل

ٓ
ُفَقَرا

ۡ
ُت ِلل

َم
َدق    .[ واآلية حاصرة60َلصَّ

 (.2/302(، وحاشية العنقري )2/514( انظر: حاشية ابن فيروز )2)

 (.2/303(، وحاشية العنقري )330-2/329الفروع )( انظر:  3)

فقد ترك عمر وعثمان وعلي إعطاء املؤلفة قلوبهم   -رضـــــــــــــ ي هللا عنهم-( دليل أن ذلك مخصـــــــــــــوص بالحاجة فعل الصـــــــــــــحابة  4)

 لعدم الحاجة إليه في خالفتهم ال لسقوط سهمهم
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   (1) ها رقبة ال تعتق عليه فيعتقهايجوز أن يشتري من (1

 يجوز أن يفك منها األسير املسلم ألن فيه فك رقبة من األسر  (2

 أو مكاتبه عن الزكاة الواجبة عليه. مملوكه ال يجوز أن يعتق  (3

 : الغارم وهو نوعان، السادس

في دماء وأموال    قبيلتين أو أهل قريتين تشاجر  غارم إلصالح ذات البين أي الوصل بأن يقع بين  النوع األول:

ماال   ذمته  في  ويلتزم  بينهما،  بالصلح  الرجل  فيتوسط  والعداوة  الشحناء  بسببها  بينهم  ويحدث  عما  عوضا 

  (2) ليطفئ الثائرة

 يعطى الغارم إلصالح ذات البين ولو كان غنيا إذا لم يدفع من ماله، ف •
ً
 .(3) إن دفع من ماله لم يعد غارما

 من تدين لنفسه في شراء مباح مع الفقر    الغارم لنفسه، وهو النوع الثاني:

 .(4)إال إذا تاب من عمله املحرم إن كان الدين بسبب شراء محرم لم يجز إعطاؤه لسداد دينه (1

 يعطي الغارم لوفاء دينه ولو كان الدين هلل كالزكوات والكفارات.  (2

ال يجوز للغارم صرو الزكاة التي أخذها في غير ما أخذه له من سداد لديونه ولو كان الغارم فقيرا واحتاج أن   (3

 يصرو الزكاة الحتياجاته ومن يعوله.  

 إن دفع املكلف الزكاة إلى الغارم لفقره جاز أن يقض ي منه دينه للمكلف.  (4

 رواتب لهم من الدولة أو لهم دون ما يكفيهم: في سبيل هللا وهم الغزاة املتطوعة أي الذين ال السابع

 يعطى املجاهدون ما يكفيهم لغزوهم ولو كانوا أغنياء،  (1

 يجزئ أن يعطى من الزكاة فقير ليحج بها حج الفريضة وعمرة الفريضة   (2

 ال يجوز أن يشترى من الزكاة فرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة،   (3

 ا أخذه.  إن لم يغز من أخذ الزكاة للجهاد رد م  (4

نش ئ للسفر من بلده  : ابن السبيل وهو املسافر املنقطع به أي بسفره املباح أو املحرم إذا تاب دون املالثامن

   (5) إلى غيرها

 يعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد من يقرضه،  (1

 
 .-رض ي هللا عنهما-( لقول ابن عباس  1)

فع املشــــــــــــاكل بين األفراد والقبائل والبلدان فكان من املعروو حمله عنه من الصــــــــــــدقة لئال  ( املصــــــــــــلح له مكانة عظيمة في د2)

 يجحف ذلك بسادات القوم املصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة املسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة.

 (.2/306(، وحاشية العنقري )2/516( انظر: حاشية ابن فيروز )3)

 (.4/222(، وحاشية املشايخ )103الختيارات )( انظر: ا4)

( ألنه ليس في ســـــــبيل هللا؛ ألن الســـــــبيل هي الطريق فســـــــمي من لزمها ابن الســـــــبيل كما يقال: ولد الليل ملن يكثر خروجه فيه،  5)

 وابن املاء نظيره ملالزمته له
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إن قصد ابن السبيل بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده، وما يرجع به إلى   (2

 بلده، 

 نوازل مصارف الزكاة: 

أن تعمر بيوتا أو نحوها بما جمعت من أموال الزكاة لتملكها وتنفع بها املحتاجين    للجمعيات الخيريةال يجوز   (1

  .(1)  بسكناها أو بأجرتها

  .(2)  دفع الزكاة مليزانية املدرسة لتكون نفقة على تعليم القرآن والعلوم الدينيةال يجوز  (2

من أرباحها لوجوه البر حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب الزكاة    %10الجمعيات التعاونية التي تخرج   (3

في أموالها، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في املائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر ال يسقط  

 .(3) عنها الزكاة الواجبة عليها 

ومرافقيهم  الخيري املوجود باملستشفى، الخاص بمساعدة املحتاجين والفقراء  ال يجوز دفع الزكاة للصندوق   (4

 . ،(4) الغير قادرين على تحمل نفقات العالج واإلقامة 

كسب وال يقوم بمصالح  خادمة وسائق ورواتبهما من الزكاة لرجل فقير وعاجز عن اليجوز دفع مصاريف   (5

  .(5) نفسه لهرمه

  (6) يجوز دفع الزكاة ملن يرغب في الزواج إذا كان ال يجد نفقات الزواج العرفية التي ال إسراو بها.   (6

  .(7)  يجوز صرو الزكاة في إركاب فقراء املسلمين لحج فريضة اإلسالم ونفقتهم فيه (7

متفرغين للدعوة إلى هللا ال مانع من صرو الزكاة للدعاة إلى هللا عز وجل في أي مكان من أرض هللا، إذا كانوا   (8

 .(8)  عز وجل، وليس لدوهم ما يغنيهم عنها

 مسائل متفرقة:

  (9) م أو مكاتب ش يء من الزكاة ردهإن فضل مع ابن السبيل أو غاز أو غار  (1

 
 ، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود، عبد هللا بن غديان5162( الفتوى رقم )1)

 ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود، عبد هللا بن غديان، عبد العزيز ابن باز(2619( الفتوى رقم )2)

 .( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن منيع، عبد هللا بن غديان، عبد الرزاق عفيفي(409( الفتوى رقم )3)

 .بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود، عبد هللا بن غديان، عبد العزيز ابن باز(( 2571( الفتوى رقم )4)

 .( بتوقيع املشايخ )صالح بن فوزان الفوزان، عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ(21873( الفتوى رقم )5)

 الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود، عبد هللا بن غديان، عبد  4096( الفتوى رقم )6)

 ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(7746( الفتوى رقم )7)

 ( بتوقيع املشايخ )عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز(11183( الفتوى رقم )8)

به، فإن أخذ املكاتب والغارم واملجاهد وابن السـبيل فإنهم يصـرفونه   ( ألن هذه األصـناو تأخذ الزكاة بسـبب ال يسـتقر األخذ9)

فيما أخذوه له خاصـــــــة، لعدم ثبوت ملكهم عليه من كل وجه، فإن زادت الزكاة عن حاجتهم ردوا الزائد، انظر: حاشـــــــية منت)ى  

 (.2/309(، وحاشية العنقري )1/523)اإلرادات 
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إن فضل مع الفقير أو املسكين أو العامل عليها أو املؤلف قلبه ش يء من الزكاة فإنه يتصرو بما شاء ألن كل   (2

 واحد منهم يملك الزكاة مستقرا.  

 من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ألن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته   (3

 .(1) ين على الفقر يطلب منه اليميصدق من ادعى عياال أو فقرا ولم يعرو بغنى وال (4

 .(2)ف واحديجوز صرو الزكاة إلى صن (5

 . (3) أال يكون ذلك حيلة لنفع نفسهيجزئ االقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه بشرط  (6

 . (4) حاجتهم، ويقدم األقرب فاألقربيسن للمكلف أن يدفع زكاته إلى أقاربه الذين ال تلزمه مؤونتهم على قدر   (7

 .(5) ال يجوز قضاء دين امليت من الزكاة- (8

o   إذا توفي املسلم الغني وعلم أوالده يقينا أنه لم يخرج زكاة ماله، فإن عليهم أن يخرجوها عن جميع السنوات؛

  .(6)  تعتبر دينا في ذمة أبيهمألنها 

  .(7)  ال يجوز إسقاط الديون املستحقة على املعسرين واعتبارها من الزكاة (9

  

 
 (.2/309العنقري ) (، وحاشية2/517( انظر: حاشية ابن فيروز )1)

ع مالبقرة:  2)
ۡۚ
ۡم
ُ
ك
َّ
ۡيٌر ل

َ
ُهَو خ

َ
َء ف
ٓ
َرا
َ
ُفق
ۡ
وَها َل

ُ
ت
ۡ
ؤ
ُ
ُفوَها َوت

ۡ
خ
ُ
صـــــــــــــلى هللا عليه  -[ ولحديث معاذ حين بعثه النبي  271( لقوله تعالى: ﴿َوِإن ت

ليه، فلم يذكر  متفق ع"إلى اليمن فقال: حأعلمهم أن هللا قد فرض عليهم صـــــــدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم -وســـــــلم

 في اآلية والحديث إال صنف واحد

وقال لقبيصـــة: حأقم يا قبيصـــة حتى تأتينا   .حأمر بني زريق بدفع صـــدقتهم إلى ســـلمة بن صـــخر« -صـــلى هللا عليه وســـلم-( ألنه 3)

 الصدقة فنأمر لك بها«

فاق عليهم لم تجز، انظر: الشــــرح  : حصــــدقتك على ذي القرابة صــــدقة وصــــلة«، فإن لزمه اإلن -صــــلى هللا عليه وســــلم-( لقوله 4)

 (.6/252املمتع )

 (.4/223(، وحاشية املشايخ )25/80( واختار شيخ اإلسالم جوازه، انظر: مجموع الفتاوى )5)

 ( بتوقيع املشايخ )بكر أبو زيد، عبد العزيز آل الشيخ، صالح الفوزان، عبد العزيز ابن باز(15596( الفتوى رقم )6)

واختــار ابن تيميــة    ، عبــدالرزاق عفيفي(  ، عبــدهللا بن غـديـان  ، بتوقيع )عبــدالعزيز بن بـاز  ، (8/387اللجنــة الـدائمــة )( فتــاوى  7) 

 (.25/84انظر: مجموع الفتاوى ) .جواز إسقاط الدين إذا كان له دين على من يستحق الزكاة
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 مسألة: املمنوعون من أخذ الزكاة 

   – صلى هللا عليه وسلم  -قرابة النبي  (1

، ولو كانت زكاة الهاشميين  (2) ومواليهم  (1) ين إلى بني هاشم بن عبد املناو ال يجزئ أن تدفع الزكاة إلى املنتسب  -

  .(3) ولو ُمنعوا من الخُمس

 أو غارما إلصالح ذات البين أو مؤلفا قلبه.  -
ً
 تجزئ الزكاة إلى الهاشمي إن كان غازيا

 يجوز للهاشميين أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقر ال كفارة،  -

 ،  ع الزكاة إلى فقيرة تحت غني منفقال يجزئ دف  (2

 ال يجزئ دفع الزكاة إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه الستغنائه بذلك،  (3

 ت،  ال يجزئ دفع املكلف زكاته إلى أوالده وإن نزلوا من ولد االبن أو ولد البن (4

 ال يجزئ دفع املكلف زكاته إلى أبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا،   (5

يجوز أن تدفع الزكاة إلى األصول والفروع إن كان سبب استحقاق الزكاة كونهم من العاملين على   •

 ، (4)الزكاة أو املؤلفين أو الغزاة أو الغارمين إلصالح ذات البين

وال يجزئ دفع املكلف زكاته إلى جميع من تلزمه نفقته ما لم يكن عامال، أو غازيا، أو مؤلفا، أو مكاتبا،   (6

 ، (5) أو ابن سبيل، أو غارما إلصالح ذات البين

تجزئ الزكاة إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو   (7

 . امتناع

 لى عبد كامل رق غير عامل أو مكاتب  ال تجزئ الزكاة إ (8

 .(7)(6) زئ الزكاة إلى الزوجة إجماعاال تج (9

 
ل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد  ( أي من ينســـــــب إلى هاشـــــــم بأن يكون من ســـــــاللته فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآ1)

 أخرجه مسلم."حإن الصدقة ال تنبغي آلل محمد إنما هي أوساخ الناس :-صلى هللا عليه وسلم-املطلب وآل أبي لهب؛ لقوله  

 حوإن مولى القوم منهم« رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. :-صلى هللا عليه وسلم-( لقوله 2)

(، وحاشــــــية  104م جواز أخذهم لها من زكاة الهاشــــــميين أو إذا ُمنعوا من الخُمس، انظر: االختيارات )( واختار شــــــيخ اإلســــــال 3)

- 5/258(، وهو اختيار الشـــــــيخ محمد بن عبد اللطيف، انظر: الدرر الســـــــنية )4/236(، وحاشـــــــية املشـــــــايخ )2/314العنقري )

261.) 

(، ومجموع الفتاوى  104وهو عاجز عن نفقتهم، انظر: االختيارات ) ( واختار شـيخ اإلسـالم جواز إعطائها لهم إن كانوا فقراء4)

 (.6/259(، واختاره ابن عثيمين، انظر: الشرح املمتع )2/316(، وحاشية العنقري )25/91)

 (.7/153( واختار السعدي جوازه إعطائها لهم مع الفقر، انظر: املجموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي )5)

 (.52نظر: اإلجماع البن املنذر )( ا6)

ــايخ  6/263( واختـار ابن عثيمين جواز إعطـائهـا بشـــــــــــــرط أال يســـــــــــــقط واجبـا عليـه، انظر: الشـــــــــــــرح املمتع )7) (، وحـاشـــــــــــــيـة املشـــــــــــ

(4/245.) 
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 .(2)  (1) إلى زوجها إن كان من األصناويجوز دفع الزوجة زكاتها  (10

 تجزئ الزكاة إلى ذوي أرحام املكلف من غير عمودي النسب. (11

  (3) تجزئههل ألخذها فبان أهال لم إن أعطى املكلف زكاته ملن ظنه غير أ  (12

 ألخذها فبان غير أهل ل (13
ً
 (4) م تجزئهإن أعطى املكلف زكاته ملن ظنه أهال

 .(5) زكاته لغني ظنه فقيرا أجزأته إن أعطى املكلف (14

 . ولم يمتهن السؤال ،ال مانع من إعطاء السائل إذا ُصوِدو في مكان (15

رع إشباعه ،ال يشترط عند إعطاء املتسول أن يغطي حاجته (16
ُ
  .وإذا سأل طعاًما أو شراًبا ش

 .يشرع أال يرد السائل الذي قصدك دون غيرك، ولو بصدقة يسيرة (17

 

  

 
املتـــأخرين1) (، ونيـــل  6/266انظر: الشـــــــــــــرح املمتع )  ، ( املـــذهـــب عنـــد املتـــأخرين املنع، والجواز روايـــة عن أحمـــد، وعليـــه فتوى 

 (.3/329(؛ لحديث ابن مسعود املتفق عليه، انظر: فتح الباري )4/187وطار )األ 

 .( فال يجزئها دفع زكاتها إليه وال بالعكس2) 

 ( لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها ملن ظنه غير أهل لها3)

 ( ألنه ال يخفى حاله غالبا وقياسا على دين اآلدمي4)

أعطى الرجلين الجلدين، وقال: حإن شـــــــــــمتما أعطيتكما منها وال حظ فيها لغني وال لقوي    -وســـــــــــلمصـــــــــــلى هللا عليه  -( ألن النبي  5)

 .مكتسب«
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 ة التطوع دق صالسابع: املبحث 

 يتأكد استحبابها في األحوال اآلتية:و  (1) صدقة التطوع مستحبة (1

   (2)ومكان فاضل كالعشر والحرمين  األزمنة واألمكنة الفاضلة مثل رمضان وكل زمان .أ

 في أوقات الحاجات   .ب

 (3) داوة وجارعلى ذي رحم ال سيما مع ع .ج

 ، (4) عن كفايته وكفاية من يمونه تسن الصدقة بالفاضل (2

   (5) أضر بنفسه أو غريمه أو كفيل يأثم من تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه، أو (3

 . (6) أو يكفيهم بمكسبه فله ذلكية من أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفا (4

 من أراد الصدقة بماله كله وكان وحده ليس له عائلة ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على املسألة   (5

  .(7) و ال يعلم من نفسه حسن التوكلأ لديهتحرم الصدقة باملال كله إن لم يكف من يعولهم بمكسبه أو بما  (6

 

  

 
: حإن الصــــدقة لتطفئ غضــــب الرب وتدفع ميتة  -صــــلى هللا عليه وســــلم-( حث هللا عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال  1)

 السوء« رواه الترمذي وحسنه.

أجود النـــاس وـكــان أجود مـــا يكون في رمضـــــــــــــــان حين يلقـــاه    -صـــــــــــــلى هللا عليـــه وســـــــــــــلم-رســـــــــــــول هللا  ( لقول ابن عبـــاس: حـكــان  2)

 الحديث، متفق عليه"....جبريل«

ى:  3)
َ
َعال
َ
ْوِلِه ت

َ
ا َمْقَرَبة  ( ِلق

َ
َرَبة  [ 15مالبلد:   َيِتيًما ذ

ْ
ا َمت

َ
ِكيًنا ذ ْو ِمسـْ

َ
حالصـدقة على  : -صـلى هللا عليه وسـلم-[ ولقوله  16مالبلد:   أ

 املساكين صدقة وعلى ذي رحم اثنتان صدقة وصلة«

ــلم-( لقوله 4) متفق  ": حاليد العليا خير من اليد الســـــــــفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصـــــــــدقة عن ظهر غنى-صـــــــــلى هللا عليه وســـــــ

 .عليه

 حكفي باملرء إثما أن يضيع من يقوت« :-صلى هللا عليه وسلم-( لقوله 5)

 .-ي هللا عنهرض -( لقصة الصديق  6)

 (.2/320(، وحاشية العنقري )2/524( انظر: حاشية ابن فيروز )7)
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 واللوائح املتعلقة بكتاب الزكاة األنظمة املبحث الثامن: 

 :النظام األساس ي للحكم •

 تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.(:  21املادة ) −

 .نظام الزكاة •

 .نظام جباية الزكاة •

 .الالئحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة −

 .القواعد واإلجراءات لنظام جباية الزكاة −

 ي: أموال الزكاااة ال ي  ( أن من موارد الضاااااااااااامااان االجتمااا23: ورد في املااادة )نظااام الضاااااااااااامااان االجتمااا ي •

 تجبيها الدولة. 

اقباة شااااااااااااركاات التمويال • لالزماة تصاااااااااااادر مصاااااااااااالحاة الزكااة والادخال املعاايير ا(، وفيهاا:  37: املاادة )نظاام مر

 .الحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل

اقبة شااااااااركات التأمين • يجب على كل شااااااااركات التأمين وشااااااااركات إعادة  "(، ونصااااااااها:13: املادة )نظام مر

التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم املالية املدققة وأي  

ا ألحكام بيانات أو مساااااااااتندات أخرى تراها املصااااااااالحة  ااااااااارورية ألغراض الر   الزكو 
 
ي أو الضاااااااااريبي وفق

النظام الضااريبي ونظام جباية فريضااة الزكاة الشاارعية ولوائحهما التنفيذية وسااداد ما هو مسااتحق من 

اقعها في املواعيد املحددة في النظام  ".و

اساااات ناء من األنظمة ذات العالقة، تضااااع هيةة الزكاة والضااااريبة  (، وفيها: 196: املادة )ظام الشااااركاتن •

والجمارك، بالتنسااايق مع الوزارة، الضاااواب  الالزمة لعدم خضاااوع الشاااركات غير الر حية ألحكام جباية 

ات املقدمة إلى هذه الشاركات عند تحديد الوعاء الضاريبي  الزكاة وإعفائها من الضارائب، وحسام التعرع

 .للمكلف

 .  تنظيم هيةة الزكاة والضريبة والجمارك −

 .تحمل الدولة للزكاة و ريبة الدخل املترتبة على االستثمار في الصكوك الحكومية −

 .قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل −

 .قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري  −

 .املراسيم امللكية الصادرة بشأن الزكاة −

 .عوامل جباية زكاة بيهيمة األنعام −

 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1#!
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FNxoeP65JKHdu1vSpyA7OQ%3D%3D
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25fed59a-2790-4a77-ab11-a9a700f2c5fd/1
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9.PDF
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=d5ELi8y%2F1%2FLXyLZuP6yNWA%3D%3D
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/06102022.pdf
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f53c97f5-d253-4828-89d4-a9a700f2d829/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e3c6fc3-9a45-4a0e-b28e-a9a700f1ad14/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/667e9149-19e3-451e-9212-ad2e0091def9/1
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84.pdf
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84.PDF
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9%20%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%202502.pdf
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040%20%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%202-7-1405%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9.pdf
https://www.mof.gov.sa/mediacenter/circulars/Pages/Announcement_24022021.aspx
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ا لكون الفقهااء يوردون أحكاام اسااااااااااااتعماال الاذهاب والفضاااااااااااااة فناذكر التنظيماات املتعلقاة الاذهاب    ،ونظر 

   :واملجوهرات والُحلي

 .  الالئحة الفنية لحلي الزينة واالكسسوارات •

 .نظام املعادن الثمينة واألحجار الكريمة •

 .الالئحة التنفيذية لنظام املعادن الثمينة واألحجار الكريمة −

 أهم تنظيمات صدقة التطوع:  

 . نظام مكافحة التسول  •

 التعرعات والهبات والتعويضات.(: من اإليرادات:  2/7، املادة )نظام إيرادات الدولة •

ما  /ج(: من موارد الهيةة املالية:  9/1، املادة )تنظيم الهيةة العامة للمنشااااااااااااآت الصااااااااااااغيرة واملتوسااااااااااااطة •

 .يقبله مجلس اإلدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف

مع مراعاة أحكام األنظمة ذات العالقة ونظام الشااااركة األساااااس، يجوز (:  193، املادة )نظام الشااااركات •

والوصااااايا واألوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو اسااااتثمارها  للشااااركة غير الر حية العامة قبول الهبات  

ا لشروط الواهب أو املوص ي أو الواقف إن وجدت.
 
 واإلنفاق من ريعها وفق

مااا  /ج(: من موارد الهيةااة املاااليااة:  11/1املااادة )،  شااااااااااااتريااات الحكوميااةتنظيم هيةااة املحتوى املحلي وامل •

 .يقبله مجلس اإلدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف

ماا يقبلاه مجلس /ج(: من موارد الهيةاة املاالياة:  9/1املاادة ) ،ظيم هيةاة الزكااة والضااااااااااااريباة والجماارك  تن •

 .اإلدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف

ماا يقبلاه مجلس اإلدارة  /د(: من موارد الهيةاة املاالياة:  11/2، املاادة )نظاام صاااااااااااانادوق التنمياة العقاارياة •

 .من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف

قبول الهبات والتعرعات  /ز(: من صااااااااااالحيات الصااااااااااندوق:  4/1، املادة )نظام صااااااااااندوق التنمية الثقافي  •

 للقو 
 
 .اعد املنظمة لذلكواملنح والوصايا واألوقاف وفقا

ما يقبله املجلس من هبات،  /ه(: من موارد الصاااندوق:  10/2، املادة )نظام صاااندوق التنمية السااايا ي •

 ، ووصايا، وريع أوقاف.وتعرعات، ومنح 

التعرعاات، والهباات، واإلعااناات، ال ي  (: من موارد الغرف املاالياة:  33/4، املاادة )نظاام الغرف التجاارياة •

 لها مجلس اإلدارة.يقب

ما يقدم له من زكوات وصااااادقات وعائدات أوقاف وتعرعات (:  23/3، املادة )نظام الضااااامان االجتما ي •

 وهبات.

 /د(: من موارد جمعية املالك: التعرعات والهبات. 10/3، املادة )نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها •

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=gdkCLNd%2BheVMXuXTXF8QjA%3D%3D
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f54d227-1450-4231-93cd-a9a700f29821/1
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=weiaKd9fGWoJtS4wNFORGw%3D%3D
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pOX383r8rZn%2F0DOw%2FElshg%3D%3D
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8b100aee-54a5-48c1-9866-a9a700f2d539/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e5bfc2bb-5ad0-493f-b10c-a9a700f1f2e1/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/45ebca20-c6de-4ce3-b593-ad2500d05ec7/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/667e9149-19e3-451e-9212-ad2e0091def9/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d8aa57a-3b29-438e-a686-acae00b6728d/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f935b20b-e275-4f4f-9441-acad00e22fdb/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f0ebdaa-a50b-4410-9460-abe500b03486/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7799b707-e228-452c-8b19-ac7b00b4b64e/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c104908b-d32d-411a-b71e-a9a700f214b0/1
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مااا يقبلااه املجلس من هبااات  (: من موارد الهيةااة املاااليااة:  12/4، املااادة )تنظيم الهيةااة العااامااة للموان  •

 لألنظمة.
 
 وإعانات ومنح ووصايا وتعرعات وأوقاف وفقا

قبول الهباات والتعرعاات واملنح  (: من صااااااااااااالحياات الهيةاة:  3/7، املاادة )تنظيم الهيةاة العااماة للرياا ااااااااااااة •

 لألحكام املنظمة لذلك.
 
 والوصايا واألوقاف وفقا

الهبات والتعرعات واملنح والوصاااايا  /ب(: من موارد املجلس: 9/1، املادة )سااارةتنظيم مجلس شاااؤون األ  •

 للقواعد املنظمة لذلك
 
 .واألوقاف ال ي يقبلها املجلس وفقا

(: من موارد املجلس / والجمعيات:  12/3/ب(، و )7/2، املادة )نظام الجمعيات واملؤساااااااااساااااااااات األهلية •

 الصدقات، والهبات، واألوقاف، والتعرعات.

يجوز للمتاااااحف ال ي تحماااال شااااااااااااعااااار )متحف  (:  64، املااااادة )نظااااام ا ثااااار واملتاااااحف والترا  العمراني •

افقاة الهيةاة،  سااااااااااااعودي( فق  قبول اإلعااناات املاالياة وال هاداياا العينياة من خاارج اململكاة، وذلاك بعاد مو

 للضواب  املنظمة لذلك.
 
 ووفقا

للمكتباااااات الوقفياااااة • )تنظيم مجمع امللاااااك عبااااادالعزيز  املاااااادة  يقبلاااااه  /ج(: من موارد املجمع:  9/1،  ماااااا 

املجلس من هبات وتعرعات ومنح ووصااااااااااايا وهدايا وأوقاف، بما في ذلك األوقاف املخصااااااااااصااااااااااة للمكتبات 

 الوقفية.

  

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a04e017e-cefb-4939-973f-a9ee00ff5646/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f34db566-b4d4-48fc-a64b-ac4500e680b6/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1c026125-b0b2-4ea7-b374-a9a700f2c0ee/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/37e0768f-8e3c-493a-b951-a9a700f2bbb1/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7d4493b-7c03-4c2d-b3c6-a9a700f275cd/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f0b8e8e-a856-4567-9396-a9a700f20b4d/1
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جمع األدلة النقلية التشــريعية من الكتاب والســنة في باب معين من أبواب الفقه من األهمية بمكان،  إن

حيث تعددت التخصصات وصار التخصص في فقه الزكاة له رجاله، وكثرت النوازل واملسائل املستجدة مع  

 .القطاع العام والخاصتعقد الحياة التجارية وانتظام الدولة الحديثة وارتباط أكثر الناس بوظائف لدى  

اإلحاطة   املجتهد  شروط  ومن  الكتاب،  هذا  في  سنبينه  كما  يتجزأ  االجتهاد  أن  األصول  علماء  قرر  وقد 

. وذلك  (1)  بالنصوص التشريعية من الكتاب والسنة، وهذا الشرط أهم الشروط ولم يخالف في اشتراطه أحد

الشرعية فقد نص الشافألي رحمه هللا في الرسالة على  ألنه ال يجوز له الفتيا بالقياس مع وجود النصوص  

هللا   يدي  بين  تقدموا  ال  آمنوا  الذين  أوها  يا  تعالى:  قال  وقد  موجود  والخبر  القياس  يحل  ال  أنه 

 .(2)  (1ورسوله")الحجرات:

ا  رحمه هللا اآليات التي يشترط للمجتهد استحضارها عند الحاجة خمسمائة آية، وكذ  (3)   وقد جعل الغزالي

أفرد آيات األحكام في تصنيف   (5) رحم هللا الجميع. وسبب ذلك أن مقاتل بن سليمان  وابن العربي  (4)  القرافي

. قال  (7) ، ومقصودهم ما يدل بالذات أي بداللة املطابقة ال بطريق التضمن وااللتزام(6) وجعلها خمسمائة آية 

. (9) أن األحكام محصورة في خمسمائة آية غير صحيحرحمه هللا: وما زعمه البعض من  (8) العالمة الشنقيطي

 
ــالة / 274/  7( كما في كتاب إبطال االســــتحســــان في خاتمة األم 1)   3/292والتقرير والتحبير   2/870، والبرهان  511 – 509، والرســ

  5/456والواضــح البن عقيل    3/960ر  وروضــة الناظ  2/383واملســتصــفى   2/1027وإرشــاد الفحول    2/363وفواتح الرحموت  

 .5/2322واملهذب   4/460وشرح الكوكب املنير   426وشرح غاية السول / 3/577وشرح مختصر الروضة 

 .22-21( الحديث حجة بنفسه / 2)

هــــــــــــــــــــ، له من التصــــــانيف  505( هو الفقيه األصــــــولي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوغــــــ ي الغزالي الشــــــافألي، توفي ســــــنة  3)

   ".7/22األعالم  "ملستصفى واملنخول وغيرهما.ا

ــ بعد أن 684( هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العالء الصنهاجي املصري املالكي، العالمة الفقيه األصولي، توفي سنة 4) هــــ

والتنقيح وشـــــــــــــرحـه وشـــــــــــــرح  في فقـه الخالو والفروق  "الـذخيرة"ترك لألمـة علمـا واســـــــــــــعـا مســـــــــــــطرا في كتبـه الجليلـة كموســـــــــــــوعـة

 ".93-1/91معجم األصوليين  "املحصول وغيرها.

- 7/201، وسير أعالم النبالء  451-28/434هــ. تهذيب الكمال  150( مقاتل بن سليمان البلخي املفسر، متهم بالكذب، مات سنة  5)

202. 

 .3/292التحبير  وذكره ابن أمير الحاج في التقرير و  6/199( حكاه املاوردي كما في البحر املحيط  6)

 .4/460وشرح الكوكب املنير   2/1028وإرشاد الفحول   137( الذخيرة /7)

( هو العالمة األصــــــــولي املفســــــــر املتفنن محمد األمين بن محمد املختار الجكني الشــــــــنقيطي، من أكابر علماء القرن الرابع عشــــــــر،  8)

مقدمة أضــــــواء البيان بقلم  "هـــــــــــــــــــ.1393وتوفي ســــــنة    ها.ألف من الكتب أضــــــواء البيان في التفســــــير وشــــــرحا ملراقي الســــــعود وغير 

 الشيخ عطية سالم رحمه هللا".

 .2/624( نثر الورود  9)
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ال يخلو    :(2) . وقال الفتوحي(1)وقال القرافي: ال تكاد تجد آية إال وفيها حكم، وحصرها في خمسمائة آية بعيد

. وقال الشوكاني: ومن له فهم صحيح وتدبر كامل  (3) ش يء من القرآن عن حكم يستنبط منه بداللة االلتزام

 .(4) األحكام من اآليات الواردة ملجرد القصص واألمثال فإنه يستخرج

وأما األحاديث سئل اإلمام أحمد عن الرجل يكون عنده الكتب فيها األحاديث عن رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم واختالو الصحابة وال يعرو صحة األسانيد وال الصحيح من غيره هل يأخذ بما شاء من ذلك؟  

وسئل اإلمام أحمد ما تقول في الرجل يسأل عن الش يء فيجيب بما في الحديث    العلم.  فقال: ال، بل يسأل أهل

وليس بعالم بالفتيا؟ قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عارفا بالسنن، عاملا بوجوه القرآن  

لى هللا عليه وسلم  عاملا باألسانيد الصحيحة وإنما جاء خالو من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي ص

: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا  (5) في السنن وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها"، وقيل البن املبارك رحمه هللا

لم يعرو حديث رسول هللا صلى   من"وقال الخطيب البغدادي رحمه هللا:  .(6) كان عاملا باألثر بصيرا بالرأي"

بعالم" فليس  وسقيمه  صحيحه  بين  يميز  ولم  سماعه  بعد  وسلم  عليه  بن  (7) هللا  عبدالرحمن  وقال   .

وقال الفتوحي: ويشترط    .(9) ال يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما ال يصح""رحمه هللا:(8) مهدي 

ا وأن يكون عاملا بحال الرواة ولو تقليدا، كنقله ذلك من  أن يكون عاملا بصحة الحديث وضعفه سندا ومتن 

 . (10) كتاب صحيح

وأما تحديد األحاديث التي يلزم املجتهد معرفتها بالعدد فاختلف فيه فقيل خمسمائة حديث وقيل هي 

  . وما (11) ثالثة آالو، وهي أعداد تقريبية، وقال الغزالي: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث األحكام

 
 .437( شرح التنقيح /1)

( هو األصـــــــــــــولي الفقيـه محمـد بن أحمـد الفتوحي الحنبلي، املشـــــــــــــهور بابن النجـار، ألف شـــــــــــــرح الكوكب املنير في األصـــــــــــــول ومنت)ى  2)

 ".6/6األعالم  "هـ.972توفي سنة   اإلرادات في الفقه وغيرهما.

 .4/460( شرح الكوكب املنير  3)

 .2/1028( إرشاد الفحول  4)

التقريب الترجمة رقم "هــــــــــــــــــــ 181هو عبدهللا بن املبارك املروزي اإلمام املحدث الفقيه، اجتمعت فيه خصـــــــال الخير وتوفي ســـــــنة (  5)

3595." 

 .34عن إيقاظ الهمة / 2/157الفقيه واملتفقه  (  6)

 .55عن إيقاظ الهمة / 2/295الجامع (  7)

التقريب الترجمة رقم "هــــــــــــــــــــــ.198هو الحافظ املحدث عبدالرحمن بن مهدي العنبري موالهم أبو ســـــــــعيد البصـــــــــري، توفي ســـــــــنة (  8)

4044." 

 

 .55) الهامش( عن إيقاظ الهمة /  121( تذكرة السامع واملتكلم/9)

 .4/170واإلحكام  2/870والبرهان   2/363الرحموت   وقريب منه في فواتح 4/461( شرح الكوكب املنير  10)

 .6/200( البحر املحيط  11)
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بما   يكون عاملا  أن  بد  املجتهد ال  أن  الذي ال شك فيه وال شبهة  يقول: والحق  الشوكاني حيث  أحسن قول 

اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كاألمهات الست وما يلتحق بها مشرفا على ما اشتملت  

ملقصود املجتهد املطلق، أما من  . ولعل ا(1) عليه املسانيد واملستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة

 أراد االجتهاد في جزئية من الشريعة فيكفيه جمع ما ورد في هذه الجزئية واالجتهاد على ضوئها.

قد اسـتعنت هللا تعالى في جمع أدلة الكتاب والسـنة في مسـائل الزكاة واإلجماعات الصـحيحة الثابتة من  و 

د عنــد فقهــاء الحنــابلــة املتــأخرين الــذي يعــد من أكثر كتــب  كتــب العلمــاء وتبويبهــا على ترتيــب الكتــاب املعتمــ 

الحنــابلــة خــدمــة، أال وهو الكتــاب املبــارك )الروض املربع للبهوتي رحمــه هللا( ولعــل هللا أن يبــارك فيمــا جمعنــا 

 ليكون الكتاب مرجعا للمبتدئ وتذكرة للمنت)ي.

املسائل املجمع عليها، وقد اشترط  وقد حرصت على إيراد اإلجماعات حتى يقف الباحث عليها وال يقتحم 

اإلمام أحمد في املفتي أن يعرو اإلجماع والخالو، فقد قال في رواية: ينبغي ملن أفتى أن يكون عاملا بقول من 

 . (2)تقدم، وإال فال يفتي، وقال في رواية أخرى: أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس

ــر   الـخـالو: حصـــــــــــ مـعـرفـــــــة  فـوائـــــــد  قـــــــال  ومـن  مـبـتـــــــدع،  قـول  إحـــــــداث  يـقـع  ال  حـتـى  ــألـــــــة  ــ ــــــــ املســـــــ فـي  األقـوال 

 .(4)"ألن إجماعهم على قولين إجماع على تحريم ما عداهما..."في قواطع األدلة:(3)السمعاني

قـــــال ســـــــــــــعيـــــد بن جبير  النـــــاس فقـــــد فقـــــه. وعن  (5)ونقـــــل ابن مفلح عن أحمـــــد قـــــال:  : من علم اختالو 

ــــعيد بن (6)قتادة ــــيبقال: قال ســـــــ ــــأل من    :(7)املســـــــ ــــأل عما يختلف فيه منك، قال: قلت: إنما يســـــــ ما رأيت أســـــــ

يعقل عما يختلف فيه، فأما ما ال يختلف فيه فلَم نســــــــأل عنه؟ وقال ســــــــعيد بن جبير: أعلم الناس أعلمهم 

 .  (8)باالختالو

م يعرو  وقـــال الشـــــــــــــــاطبي في املوافقـــات: ولـــذلـــك جعـــل النـــاس العلم معرفـــة االختالو، فعن قتـــادة: من ل

ــــــام بن عبيـدهللا الرازي رحمـه هللا: من لم يعرو اختالو القراءة فليس  ــــــم الفقـه. وعن هشـــــــ االختالو لم يشـــــــ

 
 .2/1030( إرشاد الفحول  1)

 .167/ 4( إعالم املوقعين  2)

ــيره  3) ( هو أبو املظفر منصـــور بن محمد التميمي الحنفي ثم الشـــافألي، كان متبعا للســـلف في املعتقد والســـلوك كما يدل عليه تفسـ

 ".4/21طبقات الشافعية الكبرى  "هـ.489األدلة في األصول.توفي سنة  وكتاب قواطع  

 ، 3/266( القواطع 4)

التقريب  "هــــ.95( هو سعيد بن جبير األسدي موالهم، الفقيه العالم الثقة، روى له الجماعة وباء بإثمه الحجاج بن يوسف سنة 5)

 ".2291الترجمة رقم 

 ".5553التقريب الترجمة رقم "قيه، روى له الجماعة وتوفي سنة مائة وبضع عشرة.( هو قتادة بن دعامة السدوغ ي، املفسر الف6)

( هو ســـــــــعيد بن املســـــــــيب بن حزن املخزومي القرشـــــــــ ي، ثقة روى له الجماعة وجمع بين العلوم من تفيبر ورواية الحديث ودرايته،  7)

 ".2411التقريب الترجمة رقم "توفي بعد التسعين.

 .1/71( اآلداب الشرعية  8)



 الزكاة فقًها وقضاء 

 
54 

 

رحمـــه هللا قـــال: ال ينبغي ألحـــد أن يفتي    (1)بقـــارئ ومن لم يعرو اختالو الفقهـــاء فليس بفقيـــه. وعن عطـــاء

العلم مـا هو أوثق من الـذي في يـديـه.   النـاس حتى يكون عـاملـا بـاختالو النـاس، فـإنـه إن لم يكن كـذلـك رد من

وابن عيينة رحمهما هللا: أجسـر الناس على الفتيا أقلهم علما باختالو العلماء، زاد (2)وعن أيوب السـختياني

ــا   ــا إال ملن علم مـ ــالـــك: ال تجوز الفتيـ ــال مـ ــاء، وقـ ــا أعلمهم بـــاختالو العلمـ ـــــــــك النـــاس عن الفتيـ أيوب: وأمســـــــ

لــــه: اخت قــــال: ال، اختالو أصـــــــــــــحــــاب محمــــد صـــــــــــــلى هللا عليــــه اختلف النــــاس فيــــه. قيــــل  الو أهــــل الرأي؟ 

ــلــه معرفــة مواقع الخالو ال حفظ مجرد  -ومــا أحســـــــــــــن مــا قــال  -وســـــــــــــلم،...إلى أن قــال الشـــــــــــــــاطبي   : وحــاصـــــــــــ

  .(3)الخالو

ــ(، وقــد حققــه فؤاد عبــد املنعم أحمــد،  318وأهم املؤلفــات في اإلجمــاع كتــاب اإلجمــاع البن املنــذر ) ــــــــ ــــــــ هــــــــ

في العبادات  "مـــــــــــــــ، ويليه مراتب اإلجماع2004هـــــــــــــــ/  1425ونشـرته دار املسـلم للنشـر والتوزيع، الطبعة األولى 

 -رحمه هللا-الدين املقدغـ ي  هـــــــــــــــ، وقد نشـره حسـام  456البن حزم األندلسـ ي املتوفى "واملعامالت واالعتقادات

. ويلحظ أن املســـــائل  1357وعليه نقد مراتب اإلجماع البن تيمية، وصـــــدر ســـــنة  
ً
ــــــــــ، ثم طبع بعد ذلك مرارا هــــــــ

ــهـا ابن املنـذر ال يخرق اإلجمـاع عليهـا انفراد واحـد، أو اثنين، فـاإلجمـاع لـديـه يفهم بـأنـه اتفـاق أكثر  ــــ التي عرضـــــــ

ــائـل التي أوردهـا ممـا تيقن أنـه ال خالو فيـه بين  أهـل العلم ممن يحفظ عنهم، بينمـا ابن   حزم يـذكر أن املســـــــــــ

أحد من علماء اإلسالم، وكان ذلك محل نقد من شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقد اقتصر ابن املنذر في املسائل  

 التي عرضها على العبادات واملعامالت، ولم يعرض لالعتقادات.  

ِ العلمــاء، وعليــه اعتمــد ويعــد كتــاب اإلجمــاع البن املنــذر من أوثق ال
ل  كتــب في فنــه، ومحــل تقــدير وثنــاء جـُ

 النووي وابن قدامة وابن حجر والشوكاني في نقلهم اإلجماع وأما مراتب اإلجماع البن حزم فهو محل انتقاد. 

 "مسألة مجمًعا عليها.9588"وقد أورد سعدي أبو جيب مؤلف موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي

ســـــــات اإلســـــــالمية بكلية التربية في جامعة امللك ســـــــعود موســـــــوعة اإلجماع في الفقه ثم أخرج قســـــــم الدرا

اإلســـــــالمي وهي رســـــــائل دكتوراه ملجموعة من الباحثين ومنهم: الدكتور حمد بن فهد العيد وبحثه للدكتوراه: 

ســـة، من مســـائل اإلجماع في الزكاة والصـــيام واملناســـك جمعا ودرا -12موســـوعة اإلجماع في الفقه اإلســـالمي:  

 إصدارات دار الفضيلة.  

 

  

 
 ".4623التقريب الترجمة رقم "هـ.114( عطاء بن أبي رباح القرش ي موالهم الثقة الفقيه توفي سنة  1)

 ".610التقريب الترجمة رقم "هـ.131( أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني العابد الفقيه، روى له الجماعة وتوفي سنة 2)

. وانظر كتاب  10ه باب من يســــــتحق أن يســــــمى فقيها، واإليناس لألســــــمري /، وجامع بيان العلم وفضــــــل 117 - 5/116( املوافقات 3)

 .511 509، والرسالة / 274/ 7إبطال االستحسان في خاتمة األم 
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 األدلة واإلجماعات في مسائل الزكاة 

 :شروط الزكاة

 اإلسالم:   (1

ملا بعث معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من    -صلى هللا عليه وسلم    -عن ابن عباس: حأن رسول هللا  

أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن هللا  

أن هللا افترض عليهم صدقة تؤخذ  افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك، فأعلمهم  

وفي لفظ للبخاري: حصدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك  "من أغنيائهم

 . (2) متفق عليه  "، واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب (1)لذلك، فإياك وكرائم أموالهم 

 الحول:  (2

وأجمعوا على أن املـال إذا حـال عليـه الحول أن الزـكاة تجـب فيـه، وأجمعوا على أن الزـكاة  "قـال ابن املنـذر:

 (.3)تجب في املال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه"

  : حإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها -صلى هللا عليه وسلم    -وعن علي قال: قال رسول هللا  

خمسة دراهم، وليس عليك ش يء حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال الحول عليها ففيها نصف دينار، فما  

 .(4) زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول« رواه أبو داود 

  

 
 كرائم األموال: خيارها ونفائسها، وما يكرم على أصحابها وتعز عليهم."( قوله: حكرائم أموالهم1)
(2( البخـــــاري  أبو داود )19( )51،  1/50(، مســـــــــــــلم )4090،  1425،  1389،  1331( )4/1580،  544،  529،  2/505(   ،)2/104  )

 (..1/233(، أحمد )1783( )1/568(، ابن ماجه )625( )3/21(، الترمذي )55، 3-5/2(، النسائي )1584)

 (.47( اإلجماع )3)

 (..4/137( مختصرا، البيهقي )1/148(، أحمد )1573( )2/100(أبو داود )4)
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 زكاة بهيمة األنعام 

 :  اإلجماعات

 (1)على وجوب الصدقة في اإلبل والبقر والغنم"  وأجمعوا"قال ابن املنذر: (1

وأجمعوا على أن اإلبل ال تضــــم إلى الغنم وال البقر، وعلى أن البقر ال تضــــم إلى اإلبل والغنم، "وقال: (2

 (2)وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ املقدر الذي يجب أخذ الصدقة منها"

 

 شروط زكاة بهيمة األنعام -

عن علي: حليس في البقر العوامل صدقة« رواه أبو داود والدارقطني  ( اتخاذها للدر والنسل ال العمل:  1
 وصححه ابن القطان وربح الحافظ وقفه.  (3)

قال: حفي   -صلى هللا عليه وسلم    -( أن تكون سائمة: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول هللا  2

السائمة   اإلبل  من  أربعين  والبيهقي  كل  والحاكم  والنسائي  داود  وأبو  أحمد  أخرجه  الحديث   » لبون  بنت 

 .(4) وإسناده صحيح 

 القدر الواجب في زكاة اإلبل  -

 اإلجماعات:  

 (5) وأجمعوا على أن ال صدقة فيما دون خمس ذود من اإلبل" "قال ابن املنذر:  (1

على أن في عشر من اإلبل شاتين وفي خمسة عشر كذلك ثالث شياه وفي عشرين    واتفقوا" قال ابن حزم: (2

أربع شياه وفي ست وثالثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين 

 (6) بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين"

سه، مثل أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض،  وإن أخرج عن الواجب سنا أعلى من جن"قال ابن قدامة:  (3

وحقة عن بنت لبون أو بنت مخاض أو أخرج عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين = جاز، ال نعلم فيه  

  (7) خالفا"

 
 (.45( اإلجماع )1)

 (.45اإلجماع )  (2)

 (..4/116(، والبيهقي )4/20(، وابن خزيمة )2/103(، الدارقطني )1572( )2/99(رواه داود )3)

(، 1452(: )397/    1(، والحــــاكم )2236(: )11/    3(، والنســــــــــــــــائي )1575(: )12/    2(، وأبو داود )20335(: )4616/    9)  أحمــــد  (4)

 (.7423(: )105/   4والبيهقي )

 .(45( اإلجماع )5)

 (.3/5(، وانظر: اإلشراو على مذاهب العلماء )36( مراتب اإلجماع )6)

 (.5/429(، وانظر: املجموع )4/18( املغني )7)
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ال خالو بين العلماء في أن الضأن واملعز يجمعان، وكذلك اإلبل كلها على اختالو  " قال ابن عبد البر: (4

   (1) بقر والجواميس كذلك"أصنافها إذا كانت سائمة، وال

   األحاديث:

صلى   -عن أنس: حأن أبا بكر كتب له ملا وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول هللا  (1

، والتي أمر هللا تعالى رسوله، فمن سألها من املسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل  -هللا عليه وسلم  

شاة، فإذا بلغت خمس    فوقها فال يعط، في أربعة وعشرين من اإلبل فما دونها من الغنم، في كل خمس

ذكر،    (3) أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون    (2) وعشرين إلى خمسا وثالثين، ففيها بنت مخاض  

ستا وثالثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين، ففيها    فإذا بلغت

، فإذا بلغت ستا  (5) ى خمس وسبعين، ففيها جذعة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إل (4)حقة 

وسبعين، ففيها بنت لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، 

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن له إال أربع  

إذا كانت أربعين إلى عشرين    (6) اء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها  من اإلبل فليس فيها صدقة إال أن يش 

ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثالثمائة،  

 ففيها ثالث شياه، فإذا زادت على ثالثمائة، ففي كل مائة شاة.  

ربعين شاة، فليس فيه صدقة إال أن يشاء ربها، وال يجمع بين  فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من األ  (2

مفترق، وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية،  

ربع العشر فإن لم    (9) إال أن يشاء املصدق، وفي الرقة    (8) ، وال ذات عوار  (7) وال يخرج في الصدقة هرمة  

 
 (.45(، وانظر: اإلجماع البن املنذر )3/191( االستذكار: )1)

اسـتكملت السـنة األولى ودخلت  بميم مفتوحة بعدها خاء معجمة آخره ضـاد معجمة هي التي  "( قوله: حبنت مخاض وابن مخاض2)

في الثانية، ثم هي ابنة مخاض وابن مخاض إلى آخر الثانية ســــــمي بذلك ألن أمه من املخاض الحوامل، واملخاض اســــــم للحامل  

 ال واحد له من لفظه.

مها ســــــــمي بذلك ألن  ( قوله: حبنت لبون وابن لبون« هما من اإلبل ما اســــــــتكمل الســــــــنة الثانية ودخل في الثالثة وهو كذلك إلى تما3)

 أمه ذات لبن.

( قوله: ححقة« هي بكســـــــــر الحاء وتشـــــــــديد القاو جمعه حقاق وهي ما اســـــــــتكملت ثالث ســـــــــنين ودخلت في الرابعة وهي كذلك إلى 4)

 تمامها.

 بفتح الجيم والذال املعجمة هي التي عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة."( قوله: حجذعة5)

 السائمة من الغنم الراعية غير املعلوفة."( قوله: حسائمة6)

 الهرمة بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة الطاعنة في السن."( قوله: حهرمة7)

 بفتح العين املهملة العيب وقد تضم."( حذات عوار8)

حذوفة وقيـل هي  ( قوله: حالرقة« بكســـــــــــــر الراء وتخفيف القـاو هي الدراهم املضـــــــــــــروبة من الورق، والهـاء فيهـا عوض عن الواو امل9)

 الفضة الخالصة وإن لم تضرب.
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عين ومائة، فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من اإلبل صدقة الجذعة يكن إال تس 

وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنه تقبل منه الحقة وتجعل معها شاتين إذا استيسرتا له أو عشرين  

الجذعة   منه  تقبل  فإنها  الجذعة،  وعنده  حقة  عنده  وليس  الحقة  عنده صدقة  بلغت  ومن  درهما، 

بنت    ويعطيه عنده وعنده  وليست  لبون  بنت  بلغت صدقته  أو شاتين، ومن  املصدق عشرين درهما 

مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت  

مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه املصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن  

قال الحميدي:    (1) رواه البخاري  "مخاض على وجهها، فإنها تقبل منه وليس معه ش يء بنتلم يكن عنده  

في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعا، ورواه أبو داود بغير هذا السياق، والنسائي بمعناه  

 وغيره، وقال ابن حزم: كتاب في غاية الصحة.  (2) وصححه ابن حبان 

  

 
، 1386،  1385، 1383، 1382، 1380( )6/2551، 1131، 880، 528، 527، 526، 2/525(البخاري مفرقا في عدة مواضـــــــــــع )1)

1387 ،2355 ،2939 ،6555..) 

 (..1/11(، أحمد )1800( )1/575(، ابن ماجه )3266( )8/57(، ابن حبان )22-5/18(، النسائي )1567( )97-2/96(أبو داود )2)
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 القدر الواجب في زكاة البقر -

 اإلجماعات:  

خالو بين العلماء في أن الضأن واملعز يجمعان، وكذلك اإلبل كلها على اختالو    ال" قال ابن عبد البر: (1

 .(1) أصنافها إذا كانت سائمة، والبقر والجواميس كذلك"

 األحاديث:  

وأمرني أن آخذ من كل ثالثين من   -صلى هللا عليه وسلم    -وعن معاذ بن جبل قال: حبعثني رسول هللا   (1

 (2) أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافريا« رواه الخمسة  البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل  

ابن حبان   في أصله وصححه  إلى اختالو  وأشار  الترمذي  الحالم وحسنه  يذكر  لم  ابن ماجه  أن  غير 

 والحاكم، وقال ابن عبد البر: إسناده متصل صحيح ثابت.

باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين وفي حديث عمرو بن حزم الطويل في الديات: حفي كل ثالثين  (2

 .(3) باقورة بقرة« 

 القدر الواجب في زكاة الغنم -

 اإلجماعات:  

خالو بين العلماء في أن الضأن واملعز يجمعان، وكذلك اإلبل كلها على اختالو    ال" قال ابن عبد البر: (1

   (4) أصنافها إذا كانت سائمة، والبقر والجواميس كذلك"

 " قال ابن املنذر: (2
ٌ
 شاة

ً
إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين ومائة    وأجمعوا على أن في أربعين شاة

  (5) ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين"

  (6) أجمعوا على أن ال صدقة في دون أربعين من الغنم""وقال:  (3

 
 (.45(، وانظر: اإلجماع البن املنذر )3/191( االستذكار: )1)

(، 1803( )1/576(، ابن مــاجــه )623( )3/20(، الترمــذي )5/26(، النســــــــــــــائي )1588،  1577،  1576( )102،  2/101(أبو داود )2)

 .(1/555(، الحاكم )4886( )11/244(، ابن حبان )247، 233، 5/230أحمد )

ــائي )649/   3139(: )1243/    5مـالـك في املوطـأ )  (3) /   1(، والحـاكم )6559(: )501/    14(، وابن حبـان )7029(: )373/   6(، والنســـــــــــ

395( :)1450.) 

 (.45(، وانظر: اإلجماع البن املنذر )3/191( االستذكار: )4)

 (.4/83غني )(، وامل 3/184(، واالستذكار )20/141(، وانظر: التمهيد )45( اإلجماع )5)

 (.36(، وانظر: مراتب اإلجماع )45( اإلجماع )6)
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في مائتي شاة وشاة ثالث شياه، ثم ال ش يء فيها زائدا إلى أربعمائة، فتكون فيها أربع  "قال ابن عبد البر: (4

   (1) مائة ففيها شاة اتفاقا وإجماعا"شياه ثم كلما زادت 

نا، وكذلك كل عيب ينقص من ثمنها نقصانا    أجمعوا"وقال:  (5 ِ
أن العوراء ال تؤخذ في الصدقة إذا كان بي 

  (2) بينا إذا كانت الغنم صحاحا كلها أو أكثرها"

السخلة ال تؤخذ في الزكاة؛ ملا قدمنا من قول عمر، وملا سنذكره في املسألة التي  فإن  "قال ابن قدامة:  (6

أن يكون النصاب كله صغارا، فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من  تلي هذه، وال نعلم فيه خالفا، إال  

  (3) املذهب"

 األحاديث:  

إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا    (4)ما جاء في حديث أنس ح...وفي صدقة الغنم في سائمتها   (1

، ففيها ثالث شياه،  زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثالثمائة

 فإذا زادت على ثالثمائة، ففي كل مائة شاة.  

 .(5)فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من األربعين شاة، فليس فيه صدقة إال أن يشاء ربها... « 

o   التفرقة والخلطة في زكاة بهيمة األنعام 

بين مجتمع   (2 يفرق  بين مفترق، وال  ح... وال يجمع  أنس  في حديث  كان من  ما جاء  خشية الصدقة، وما 

 .(6) خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية«

   وسم البهائم إن تنوعت: -

بعبد هللا بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في   -صلى هللا عليه وسلم    -عن أنس قال: حغدوت إلى رسول هللا   (1

صلى هللا عليه    -حدخلت على النبي    (8) وألحمد وابن ماجه    (7) متفق عليه  "يده امليسم يسم إبل الصدقة

 وهو يسم غنما في آذانها«. -وسلم 

 

 
 (.20/142( التمهيد )1)

 (.3/185( االستذكار )2)

 (.5/423(، وانظر: املجموع: )4/38( املغني )3)
 السائمة من الغنم الراعية غير املعلوفة."( قوله: حسائمة4)
، 1386،  1385، 1383، 1382، 1380( )6/2551، 1131، 880، 528، 527، 526، 2/525(البخاري مفرقا في عدة مواضـــــــــــع )5)

1387 ،2355 ،2939 ،6555..) 
، 1386،  1385، 1383، 1382، 1380( )6/2551، 1131، 880، 528، 527، 526، 2/525(البخاري مفرقا في عدة مواضـــــــــــع )6)

1387 ،2355 ،2939 ،6555..) 
 (.2119( )3/1674(، مسلم )1431( )2/546البخاري )  (7)
(  3/1674(، ومســـــــــــــلم )5/2106(، وهــذا اللفظ هو عنــد البخــاري )3565( )2/1180(، ابن مــاجــه )259،  171،  3/169أحمــد )  (8)

(2119.) 
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وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: حإن في الظهر ناقة عمياء فقال: أمن نعم الصدقة أو من   (2

 .(1)رواه الشافألي  "نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم الجزية، وقال: إن عليها ميسم الجزية 

مرفوعا من حديث جابر الن)ي عن    (2) هو الذي في الوجه. فقد أخرج أبو داود  والوسم املن)ي عنه   (3

 مرفوعا لعن من فعل ذلك من حديثه.  (3)الوسم في الوجه، وعند مسلم 

 

 ال زكاة من الرقيق والخيل والحمير:  -

وال  : حليس على املسلم صدقة في عبده  -صلى هللا عليه وسلم    - عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا   (1

: حوليس في الخيل والرقيق زكاة إال زكاة الفطر« وألحمد ومسلم  (5) وألبي داود    (4) فرسه« رواه الجماعة  
الخالصة": إن في سند زيادة مسلم انقطاع  ": حليس في العبد صدقة إال صدقة الفطر« وقال في(6)

 وغيره بإسناد متصل صحيح كما قال ابن القطان.  (7)وهي عند الدارقطني 

وعن عمر حوجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنا قد أصبنا أمواال خيال ورقيقا نحب أن تكون لنا   (2

صلى هللا عليه وسلم    -فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب النبي  

قال    (8)حمد  وفيهم علي، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك« رواه أ  -

 ورجاله ثقات.  مجمع الزوائد":"في

 

عن الحمير فيها زكاة، فقال: ما جاءني   -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبي هريرة قال: حسئل رسول هللا   (3

يره((   ذرة شرا  يعمل مثقال  يره ومن  يعمل مثقال ذرة خيرا  ))فمن  الفاذة:  اآلية  إال هذه  فيها ش يء 

 .(9) [ « رواه أحمد 8-7مالزلزلة:

 
 (.1/99)"املسند"الشافألي في  (1)
 (.2564( )3/26أبو داود )  (2)
 (.2551)( 4/146(، وابن خزيمة )1710( )4/210(، والترمذي )2116( )3/1673مسلم )  (3)

ــلم )1395، 1394( )2/532(البخاري )4) ــائي )1595( )2/108(، أبو داود )982( )2/675(، مســــــــ ( 3/23(، الترمذي )5/35(، النســــــــ

 (..477، 410،  407، 254، 249، 2/242(، أحمد )1812( )1/579(، ابن ماجه )628)

 (..1594( )2/108(أبو داود )5)

 (.982( )2/676(، مسلم )2/420(أحمد )6)

 (..2/127(الدارقطني )7)

 (..4/118(، والبيهقي )2/137(، والدارقطني )1/557(، والحاكم )1/14(أحمد )8)

 (..2/423(أحمد )9)
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والرقيق  (4 الخيل  صدقة  عن  لكم  عفوت  حقد  مرفوعا:  علي  حديث  والترمذي  "وفي  داود  أبو  رواه 

 .(1) والنسائي وأحمد وابن ماجه من حديث الحارث عن علي قال البخاري: كالهما عندي صحيح 

  

 
 3(، وابن ماجه )722(: )213/  1(، وأحمد )2268(: )26/   3(، والنســــائي )620(: )8/  2(، والترمذي )1572(: )10/  2أبو داود )  (1)

/  10( :)1790.) 
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 زكاة الخارج من األرض 

 أوال: زكاة الحبوب والثمار: 

 اإلجماعات:  

  (1) وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب""قال ابن املنذر:  (1

  (2) ولم يختلفوا في أن التمر ال يضم إلى الزبيب""قال الخطابي:  (2

  (3) وال خالو بينهم في أن أنواع األجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب""قال ابن قدامة:  (3

بعض وإن اختلفت أنواعه في الجودة والرداءة واللون    ويضم أنواع التمر بعضها إلى"قال النووي: (4

وغير ذلك، وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض، وأنواع الحنطة بعضها إلى بعض وكذا باقي 

   (4) أنواع الحبوب، وال خالو في ش يء من هذا"

بعروقه  فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر وكذا البعل وهو ما يشرب    يجب "وقال:  (5

وكذا ما يشرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة = ففي هذا كله العشر، وأما ما  

سه  سقي بالنضح أو الدالء أو الدواليب وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة وهي التي يديرها املاء بنف

= ففي جميعه نصف العشر، وهذا كله ال خالو فيه بين املسلمين، وقد سبق نقل البيهقي اإلجماع  

  (5) فيه"

السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة، ففيه ثالثة أرباع العشر، وهذا  نصف  فإن سقي  "قال ابن قدامة: (6

  (6) قول مالك والشافألي وأصحاب الرأي وال نعلم فيه مخالفا"

الوسق ستون صاعا بإجماع  من العلماء بصاع النبي ملسو هيلع هللا ىلص" "البر:قال ابن عبد  (7
 (7)  

 ش يء عليه إذا كان ذلك  "قال ابن املنذر:  (8
 
وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة أال

   (8)قبل الجذاذ"

 
 (.20/148(، والتمهيد )3/227(، وانظر: االستذكار )45اإلجماع )(  1)

 (.2/15( معالم السنن )2)

 (.4/204( املغني )3)

 (.509-5/508( املجموع )4)

 (.7/54(، وانظر شرحه على مسلم )5/462( املجموع للنووي: )5)

 (.4/166( املغني )6)

 (.20/147(، والتمهيد )3/132( االستذكار )7)

 (.46اإلجماع )(  8)
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فإن كان املال الذي فيه الزكاة نوعا واحدا، أخذ منه جيدا كان أو رديئا؛ ألن حق  "قال ابن قدامة: (9

   (1) الشركاء، ال نعلم في هذا خالفا"بمنزلة الفقراء يجب على طريق املواساة، فهم 

  (2) وال خالو في وجوب العشر في الخارج من هذه األرض""وقال:  (10
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 :  األحاديث

 أصنافها   -

قال لهما: ال تأخذا في الصدقة إال    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبي موغ ى األشعري ومعاذ: حأن النبي   (1

الط رواه  والتمر«  والزبيب،  والحنطة،  الشعير،  األربعة:  األصناو  هذه  والحاكم  من  قال  (3)براني   ،

 البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وقال الحاكم: صحيح اإلسناد.

  -طلحة عن عمر: حإنما سن رسول هللا    من حديث موغ ى بن  (4)التلخيص": وروى الدارقطني  "قال في (2

 .الزكاة في هذه األربعة فذكرها« قال أبو زرعة: موغ ى عن عمر مرسل -صلى هللا عليه وسلم 

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: حإنما سن رسول هللا   (5)وروى ابن ماجه والدارقطني  (3

زاد ابن ماجه: حوالذرة« وإسناده  " الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب -صلى هللا عليه وسلم  -

 ف.واه ألنه من رواية محمد بن عبد هللا العرزمي وهو متروك، والراوي عن العرزمي ضعي 

إال    -صلى هللا عليه وسلم    - من طريق مجاهد قال: حلم تكن الصدقة في عهد النبي    (6) وروى البيهقي   (4

 في خمسة« فذكرها. 

 
 (.4/181( املغني )1)

 (.63، 49(، وانظر: اإلجماع البن املنذر )4/198( املغني )2)

 (..4/125(، البيهقي )1/558(الحاكم )3)

 (..2/96(الدارقطني )4)
 (..2/94(، الدارقطني )1815( )1/580(ابن ماجه )5)
 (..4/129(البيهقي في السنن الكبرى )6)
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النبي   (5 حلم يفرض  الحسن قال:  في عشرة، فذكر    -صلى هللا عليه وسلم    -ومن طريق  إال  الصدقة 

 الخمسة املذكورة واإلبل والبقر والغنم والذهب والفضة«.

إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة  -صلى هللا عليه وسلم  - بي قال: حكتب رسول هللا وعن الشع (6

قال البيهقي: هذه املراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضا ومعها  "والشعير والتمر والزبيب

 التلخيص". "حديث أبي موغ ى، انت)ى كالم

 نصابها   -

قال: حليس فيما دون خمسة أوسق صدقة« رواه    -صلى هللا عليه وسلم    -عن أبي سعيد عن النبي   (1

: حوليس فيما دون خمسة أوسق من تمر وال حب  (2) وفي لفظ ألحمد ومسلم والنسائي    (1) الجماعة  

 بالثاء املثلثة. "في رواية: حمن ثمر  (3) صدقة« وملسلم 

  (4) مسلم وعن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه  (2

 . (5) وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني  (3

 .(6)وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي  (4

قال: حليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبي سعيد: أن النبي   (5

حمد وابن ستون مختوما« وفي رواية: حستون صاعا« رواه أحمد وأبو داود وإسناده منقطع، ورواه أ

من   (7) "صحيحه"وابن حبان في"سننه"الدارقطني في الخالصة": رواه"ماجه بإسناد ضعيف، وقال في

 رواية عمرو بن يحيى املازني عن أبيه عن أبي سعيد وهو متصل صحيح كالشمس. 

 خرصها:   -

يبعث عبد هللا بن رواحة فيخرص النخل    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عائشة قالت: حكان رسول هللا   (1

حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير وهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص  

نقطاع  رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده اختالو وا"لكي تحص ى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق 

 بإسناد متصل. (8)ورواه الدارقطني 

 
(، الترمذي  5/17(، النسائي )1558( )2/94(، أبو داود )979( )674، 2/673(، مسلم )1413،  1390( )540،  2/529)(البخاري  1)

 (..60، 3/30(، أحمد )626( )3/22)
 (..5/39(، النسائي )3/97(، أحمد )979( )2/674(مسلم )2)
 (..979( )2/675(مسلم )3)
 (. 980(: )67/   3مسلم )  (4)
 (..2/403)(أحمد  5)
 (..4/121(البيهقي )6)
مــــاجــــه )1559( )2/94(، أبو داود )83،  3/59أحمــــد )  (7) الــــدارقطني )1832( )1/586(، ابن  ( 8/76(، ابن حبــــان )99،  2/98(، 

 (.2310( )4/38(، وابن خزيمة )32)
 (.2/134(، الدارقطني )3413( )3/263(، أبو داود )6/163أحمد )  (8)
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كان يبعث على الناس من يخرص عليهم    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عتاب بن أسيد: حأن النبي   (2

قال: حأمرنا رسول هللا    (2) وفي لفظ ألبي داود والترمذي    (1) رواه الترمذي وابن ماجه  "كرومهم وثمارهم

أن نخرص العنب كما نخرص النخل أو نأخذ زكاته زبيبا كما نأخذ صدقة    -صلى هللا عليه وسلم    -

 بلوغ املرام": رواه الخمسة وفي إسناده انقطاع وحسنه الترمذي وقال: غريب. "النخل تمرا« قال في

فدعوا الثلث،    : حإذا خرصتم -م  صلى هللا عليه وسل  -وعن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول هللا   (3

وقال:    (3)فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع« رواه الخمسة إال ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم  

 وله شاهد متفق على صحته فذكره، انت)ى.

أنه خرص حديقة امرأة    -صلى هللا عليه وسلم    -عن أبي حميد: حعن النبي    (4) وقد روي في الصحيح   (4

 وفي الحديث قصة. "بنفسه 

 

 القدر الواجب في زكاة الحبوب والثمار  -

قال: حفيما سقت األنهار والغيم العشور، وفيما سقي    -صلى هللا عليه وسلم    -عن جابر عن النبي   (1

 وقال: حاألنهار والعيون«. (6) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود "نصف العشور  (5) بالسانية 

 ( 7) قال: حفيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن ابن عمر أن النبي   (2

، لكن لفظ النسائي وأبي  (9) نصف العشر« رواه الجماعة إال مسلما    (8)العشر، وفيما سقي بالنضح  

  بدل حعثريا«. "(10)داود وابن ماجه حبعال 

 
 (.4/121(، والبيهقي )3278( )8/73(، وابن حبان )1819( )1/582(، ابن ماجه )644( )3/36الترمذي )  (1)
(2)  ( (، 2316( )4/41(، وابن خزيمـــــة )3279( )8/74(، وابن حبـــــان )644( )3/36(، الترمـــــذي )1604،  1603( )2/110أبو داود 

 (.5/109(، والنسائي )2/132(، والدارقطني )3/687والحاكم )
(، 3280( )8/75(، ابن حبان )3، 4/2،  3/448(، أحمد )643( )3/35(، الترمذي )5/42(، النســـائي )1605( )2/110أبو داود )  (3)

 (.4/123(، والبيهقي )2/414(، وابن أبي شيبة )4/42(، وابن خزيمة )1/560الحاكم )
 (.5/424(، أحمد )1392( )4/1785(، مسلم )1411( )2/539البخاري )  (4)

 عير الذي يستسقى به املاء من البئر، ويقال له: الناضح.هو الب "( قوله: حالسانية5)

 (..1597( )2/108(، أبو داود )5/41(، النسائي )981( )2/675(، مسلم )3/341(أحمد )6)

 بفتح العين املهملة والثاء املثلثة وراء مكسورة هو الذي يشرب بعروقه من ماء السيل "( حوالعثري 7)

 وسكون الضاد املعجمة والحاء املهملة أي السانية.( حوالنضح« بفتح النون  8)

)1596( )2/108(، أبو داود )1412( )2/540(البخـــــاري )9) مـــــاجـــــه )640( )3/32(، الترمـــــذي )5/41(، النســـــــــــــــــائي  (  1/581(، ابن 

(1817..) 

 ( حوالبعل« بفتح املوحدة وسكون املهملة، األشجار التي تشرب بعروقها.  10)
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 ما ال يجوز إخراجه في الزكاة  -

 رديء التمر: 

حن)ى رسول هللا   (1 قال:  أبيه  عن  حنيف  بن  بن سهل  أمامة  أبي  عليه وسلم    - وعن  عن    -صلى هللا 

وسكت عنه هو واملنذري    (3)أخرجه أبو داود  "أن يؤخذا في الصدقة  (2) ولون الحبيق    (1) الجعرور  

عن سهل بن حنيف: حفي اآلية التي قال هللا عز   (4) ورجال إسناده رجال الصحيح، وفي رواية للنسائي 

[ قال هو الجعرور ولون الحبيق، فن)ى رسول  267وجل: ))وال تيمموا الخبيث منه تنفقون(( مالبقرة:

وسلم    -هللا   عليه  الرذالة  -صلى هللا  الصدقة  في  يؤخذ  رجال  "(5)  أن  رجاله  بإسناد  النسائي  رواه 

 الصحيح إال عبد الجليل بن حميد وهو صدوق. 

 من حديث البراء. في تفسير اآلية نحوه وقال: حسن صحيح غريب (6) وللترمذي  (2

 ما ال زكاة فيه منها   -

 الخضروات وبعض الفواكه:  

أ (1 من  يأخذ  أن  املغيرة  بن  هللا  عبد  حأراد  قال:  السائب  بن  عطاء  من  وعن  طلحة  بن  موغ ى  رض 

  -صلى هللا عليه وسلم    -الخضروات صدقة، فقال له موغ ى بن طلحة: ليس لك ذلك إن رسول هللا  

 مرسال. (7) "سننه "كان يقول ليس في ذلك صدقة« رواه األثرم في

قال فيما سقت    -صلى هللا عليه وسلم    -من حديث معاذ: حأن النبي    (8)وقد أخرج الدارقطني والحاكم   (2

والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يكون ذلك في التمر    (9) السماء العشر، والبعل  

  - والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب والخضروات فقد عفا عنها رسول هللا  

وسلم   عليه  فيق"-صلى هللا  فقال: صحيح  "ال  الحاكم  وأما  انت)ى.  وإسناده ضعيف،  املرام":  بلوغ 

 اإلسناد وذكر له شاهدا بإسناد صحيح.

 
 ( قوله: حالجعرور« بجيم مضمومة فعين ساكنة ثم راء مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء هو التمر الرديء.1)

 ( حوالحبيق«: بضم الحاء املهملة وفتح املوحدة، وسكون التحتية بعدها قاو هو التمر الرديء.2)
 (.4/39(، وابن خزيمة )1607( )2/110أبو داود )  (3)
 (.2/131(، والدارقطني )6/76)"الكبير"(، والطبراني في1/559(، والحاكم بمعناه )5/43النسائي )  (4)

 ( حوالرذالة«: بضم الراء بعدها ذال معجمة هو التمر الذي قد أخذ منه جيده.5)
 (.2987( )5/218الترمذي )  (6)
 .(2/321)"التلخيص "(7)
 (.314( )20/151)"الكبير"(، الطبراني في1/558(، الحاكم )2/97الدارقطني )  (8)

 ( حوالبعل«: هو ما شرب من النخيل بعروقه من األرض من غير سقي سماء وال غيرها.9)
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أخرجه  "في الخضروات فكتب ليس فيها ش يء   -صلى هللا عليه وسلم    -وعن معاذ: حكتب إلى رسول هللا   (3

 ا. وقال: هذا الحديث ليس بصحيح، وللحديث شواهد يقوي بعضها بعض (1) الترمذي 

 األربعة« أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني.  : حال تأخذ الصدقة إال من هذه (2) ويؤيدها حديث معاذ   (4

الزكاة    - صلى هللا عليه وسلم    -عن عمر قال: حإنما سن رسول هللا    (3) "الكبرى "وما أخرجه البيهقي في (5

 في هذه األربعة« وقال: رجاله رجال الصحيح. 

 

 ثانيا: زكاة العسل 

قال: حقلت: يا رسول هللا! إن لي نحال، قال: فأد العشور، قال: قلت: يا رسول    عن أبي سيارة املتألي (1

بإسناد    (4)هللا! احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها« رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه أبو داود والبيهقي  

 منقطع، وقال ابن عبد البر: ال تقوم بهذا حجة.

صلى هللا عليه    -أحد بني هالل إلى رسول هللا  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: حجاء   (2

  - صلى هللا عليه وسلم    -بعشور نحله فسأله أن يحمى له وادي سلبة فحمى له رسول هللا    -وسلم  

ذلك الوادي فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب إليه  

من عشور نحله فاحم له سلبه،    - عليه وسلم  صلى هللا  -عمر إن أدى ما كان يؤديه إلى رسول هللا  

فذكر نحوه وقال: حمن  "وفي رواية: حإن شبابة بطن من فهم"وإال فإنما هو ذباب غيب يأكله من شاء

أبو داود والنسائي   وفي إسناده صدقة بن عبد هللا ضعفه أحمد   (5) كل عشر قرب قربة« أخرجه 

ويحيى بن معين وغيرهما، وقال البخاري: هو مرسل. وقال النسائي: صدقة ليس بش يء وهذا حديث  

النبي    (6) منكر، والبن ماجه   أبيه عن جده: حأن  صلى هللا عليه    -من حديث عمرو بن شعيب عن 

يد وهو ضعيف قال ابن معين: ليس بش يء أخذ من العسل العشر« وفي إسناده أسامة بن ز  -وسلم 

 . وقال الترمذي: ليس بثقة

في كل عشرة أزقاق زق«  -صلى هللا عليه وسلم    - وعن ابن عمر قال: قال رسول هللا   (3 : حفي العسل 

في هذا  -صلى هللا عليه وسلم  -بإسناد ضعيف وقال الترمذي: ال يصح عن النبي  (7) أخرجه الترمذي 

البخاري: ليس في زكاة العسل ش يء يصح، وقال ابن املنذر: ليس في وجوب الباب كثير ش يء وقال  

 
 (.638( )3/30الترمذي )  (1)
 (.313(: )150/   20(، والطبراني )7543(: )125/   4(، والبيهقي )1461(: )401/  1الحاكم )  (2)
 (.7445(: )108/   4البيهقي )  (3)
 (.4/126(، البيهقي )1823( )1/584(، ابن ماجه )4/236أحمد )  (4)
 (.5/46(، النسائي )1600( )2/109أبو داود )  (5)
 (.1824( )1/584ابن ماجه )  (6)
 (.629( )3/24الترمذي )  (7)
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النبي   عن  يثبت  حديث  العسل  وسلم    -صدقة  عليه  هللا  وقال    -صلى  فيه،  زكاة  فال  إجماع  وال 

 الشافألي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي أال يؤخذ منه العشر ضعيف. 

 ثالثا: الركاز  

قال: حالعجماء َجْرحها جبار، واملعدن جبار، وفي    -صلى هللا عليه وسلم    -عن أبي هريرة: أن النبي   (1

ِكاز الخمس« 
 (1) الر 

قال في كنز وجده   -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حأن رسول هللا   (2

ِفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه
ِربة: إن وجدته في قرية مسكونة فعر 

َ
، وفي الركاز  رجل في خ

بن   الشافألي من حديث عمرو  بإسناد حسن، وأخرجه  الحافظ:  ابن ماجه قال  الخمس« أخرجه 

 .(2) شعيب أيًضا، ورواه أبو داود بنحوه 

  

 رابعا: زكاة املعادن 

هللا   (1 رسول  حأن  الحارث:  بن  بالل  حديث  وسلم    -عن  عليه  هللا  ة    -صلى  ِ
َبلي 
َ
الق املعادن  من  أخذ 

ة، وأخذ منها    (3) رواه أبو داود  "الصدقة ِ
َبلي 
َ
وفي لفظ حأنه أقطع بالل بن الحارث املزني املعادن الق

ة"الزكاة  ِ
َبلي 
َ
َبل، بفتح القاو والباء ناحية من ساحل البحر " قوله: حالق

َ
 منسوبة إلى ق

   

  

 
، 3/34(، الترمذي )4593( )4/196(، أبو داود )1710( )1335، 3/1334(، مســـــــــــــلم )2228، 1428( )830، 2/545البخاري )   (1)

 (.285، 274، 254، 2/239(، أحمد )2509( )2/839(، ابن ماجه )45، 5/44(، النسائي )1377، 642( )661

 (.597( )2/272(، والحميدي )4/155(، والبيهقي )2/74(، والحاكم )1710( )2/136(، أبو داود )1/96الشافألي )   (2)

 (3061( )3/173أبو داود )   (3)
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 زكاة النقدين

 اإلجماعات:  

الزكاة في الذهب والفضة باإلجماع، ودليل املسألة النصوص واإلجماع، وسواء    تجب"قال النووي: (2

املباح  فيهما   الحلي  إال  جنسها  من  وغيرها  والسبائك  منهما  والحجارة  والتبر  أصح على  املسكوك 

 (1) القولين"

 (2) وال أعلم اختالفا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقاال""قال الشافألي: (3

وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقاال قيمتها مائتا درهم = أن الزكاة تجب  " ابن املنذر:قال   (4

  (3) فيه"

   (4) قال ابن عبد البر: واألوقية عندهم أربعون درهما كيال، ال خالو في ذلك" (5

وأما قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص في حديث هذا الباب: حوليس فيما دون خمس أواق صدقة« فإنه إجماع  "وقال:  (6

   (5) أهل العلم...واألوقية عندهم أربعون درهما كيال، ال خالو في ذلك" من

 (6) وال نعلم خالفا بين أهل العلم أن زكاة الذهب والفضة ربع عشره" "قال ابن قدامة:  (7

 :  ا يات

1)  
َ
ة ِفضَّ

ۡ
َهَب َوَل

َّ
ِنُزوَن َلذ

ۡ
ِذيَن َيك

َّ
ع مالتوبة:   ﴿َوَل ِليمع

َ
اب  أ

َ
ۡرُهم ِبَعذ ِ

 
َبش
َ
ِ ف
َّ
 ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل ََّلل

َ
 .[34َوال

  

 
 (.2/5(، والتمهيد )5/87(، واالستذكار )4/12(، واملحلى )1/165(، وانظر: اإلقناع البن املنذر )6/6( املجموع )1)

 (.20/146(، والتمهيد )3/136(، وانظر: االستذكار )2/43( األم )2)

 (.46( اإلجماع )3)

 (.7/52(، وشرح النووي على مسلم )6/5(، واملجموع )4/209(، وانظر: املغني )20/143)(، والتمهيد  3/127( االستذكار )4)

(، 7/48(، وشــــــــــــرح النووي على مســــــــــــلم )6/16(، واملجموع )4/209(، وانظر: املغني )20/143(، والتمهيد )3/127( االســــــــــــتذكار )5)

 (.1/34(، ومراتب اإلجماع )164-4/163واملحلى )

 (.34(، ومراتب اإلجماع )3/136(، واالستذكار )46ظر: اإلجماع البن املنذر )(، وان 4/215( املغني )6)
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 :  األحاديث

 نصاب الذهب:   -

: ح... وليس عليك ش يء حتى يكون لك عشرون  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن علي قال: قال رسول هللا   (1

ساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول  دينارا، وحال الحول عليها ففيها نصف دينار، فما زاد فبح 

 بلوغ املرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه."قال في  (1) عليه الحول« رواه أبو داود 

  نصاب الفضة: -

: حقد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق  -صلى هللا عليه وسلم    -عن علي قال: قال رسول هللا   (2

فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهمان، وليس في تسعين ومائة ش يء فإذا بلغت مائتين  

من حديث عاصم بن    (2) ففيها خمسة دراهم« رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي  

حديث الحارث عن علي، قال البخاري: كالهما عندي صحيح    من   (3)زة عن علي، ورواه ابن ماجه  حم

 يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما، وقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي. 

: حإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن علي قال: قال رسول هللا  (3

خ ففيها  ففيها  عليها  الحول  وحال  دينارا،  عشرون  لك  يكون  حتى  ش يء  عليك  وليس  دراهم،  مسة 

 (4)نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول« رواه أبو داود  

 بلوغ املرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه. "قال في

: حليس فيما دون خمس أواق من الورق  - لم  صلى هللا عليه وس  -وعن جابر قال: قال رسول هللا   (4

صدقة، وليس فيما دون خمس من اإلبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة«  

 .(5) رواه أحمد ومسلم 

ربع العشر، فإن لم يكن إال تسعين ومائة، فليس فيها صدقة    (6)وفي حديث أنس الطويل: حوفي الرقة   (5

 إال إن يشاء ربها« رواه البخاري.

من حديث أبي سعيد: حليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما    (7) وللبخاري   (6

 دون خمس أواق من الورق صدقة«.

 
 (..4/137( مختصرا، البيهقي )1/148(، أحمد )1573( )2/100(أبو داود )1)

 (..5/37(، النسائي )620( )3/16(، الترمذي )1574( )2/101(، أبو داود )145، 1/92(أحمد )2)

 (..2/98(، والدارقطني )146، 132،  1/121) (، وأحمد1790( )1/570(ابن ماجه )3)

 (..4/137( مختصرا، البيهقي )1/148(، أحمد )1573( )2/100(أبو داود )4)

 (..980( )2/675(، مسلم )3/296(أحمد )5)

اإلمـاء، ( قولـه: حالرقـة« هي الـدراهم املضـــــــــــــروبـة من الورق والهـاء فيهـا بـدل من الواو املحـذوفـة، والرقيق: اســـــــــــــم يقع على العبيـد و 6)

 واألوقية: أربعون درهما، والدرهم الخالص من الفضة، والدينار: مثقال، واملثقال: درهم وثالثة أسباع درهم.

 (.1405(: )107/   2البخاري )  (7)
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 :شرط الحول في زكاة النقدين -

استفاد ماال فال زكاة عليه حتى يحول عليه الحول« والرابح وقفه،   عن ابن عمر: حمن  (1) وللترمذي   (1

 انت)ى. 

 

  

 
 (..4/103(، والبيهقي )632، 631( )26، 3/25(الترمذي )1)
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 زكاة الحلي 

 اإلجماعات:  

خذ    فكل"قال النووي:  (1 الذهب والفضة من حلي وغيره إذا ُحكم بتحريم استعماله أو كراهته  من  متَّ

  (1) وجبت فيه الزكاة بال خالو ونقلوا فيه إجماع املسلمين"

جوهرا أو ياقوتا ال ذهب فيه وال فضة إال أن  أن ال زكاة في الحلي إذا كان    وأجمعوا" قال ابن عبد البر: (2

   (2) يكون للتجارة"

 األحاديث: 

ومعها ابنة لها    -صلى هللا عليه وسلم    -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: حأن امرأة أتت النبي   (1

غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذه؟ قالت: ال، قال: أيسرك    (3) وفي يد ابنتها مسكتان  

صلى هللا عليه    -بي  أن يسورك هللا بهما يوم القيامة بسوار من نار؟ قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى الن

داود  -وسلم   أبو  رواه  ورسوله«  هلل  هما  وقالت:  في  (4) ،  وقال  "وقال  صحيح،  وإسناده  الخالصة": 

من حديث    (5)بلوغ املرام": وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة وأخرجه الترمذي  "في

 عمرو بن شعيب  

وفي أيدوهما سواران من ذهب، فقال لهما:    -عليه وسلم  صلى هللا    -بلفظ: حأن امرأتين أتيا رسول هللا   (2

لهما رسول هللا   قالتا: ال، فقال  أن يسوركما هللا  -صلى هللا عليه وسلم    -أتؤديان زكاته؟  أتحبان   :

 بسوار من نار؟ قالتا: ال، قال: فأديا زكاته« وقال الترمذي: ال يصح في الباب ش يء. 

رسول هللا! أكنز هو؟ قال: إن أديت    من ذهب، فقالت: يا  وعن أم سلمة: حأنها كانت تلبس أوضاحا (3

 . (6) زكاته فليس بكنز« رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم 

فرأى في يدي فتخات من ورق،    -صلى هللا عليه وسلم    - وعن عائشة قالت: حدخل علي رسول هللا   (4

، قال: أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول هللا

 
 (.6/50وشرح السنة للبغوي )(،  35(، ومراتب اإلجماع )4/228(، وانظر: املغني )6/35( املجموع )1)

(، وفتح القدير للكمال ابن الهمام 37(، ومراتب اإلجماع )4/13(، واملحلى )4/224(، وانظر: املغني )154، 3/153( االســـــــــــتذكار )2)

(2/166.) 

 املسكة محركة، واحدة املسك وهي أسورة من قرن أو عاج، فإذا كان من غير ذلك أضيفت إليه."( قوله: حمسكة3)

 (..5/28(، والنسائي )1563( )2/95بو داود )(أ4)

 (.2/204(، وأحمد )637( )3/29(الترمذي )5)

 (..4/140(، والبيهقي )23/281)"الكبير"(، والطبراني في1/547(، الحاكم )2/105(، الدارقطني )1564( )2/95(أبو داود )6)
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وصححه وقال    (1) أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم  "ال، أو ما شاء هللا، قال: هو حسبك من النار 

 التلخيص": إسناده على شرط الصحيح. "في

من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أنها قالت: حال بأس بلبس    (2)وقد أخرج الدارقطني   (5

 البدر املنير": وإسناده صحيح."طى زكاته« قال فيالحلي إذا أع

وعلينا أسورة من   - صلى هللا عليه وسلم  -وعن أسماء بنت يزيد قالت: حدخلت أنا وخالتي على النبي   (6

ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: ال، قال: أما تخافان أن يسوركما هللا أسورة من نار أديا  

 بإسناد حسن. (3) زكاته« رواه أحمد 

  

 
 (..1/547)(، الحاكم  2/105(، الدارقطني )1565( )2/95(أبو داود )1)

 (..2/107(الدارقطني )2)

 (..6/461(أحمد )3)



 الزكاة فقًها وقضاء 

 
75 

 

 زكاة عروض التجارة 

 اإلجماعات:  

   (1)وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة = الزكاة إذا حال عليها الحول""قال ابن املنذر: (1

   (2)على أن ال زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة"  واتفقوا"قال ابن رشد: (2

قـالـه بـالزاي، وال خالو أنهـا ال تجـب في عينـه، وثبـت أنهـا تجـب  "ح...وفي البز صـــــــــــــدقتـه"قـال ابن قـدامـة: (3

   (3)في قيمته"

 :  ا يات

ع ماملعارج:  (1 وم 
ُ
ۡعل  مَّ

ِلِهۡم َحق   ۡمَوم
َ
ِذيَن ِفٓي أ

َّ
 [.24﴿َوَل

لِ  (2 ۡمَوم
َ
 ِمۡن أ

ۡ
ذ
ُ
يِهمع مالتوبة: ﴿خ ِ

 
َزك
ُ
ُرُهۡم َوت ِ

ه 
َ
ط
ُ
 ت
َ
ة
َ
 [103ِهۡم َصَدق

 :  األحاديث

قال له حين بعثه إلى اليمن: حخذ الحب من الحب    -صلى هللا عليه وسلم    -عن معاذ أن رسول هللا   (1

داود   أبو  أخرجه  البقر«  من  والبقر  اإلبل  والبعير من  الغنم  من  الحاكم: صحيح    (4) والشاة  وقال 

خالفياته":  "اإلسناد على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء من معاذ فإني ال أتقنه. وقال البيهقي في

 رواته ثقات وقال عبد الحق: عطاء بن يسار لم يدرك معاذا.

في الصدقة حين وفد عليه فقال:    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبيض بن حمال: حأنه كلم رسول هللا   (2

 -سول هللا! إنما زرعنا القطن وقد تبددت سبا ولم يبق فيهم إال قليل بمأرب فصالح رسول هللا  يا ر 

 -على سبعين حلة من املعافر كل سنة فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض النبي    -صلى هللا عليه وسلم  

 .(5) أخرجه أبو داود "-صلى هللا عليه وسلم 

صلى هللا عليه وسلم    -ر بأسانيد فيها مقال، قال رسول هللا  من حديث أبي ذ   (6) وللدار قطني والبيهقي   (3

البز صدقته«، قال في- الغنم صدقتها، وفي  البقر صدقتها وفي  الخالصة":  ": حفي اإلبل صدقتها وفي 

 
ــنة للبغوي )6/47(، واملجموع )4/248(، املغني )525(، وانظر: األموال للقاســـــــم بن ســـــــالم )48( اإلجماع )1) (، 6/53(، وشـــــــرح الســـــ

 (.45، 25/15ومجموع الفتاوى )

 (.7/55مسلم )  (، وشرح النووي على4/13(، وانظر: املحلى )2/15( بداية املجتهد )2)

 (.37(، وانظر: مراتب اإلجماع )4/249( املغني )3)

 ( 4/112(، والبيهقي )2/99(، والدارقطني )1814( )1/580(، وابن ماجه )1/456(، الحاكم )1599( )2/109أبو داود )  (4)

 (.806( )1/277)"الكبير"(، والطبراني في3028( )3/164أبو داود )  (5)
 (.5/179(، وأحمد )2/428(، وابن أبي شيبة )4/147(، البيهقي )102، 101، 2/100)الدارقطني    (6)
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بإسنادين صحيحين، وقال: هذان اإلسنادان صحيحان على شرط الشيخين.    (1)وأخرجه الحاكم  

 واه وصرح بالزاي الدارقطني. بفتح الباء والزاي كذا ر "حوالبز

رواه أبو  " يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن سمرة قال: حكان النبي   (4

 بإسناد فيه مقال، وقال عبد الغني: مقارب. وحسنه غيره.  (2)داود والدارقطني 

  

 
 (.1432، 1431( )1/545الحاكم )  (1)
 (.1432، 1431( )1/545الحاكم )  (2)
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 زكاة الفطر

 اإلجماعات:  

   (1) على أن صدقة الفطر فرض" وأجمعوا"قال ابن املنذر:  (1

األطفال  وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على املرء إذا أمكنه أداؤها = عن نفسه وأوالده  "وقال:  (2

   (2) الذين ال أموال لهم"

  (3) وأجمعوا أن على املرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر""وقال:  (3

   (4)املسلم" وأجمعوا على أن ال صدقة على الذمي في عبده"وقال:  (4

   (5) وأجمعوا على أن املرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة للفطر عن نفسها""وقال:  (5

له مولود بعد يوم الفطر= أنه ال يلزمه فيه  ولد   ُ من  يختلف قولهممالك[: أن    ولم" قال ابن عبد البر: (6

  (6) ش يء. وهذا إجماع منه ومن سائر العلماء"

 (7) وأجمعوا على أن الشعير والتمر ال يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع""قال ابن املنذر:  (7

 

 ا يات:  

َح  (1
َ
ل
ۡ
ف
َ
ۡد أ
َ
ع ماألعلى:  ﴿ق ىم

َّ
َصل

َ
ِهۦ ف ِ

َر َۡسَم َرب 
َ
ك
َ
ىم َوذ

َّ
َزك
َ
 [15-14َمن ت

ۡمع ماملائدة:  (2
ُ
ۡهِليك

َ
ِعُموَن أ

ۡ
ط
ُ
ۡوَسِط َما ت

َ
 [89﴿ِمۡن أ

  

 
 (.6/104(، واملجموع )4/281(، واملغني )3/265(، وانظر: االستذكار )46( اإلجماع )1)

 (.1/220(، واإلفصاح )6/141(، واملجموع )3/263االستذكار )(، وانظر:  47( اإلجماع )2)

 (.304، 4/303(، واملغني )17/137(، والتمهيد )0/68(، وانظر: األم )47( اإلجماع )3)

 (.6/140(، واملجموع )285، 4/284(، وانظر: املغني )47( اإلجماع )4)

 (.47( اإلجماع )5)

 (.6/139(، واملجموع )4/317(، واملغني )47ن املنذر: )(، وانظر: اإلجماع الب 14/327( التمهيد )6)

 (.7/60(، وشرح النووي على مسلم )4/135(، والتمهيد )3/268(، وانظر: االستذكار )48( اإلجماع )7)
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 األحاديث:  

 :من تجب عليهم زكاة الفطر -

زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر    -صلى هللا عليه وسلم    -عن ابن عمر قال: حفرض رسول هللا   (1

أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر واألنثى والصغير والكبير من املسلمين، وأمر بها أن تؤدى  

 .(1)رواه الجماعة إال ابن ماجه  "قبل خروج الناس إلى الصالة 

بعث مناديا ينادي في    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: حأن النبي   (2

فجاج مكة: أال أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان 

وقال: حديث حسن    (2) رواه الترمذي  "وفي نسخة: حمدان من البر" من قمح أو سواه صاع من طعام

 غريب. 

 أفضل وقت إلخراجها:   -

رواه الجماعة  "ما جاء في حديث ابن عمر قال: ح... وأمر ملسو هيلع هللا ىلص بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة  (1

 .(3) إال ابن ماجه 

 إخراجها بعد صالة العيد:  -

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو   -صلى هللا عليه وسلم  -وعن ابن عباس قال: حفرض رسول هللا  (1

والرفث، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصالة ف)ي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة ف)ي  

في(4)أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه    رواه"صدقة من الصدقات  الخالصة": قال  "، قال 

 عليه."و"اإلملام " اإلمام"الحاكم: صحيح على شرط البخاري وهو كما قال ال كما رد صاحب

 مقدار ما يجب في زكاة الفطر: -

تمر    أو صاعا من شعير أو صاعا من  (5) وعن أبي سعيد قال: حكنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام   (1

 ،(7) ، أو صاعا من زبيب« متفق عليه (6) أو صاعا من أقط 

 
(، الترمذي  5/48(، النســـــــــائي )1612، 1611( )2/112(، أبو داود )984( )2/677(، مســـــــــلم )1433، 1432( )2/547البخاري )  (1)

 (.1826( )1/584(، وابن ماجه )137، 2/66(، أحمد )676( )3/61)

 (2/141(، والدارقطني )674( )3/60الترمذي )  (2)

(، الترمذي  5/48(، النســـــــــائي )1612، 1611( )2/112(، أبو داود )984( )2/677(، مســـــــــلم )1433، 1432( )2/547البخاري )  (3)

 (.1826) (1/584(، وابن ماجه )137، 2/66(، أحمد )676( )3/61)

 (..1/568(، الحاكم )2/138(، الدارقطني )1827( )1/585(، ابن ماجه )1609( )2/111(أبو داود )4)

الطعـام قيـل هو البر وقيـل أعم منـه ملـا أخرجـه البخـاري من حـديـث أبي ســـــــــــــعيـد قـال: حوـكان طعـامنـا الشـــــــــــــعير  "( قولـه: حمن طعـام5)

 والزبيب واألقط والتمر«.

 وكسر القاو هو لبن يابس غير منزوع الزبد.  ( حاألقط« بفتح الهمزة6)
 (.985( )2/678(، مسلم )1435( )2/548البخاري )  (7)
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صاعا من طعام أو   -صلى هللا عليه وسلم  -وفي رواية: حكنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول هللا   (2

صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم 

خذ الناس  تعدل صاعا من تمر فأ  (1) علينا معاوية املدينة فقال: إني ألرى مدين من سمراء الشام  

غير أن البخاري لم يذكر    (2) بذلك، قال أبو سعيد: فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه« رواه الجماعة  

 الخ«، ولم يذكر ابن ماجه التخيير. ..كالم أبي سعيد حفال أزال.

صدقة الفطر صاعا    -صلى هللا عليه وسلم    -وللنسائي من حديث أبي سعيد قال: حفرض رسول هللا   (3

من حديثه قال:    (4) وللدارقطني    (3) صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط«  من طعام أو  

إال صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا    -صلى هللا عليه وسلم    -حما أخرجنا على عهد النبي  

الدقيق    (6) أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط« وذكر أبو داود    (5) من سلت  

 وقال: هو وهم من ابن عيينة. "سننه"يف

حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث    من حديث ابن عباس قال ابن أبي  (7) وقد روى ذلك ابن خزيمة   (4

 فقال: منكر، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس. 

هذه    -صلى هللا عليه وسلم    - عن الحسن مرسال: حفرض رسول هللا    (8) وأخرج أبو داود والنسائي   (5

 الصدقة صاعا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح«.

 عن علي مرفوعا بلفظ: حنصف صاع بر«.  (9) "جامعه"وأخرج سفيان الثوري في (6

  

 
 هي بفتح السين وسكون امليم مع املد القمح الشامي."( قوله: حمن سمراء الشام1)
ــلم )1437( )2/548البخاري )  (2) ــائي )673)( 3/59(، الترمذي )1616( )2/113(، أبو داود )985( )2/678(، مســـــ (، 5/51(، النســـــ

 (.3/23(، أحمد )1829( )1/585ابن ماجه )
 (.2511( )5/51النسائي )  (3)
 (.33( )2/146الدارقطني )  (4)

 ( حالسلت« بضم السين املهملة وسكون الالم بعدها مثناة فوقية نوع من الشعير.5)
 (.1618( )2/113أبو داود )  (6)
 (.2415( )4/88ابن خزيمة )  (7)
 (.5/50(، النسائي )1622( )2/114داود )  أبو  (8)
 ( موقوفا.2/152الدارقطني )  (9)
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 مقدار الصاع النبوي:   -

صــــــلى  -عن إســــــحاق بن ســــــليمان الرازي قال: حقلت ملالك بن أنس أبا عبد هللا، كم قدر صــــــاع النبي  (1

ـــــلم   ـــــة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته  -هللا عليه وســـــــ ـــــيخ   (1)قال: خمســـــــ قلت: أبا عبد هللا خالفت شـــــــ

سائنا  القوم! قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال، فغضب غضبا شديدا ثم قال لجل

ــع   ــاع جدتك، فاجتمعت آصــــــ ــاع عمك، يا فالن هات صــــــ ــاع جدك، يا فالن هات صــــــ يا فالن هات صــــــ

ـــــــاع إلى النبي    -فقــال: مــا تحفظون في هــذا؟ فقــال: هــذا حــدثني أبي عن أبيــه أنــه كــان يؤدي بهــذا الصـــــــ

لى صـــــــ   -وقال: هذا حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصـــــــاع إلى النبي  -صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم 

ـــــلم   ـــــاع إلى النبي  -هللا عليه وســـــــ ـــــلى هللا عليه   -وقال اآلخر: حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصـــــــ صـــــــ

ـــــــة أرطــال وثلثــا« رواه الــدارقطني والبيهقي    -وســـــــــــــلم    (2)فقــال مــالــك: أنــا حزرت هــذه فوجــدتهــا خمســـــــ

 بإسناد جيد.

  

 
 ( قوله: ححزرته« بالحاء املهملة بعدها زاي ثم راء أي قدرته.1)

 (..171-4/170(، البيهقي )2/151(الدارقطني )2)
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 باب إخراج الزكاة 

 اإلجماعات:  

 .(1)على أن الزكاة أحد أركان اإلسالم، وفرض من فروضه"  وأجمعوا"قال ابن هبيرة: (1

 بإجماع""قال الخطابي: (2
ً
 .(2)من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافرا

 .(3)وأجمعوا على قتال املمتنع عن أداء الزكاة""قال القاض ي عياض: (3

ن من أقر بوجوبهـــا عليـــه أو املطـــالبـــة بـــالزـكــاة وألإلمـــام  ال خالو بين العلمـــاء أن  "قـــال ابن عبـــد البر: (4

   (4)قامت عليه بها بينة كان لإلمام أخذها منه"

ــــول هللا"قال ابن املنذر: (5 ــــلم- وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرســـــــ ــــلى هللا عليه وســـــــ ــله    -صـــــــ ــ ولرســـــــ

مر بدفعها إليه"
َ
   (5)وعماله، وإلى من أ

 (6)على أنه ال يجوز إخراجها قبل كمال النصاب"  واتفقوا"قال البغوي: (6

 األحاديث:

خرج على الفور:  -
ُ
 ت

العصر فأسرع ودخل البيت فلم    -صلى هللا عليه وسلم    -عن عقبة بن الحارث قال: حصلى النبي   (1

أبيته   أن  فكرهت  الصدقة  من  تبرا  البيت  في  خلفت  كنت  فقال  له:  قيل  أو  فقلت:  أن خرج  يلبث 

 : حفأمرت بقسمته«.(8) وفي رواية له  (7) لبخاري فقسمته« رواه ا

يقول: حما خالطت الصدقة ماال قط    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عائشة قالت: سمعت رسول هللا   (2

وزاد قال: حيكون قد وجب عليك في مالك    (9) رواه الشافألي والبخاري في تاريخه والحميدي  "إال أهلكته 

 صدقة فال تخرجها فيهلك الحرام الحالل«.

 

 
 (.4/3(، واملحلى )5/584(، وانظر: تفسير الطبري )1/195( اإلفصاح )1)

 (.5/492(، وشرح السنة )3/217(، وانظر: االستذكار )۲/۸السنن )( معالم 2)

 (.5/308(، وانظر: املجموع )1/243( إكمال املعلم )3)

 (.6/165(، واملجموع )4/94(، وانظر: املغني )3/217( االستذكار )4)

الفتـــاوى املصـــــــــــــريـــة6/165(، واملجموع )3/217(، وانظر: االســـــــــــــتـــذـكــار )48( اإلجمـــاع )5) (، ومجموع الفتـــاوى 275)  (، ومختصـــــــــــــر 

(25/81.) 

 (.6/146(، واملجموع )4/80(، وانظر: املغني )6/32( شرح السنة )6)
 (.1363( )2/519البخاري )  (7)
 (.4/7(، وأحمد )3/84(، وهذه الرواية عند النسائي )1163، 813( )408، 1/291البخاري )  (8)
( 2/10)"مســـــــــــند الشـــــــــــهاب"(، وهو في237( )1/115(، الحميدي )1/180)"التاريخ"(، البخاري في1/99)"مســـــــــــنده"الشـــــــــــافألي في  (9)

(781.) 
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 منع الزكاة:   -

: حما من صاحب كنز ال يؤدي زكاته إال  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبي هريرة قال: قال رسول هللا   (1

أحمى هللا عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح يكوى بها جنباه وجبهته، حتى يحكم هللا بين عباده في  

ا من صاحب إبل يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وم 

كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مض ى عليه أخراها ردت    (1) ال يؤدي زكاتها، إال بطح له بقاع قرقر  

  عليه أوالها، حتى يحكم هللا بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى 

الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم ال يؤدي زكاتها إال بطح له بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطأه  

، كلما مض ى عليه أخراها ردت عليه أوالها،  (3) وال جلحا    (2) ونها ليس فيها عقصا  بأظالفها وتنطحه بقر 

حتى يحكم هللا بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى 

معقود   الجنة وإما إلى النار، قالوا: فالخيل يا رسول هللا؟ قال: الخيل في نواصيها الخير أو قال: الخيل

في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ثالثة هي: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما التي هي له 

أجر: فالرجل يتخذها في سبيل هللا، ويعدها له فال يغيب شيئا في بطونها إال كتب هللا له أجرا، ولو  

كان له بكل قطرة يغيبها في   دعاها في مرج فأكلت من ش يء إال كتب هللا له أجرا، ولو سقاها من نهر

أو شرفين كتب هللا له بكل    (5) شرفا    (4) بطونها أجر، حتى ذكر األجر في أبوالها وأروائها، ولو استنت  

خطوة تخطوها أجرا، وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجمال وال ينس ى حق ظهورها  

ورياء    (7) وبذخا    (6) الذي يتخذها أشرا وبطرا  وبطونها في عسرها ويسرها، وأما التي هي عليه وزر ف 

الناس، فذلك الذي هي عليه وزر، قالوا: فالحمر يا رسول هللا؟ قال: ما أنزل علي فيها ش يء، إال هذه 

- 7اآلية الجامعة الفاذة: ))فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(( مالزلزلة:

أحمد8 رواه   » ملسلم    (8) ومسلم    [  لفظ  فضة(9) وفي  وال  ذهب  من صاحب  حما  البخاري  " :  وأخرج 

 
 األملس."( قوله: حقاع قرقر« القاع املكان املستوي من األرض الواسع حالقرقر1)

 الشاة امللتوية القرنين وإنما ذكرها ألن العقصاء ال تؤلم بنطحها كما تؤلم غير العقصاء."( حالعقصاء2)

 الشاة التي ال قرن لها، والظلف للشاة كالحافر للفرس، والوزر اإلثم والثقل."( حالجلحاء3)

 ( االستنان الجري.4)

 ( حوالشرو« الشوط واملدى.5)

 ( قوله: حأشرا وبطرا« األشر بفتح الهمزة املرح واللجاج، حوالبطر« بفتح املوحدة والطاء املهملة هو الطغيان عند الحق.6)

 دة والذال املعجمة بعدها خاء معجمة التطاول والفخر وقيل األشر البطر.( حوالبذخ« بفتح املوح7)

 (..987( )2/682(، مسلم )383، 2/262(أحمد )8)

 (..987( )2/680(مسلم )9)
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صلى هللا    -قال النبي    (2) يذكرا الفصل األول وأخرج البخاري    منها ذكر الخيل والحمر ولم  (1) "و"املوطأ 

حتأتي اإلبل على صاحبها خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظالفها، وكذا تنطحه    -عليه وسلم  

بقرونها، قال: ومن حقها أن تحلب على املاء، قال: وال يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على  

: حمن  (4) ك شيئا، فقد بلغت« وفي أخرى للبخاري  ، فيقول: يا محمد! فأقول: ال أمل (3) رقبته لها يعار  

تطوقه يوم القيامة، ثم يؤخذ    (6) له زبيبتان    (5) أتاه هللا ماال، فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاع أقرع  

ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تال: ))وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم هللا من فضله    (7) بلهزمتيه  

 [ «.180ل هو شر لهم(( مآل عمران:هو خيرا لهم ب

وكان أبو بكر، وكفر من كفر من    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبي هريرة قال: حملا توفي رسول هللا   (2

: أمرت  -صلى هللا عليه وسلم    - العرب، فقال عمر ألبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا  

إال بحقه وحسابه  أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه  

على هللا تعالى؟ فقال أبو بكر: وهللا ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال، وهللا  

لقاتلتهم على منعها، قال عمر:    -صلى هللا عليه وسلم    -لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول هللا  

أخرجه الجماعة إال  "كر للقتال، فعرفت أنه الحقفوهللا ما هو إال أن رأيت أن هللا شرح صدر أبي ب

 : حعقاال كانوا يؤدونه«.(9) ، وفي رواية (8) ابن ماجه  

: حأمرت أن أقاتل الناس حتى  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عبد هللا بن عمر قال: قال رسول هللا   (3

ال  ويؤتوا  الصالة  ويقيموا  وأن محمدا رسول هللا  إال هللا،  إله  ال  أن  ذلك  يشهدوا  فعلوا  فإن  زكاة، 

 (10) متفق عليه "عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها، وحسابهم على هللا

 
 (..958( )2/444)"املوطأ"(، مالك في3446، 2705، 2242( )1332، 3/1050، 2/835(البخاري )1)

 (..1337( )2/508(البخاري )2)

 صوت الشاة."حاليعار(  3)

 (..4289، 1338( )4/1663، 2/508(البخاري )4)

 الشجاع الحية واألقرع صفته بطول العمر؛ ألن من طال عمره تمزق شعر رأسه فهو أخبث وأشد شرا."( حشجاع أقرع5)

يـة ذو الزبـدتين وقيـل همـا همـا الزبـدتـان في الشـــــــــــــدقين يقـال تكلم فالن حتى زبـدت شـــــــــــــفـاه أي خرج الزبـد عليهـا ومنـه الح"( حزبيبتـان6)

 النكتتان السوداوان فوق عينيه.

 عظمان ناتئان في اللحيين تحت األذنين وقيل مضغتان تحتهما.  "( حواللهزمتان7)

( 5/3(، الترمذي )7/78، 6،  6/5، 5/14(، النســائي )1556( )2/93(، أبو داود )20( )1/51(، مســلم )1388( )2/529(البخاري )8)

 (..2/528، 47، 1/19)(، أحمد  2607)

 (..7/77( النسائي )20( )1/51(، مسلم )6855( )6/2657(البخاري )9)
 (.22(: )39/   1(، ومسلم )25(: )14/   1البخاري )  (10)
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: حأمرت أن أقاتل  -صلى هللا عليه وسلم    -من حديث أبي هريرة عن النبي    (1) وفي الصحيحين والنسائي   (4

لك عصموا مني دماءهم  الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا، ويؤمنوا بي، وبما جئت به، فإذا فعلوا ذ

 وأموالهم إال بحقها، وحسابهم على هللا« 

قال: من أعطى الزكاة    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: حأن رسول هللا   (5

مؤتجرا« وفي رواية: حمؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات  

منه محمد  آلل  ليس  ش يءربنا  أحمد "ا  وأخرجه  إسناده  والحاكم، وصحح  والنسائي  داود  أبو  رواه 

، وقال يحيى بن معين: إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. وقال أحمد: إسناده صالح،  (2)البيهقي  

املنير "وقال صاحب بعد ذكر الحديث: ال أعلم له علة غير بهز، والجمهور على ثوثيقه كما  "البدر 

  قال الحاكم: صحيح اإلسناد، وال أعلم خالفا بين أكثر األئمة في عدالة بهز بن حكيم. قاله النووي، و 

 براءة رب املال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور:  -

: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت  -صلى هللا عليه وسلم    -عن أنس: حأن رجال قال لرسول هللا   (1

منها إلى هللا ورسوله، قال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى هللا ورسوله، فلك أجرها وإثمها  

 التلخيص". "وسكت عنه في  (3)على من بدلها« مختصر ألحمد 

قال: حإنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها،    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن ابن مسعود: أن رسول هللا   (2

متفق عليه  "قالوا: يا رسول هللا! فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون هللا الذي لكم
(4)  

له: فقال: أرأيت إن كان  ورجل يسأ  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن وائل بن حجر قال: حسمعت النبي   (3

علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألون حقهم فقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما  

 .(5) رواه مسلم والترمذي وصححه "حملتم

من حديث جابر بن عتيك مرفوعا: حسيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم    (6) وألبي داود   (4

ما وبين  بينهم  عدلوا  وخلوا  فإن  زكاتكم    يبغون  تمام  فإن  وأرضوهم  فعليها  ظلموا  وإن  فألنفسهم 

 رضاهم«. 

 
 (.21(: )38/  1(، ومسلم )2946(: )48/   4البخاري )  (1)
ــائي )1575( )2/101(أبو داود )2) (، وابن خزيمـــة  4/105(، البيهقي )4،  5/2)(، أحمـــد  1/554(، الحـــاكم )25،  16-5/15(، النســـــــــــــ

(4/18( )2266..) 
 (.3/136أحمد )  (3)
 (.433، 428، 1/384(، أحمد )1843( )3/1472(، مسلم )3408( )3/1318البخاري )  (4)
 (.2199( )4/488(، الترمذي )1846( )1775، 3/1474مسلم )  (5)
 (.1588( )2/105أبو داود )  (6)
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وعن بشير بن الخصاصية قال: حقلنا: يا رسول هللا! إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون علينا   (5

فنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا، فقال: ال« رواه أبو داود وسكت عنه هو واملنذري وال بأس  

 .(1)ده وأخرجه عبد الرزاق بإسنا

  

  زكاة مال اليتيم: -

خطب الناس فقال: أال    -صلى هللا عليه وسلم    -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: حأن النبي   (1

الصدقة تأكله  حتى  يتركه  وال  فيه،  فليتجر  مال  له  يتيما  ولي  والدارقطني  "من  الترمذي   ( 2)أخرجه 

 وإسناده ضعيف. 

 .(3)وله شاهد مرسل عند الشافألي  (2

 شامل له." ضعها في فقرائهم : حخذها من أغنيائهم و (4) وحديث معاذ  (3

 

   قول ما ورد: -

: حإذا أعطيتم الزكاة فال  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبي هريرة قال: قال رسول هللا    -أ( دافعها:  

 بإسناد ضعيف. (5) تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما وال تجعلها مغرما« رواه ابن ماجه 

- سلم  صلى هللا عليه و   -من حديث وائل بن حجر قال: قال رسول هللا    (6) وللنسائي    -ب( آخذها:  

 : حفي رجل بعث بناقه حسنة في الزكاة اللهم بارك فيه وفي إبله«.

إذا أتاه قوم بصدقتهم   -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عبد هللا بن أبي أوفى قال: حكان رسول هللا    -

وهي   (7) متفق عليه " قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى

 [ «.103لقوله تعالى: ))وصل عليهم(( مالتوبة: امتثال

 

  

 
 (.4/15(، عبد الرزاق )1586( )2/105أبو داود )  (1)
 (.1/298)"األوسط"(، والطبراني في110، 2/109(، الدارقطني )641( )3/32الترمذي )  (2)
 (.1/92الشافألي )  (3)
 (.19(: )37/  1(، ومسلم )1395(: )104/   2البخاري )  (4)
 (.1797(: )3/16ابن ماجه )  (5)
 (.5/30النسائي )  (6)
، 4/353(، أحمـد )1078( )2/756(، مســـــــــــــلم )5998،  5973، 3933،  1426( )2339، 5/2333،  4/1529،  2/544البخـاري )  (7)

 (.1796( )1/572(، وابن ماجه )5/31(، والنسائي )1590( )2/106(، وأبو داود )383، 381، 355، 354
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 مكان إخراج الزكاة:   -

فأخذ الصدقة من أغنيائنا    -صلى هللا عليه وسلم    -عن أبي بحيفة قال: حقدم علينا مصدق النبي   (1

 وحسنه.  (1) فجعلها في فقرائنا فكنت غالما يتيما فأعطاني منها قلوصا« رواه الترمذي 

للمال   (2 أو  قال:  املال  أين  له  قيل  رجع  فلما  الصدقة  على  استعمل  حأنه  حصين:  بن  عمران  وعن 

ووضعناه حيث    -صلى هللا عليه وسلم    -أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول هللا  

عطاء  وسكت عنه أبو داود واملنذري وفي إسناده إبراهيم بن    (2) كنا نضعه« رواه أبو داود وابن ماجه  

 وهو صدوق، وبقية اإلسناد رجال الصحيح. 

ملا بعثه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم وضعها    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن معاذ: حأن النبي   (3

 .(3) متفق عليه "في فقرائهم

فيه دليل على جواز صرو الزكاة في غير بلدها وله شواهد محلها شروح    (4) وحديث أبيض بن حمال   (4

 الحديث.

 

 تعجيل الزكاة:  -

في تعجيل صدقته قبل أن    - صلى هللا عليه وسلم    -عن علي: حأن العباس بن عبد املطلب سأل النبي   (1

صلى هللا    -نبي  : حأن ال(6) الترمذي    ، وفي رواية(5) رواه الخمسة إال النسائي  "تحل فرخص له في ذلك

قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام األول« وقال: حسن صحيح، وأخرجه الحاكم    - عليه وسلم  

وقد اختلف في إسناده وربح أبو داود والدارقطني    (7) وقال: صحيح اإلسناد. والدارقطني والبيهقي  

قال: إنا كنا    - صلى هللا عليه وسلم    -من حديث علي: حأن النبي    (8) إرساله وشهد له ما أخرجه البيهقي  

 ورجاله ثقات إال أن فيه انقطاع. "احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين

عمر على الصدقة فقيل: منع ابن    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبي هريرة قال: حبعث رسول هللا   (2

صلى هللا عليه    -فقال رسول هللا    - عليه وسلم    صلى هللا  -جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي  

فقد -وسلم   خالدا  تظلمون  فإنكم  خالد  وأما  فأغناه هللا،  فقيرا  كان  أنه  إال  ابن جميل  ينقم  ما   :

 
 (.22/109)"الكبير"(، والطبراني في2379، 2362( )74، 4/66(، وابن خزيمة )649( )3/40الترمذي )  (1)
 (.1811( )1/579(، ابن ماجه )1625( )2/115أبو داود )  (2)
 (.19(: )37/  1(، ومسلم )1395(: )104/   2البخاري )  (3)
 (.3028(: )127/  3أبو داود )  (4)
 (.1/104(، أحمد )1795( )1/572(، ابن ماجه )678( )3/63(، الترمذي )1624( )2/115أبو داود )  (5)
 (.679( )3/63)الترمذي    (6)
 (.4/111(، البيهقي )2/123(، الدارقطني )3/375الحاكم )  (7)
 (.4/111البيهقي )  (8)
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أما    (1) احتبس أدرعه وأعتاده   يا عمر!  العباس فهو علي ومثلها معها، ثم قال:  في سبيل هللا، وأما 

وليس فيه ذكر عمر وال ما قيل    (3) والبخاري    (2) أحمد ومسلم  رواه  "شعرت إن عم الرجل صنو أبيه

 له في العباس، وفي رواية للبخاري: حف)ي علي صدقة ومثلها معها«. 

 

  

 
 ( قوله: حأعتاده« جمع عتاد بفتح العين املهملة بعدها فوقية وبعد األلف دال مهملة آلة الحرب من سالح ودواب وغيرها.1)
 (.5/33(، والنسائي )2/115(، وأبو داود )983( )2/676(، مسلم )2/322أحمد )  (2)
 (.1399( )2/534البخاري )  (3)
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 باب أهل الزكاة 

 اإلجماعات:  

الدين عن امليت، والعطية في كفنه، وبنيان املساجد، واحتفار  قضاء    فأما"قال القاسم بن سالم: (1

األنهار، وما أشبه ذلك من أنواع البر، فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء يجمعون على  

أن ذلك ال يجزئ من الزكاة؛ ألنه ليس من األصناو الثمانية...وقد أجمعت العلماء أن ال يعطى من 

   (1) ميت"الزكاة في دين  

وأجمعوا على أنه ال يؤدى من الزكاة دين ميت وال يكفن منها وال يبنى منها مسجد  "قال ابن عبد البر: (2

  (2) مصحف وال يعطى لذمي وال مسلم غني"منها وال يشترى 

  (3) وقد اتفق املسلمون على أنه ال يجاوز بها الثمانية األصناو التي سمى هللا تعالى"" قال ابن تيمية: (3

  (4) ململوك"ال نعلم بين أهل العلم خالفا في أن زكاة األموال ال تعطى لكافر وال "ال ابن قدامة: ق (4

 (5) ملن عمل عليها وإن كان غنيا"تحل وقد أجمع العلماء على أن الصدقة " قال ابن عبد البر: (5

دل ذلك على أنها  وقد أجمع العلماء أن العامل عليها ال يستحق ثمنها وإنما له بقدر عمالته ف"وقال:  (6

   (6) مقسومة على األصناو بالسوية"ليست 

املنذر:  (7 ابن  نفقتها عليه، وهي  "وقال  الزكاة؛ ألن  الرجل ال يعطي زوجته من  أن  غنية  وأجمعوا على 

   (7) بغناه"

على أن الزكاة ال يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في الحال التي ُيجبر الدافع إليهم    وأجمعوا"وقال:  (8

   (8) على النفقة عليهم"

  

 
 (.725( األموال )1)

 (3/213( االستذكار )2)

 (.11/668(، ومجموع الفتاوى )409( مختصر الفتاوى املصرية )3)

 (2/49(، وانظر: بدائع الصنائع )4/106( املغني )4)

(، ومنهاج السنة النبوية البن  2/704لشمس الدين ابن قدامة )  (، وانظر: الشرح الكبير5/101(، والتمهيد )3/206( االستذكار )5)

 (.6/251تيمية )

 (.211، 3/207( االستذكار )6)

 (.4/100(، وانظر: املغني )49( اإلجماع )7)

 (.48( اإلجماع )8)
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 األحاديث:  

 أصناو املستحقين للزكاة:   -

 [ 60(( الخ مالتوبة: ..قوله تعالى: ))إنما الصدقات للفقراء. (1

فبايعته فأتاه رجل فقال:    - صلى هللا عليه وسلم    -عن زياد بن الحارث الصدائي قال: حأتيت النبي   (2

رسول هللا: إن هللا لم يرض بحكم نبي وال غيره في الصدقات حتى يحكم أعطني من الصدقة، فقال  

 وفي إسناده اإلفريقي.   (1) رواه أبو داود  "فيها، فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك

 

 ( الفقير واملسكين: 1-2

هللا   (1 رسول  قال  قال:  هريرة  أبي  وسلم    -عن  عليه  هللا  التمرة  -صلى  ترده  الذي  املسكين  حليس   :

الناس   يسألون  ))ال  شمتم  إن  اقرأوا  يتعفف  الذي  املسكين  إنما  واللقمتان  اللقمة  وال  والتمرتان 

قمتان  [ « وفي لفظ: حليس املسكين الذي يطوو على الناس ترده اللقمة والل273إلحافا(( مالبقرة:

يقوم   وال  عليه  فيتصدق  به  يفطن  وال  يغنيه  غنى  يجد  ال  الذي  املسكين  ولكن  والتمرتان  والتمرة 

 .(2) متفق عليهما "فيسأل الناس 

، أو  (3) قال: حاملسألة ال تحل إال لثالثة: لذي فقر مدقع   -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أنس عن النبي  (2

 .(6) والترمذي وحسنه  موجع« رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (5)، أو لذي دم (4) لذي غرم مفظع 

 
(، والطبراني  2/17)"اآلثــارشـــــــــــــرح معــاني  "(، والطحــاوي في4/173(، والبيهقي )2/137(، والــدارقطني )1630( )2/117أبو داود )  (1)

 (.5/262)"الكبير"في
(، وبــاللفظ  505،  457،  2/395(، أحمــد )1039( )2/719(، مســـــــــــــلم )1406( )4/1651،  2/537بــاللفظ األول: عنــد البخــاري )  (2)

 (.393، 316، 2/260(، أحمد )1039( )2/719(، مسلم )1409( )2/538الثاني: البخاري )

كون الدال املهملة وكســـر القاو هو الفقر الشـــديد امللصـــق صـــاحبه بالدقعاء وهي األرض ال نبات  بضـــم امليم وســـ "( قوله: حمدقع3)

 فيها.

 بضم امليم وسكون الفاء وكسر الظاء املعجمة فعين مهملة هو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد."( حواملفظع4)

 ( قوله: حأو لذي دم« هو الذي يتحمل دية لغيره.5)
 (.2198( )2/740(، ابن ماجه )1641( )2/120(، أبو داود )126، 3/114عند أحمد )  جزء من حديث طويل   (6)
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: حإن املسألة ال تحل إال  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن قبيصة بن مخارق الهاللي قال: قال رسول هللا  (3

أصابته جائحة   يمسك، ورجل  ثم  يقضيها  املسألة، حتى  له  تحمل حمالة فحلت  ثالثة: رجل  ألحد 

املسألة، حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثالثة  اجتاحت ماله فحلت له  

أصابت فالنا فاقة فحلت له املسألة، حتى يصيب قواما من عيش،    من ذوي الحجا من قومه: قد

فما سواهن من املسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا« رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان  
(1). 

 

 عليها واملؤلفة قلوبهم( العاملون 3-4

أبي سعيد قال: قال رسول هللا   (1 : حال تحل الصدقة لغني إال لخمسة:  -صلى هللا عليه وسلم    -عن 

لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل هللا أو مسكين تصدق عليه منها فأهداها  

ب وأعل  الحاكم  وصححه  ماجه  وابن  داود  وأبو  أحمد  رواه  زيادة  لغني«  الثقة  من  والرفع  اإلرسال 

 .(3) التلخيص": وقد صححه جماعة "، قال في(2) مقبولة 

وعن بسر بن سعيد أن ابن السعدي املالكي قال: حاستعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها   (2

 - وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت هلل، فقال: خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد النبي 

: إذا -  صلى هللا عليه وسلم  -فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم  

 .(4)متفق عليه "أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق 

وعن عبد املطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد املطلب بن هاشم: حأنه والفضل بن عباس انطلقا إلى  (3

قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول هللا! جئنا لتؤمرنا على هذه    -صلى هللا عليه وسلم    -رسول هللا  

ا يصيب الناس من املنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال: إن الصدقة ال  الصدقات فنصيب م

: حال  (6) وفي لفظ لهما    (5) مختصر ألحمد ومسلم  "تنبغي ملحمد وال آلل محمد وإنما هي أوساخ الناس 

 تحل ملحمد وال آلل محمد«. 

سلم األمين الذي يعطي : حإن الخازن امل-صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبي موغ ى قال: قال رسول هللا   (4

 .(7) ما أمر به كامال موفرا طيبة نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد املتصدقين« متفق عليه 

 
(، والنســـــــــــائي  3396( )8/190(، ابن حبان )2361( )4/65(، ابن خزيمة )1640( )2/120(، أبو داود )1044( )2/722مســـــــــــلم )  (1)

 (.5/60(، وأحمد )5/89)

 (. 1485(: )407/  1(،، الحاكم )1841(: )49/  3(، وابن ماجه )1635قم: )( بر 38/  2(، وأبو داود )11440(: )2353/   5( أحمد )2)
 (.237/  3التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافألي الكبير: )  (3)
 (.1/52(، أحمد )1045( )2/723مسلم )  (4)
 (.1072( )753-2/752(، مسلم )4/166أحمد )  (5)
 (.4/166(، أحمد )1702( )2/754مسلم )  (6)
 (.4/394(، أحمد )1023( )2/710(، مسلم )2194، 2141، 1371( )815، 2/789، 2/521البخاري )  (7)
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لم يكن يسأل شيئا على اإلسالم إال أعطاه فأتاه    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أنس: حأن رسول هللا   (5

الصدقة   بين جبلين من شاء  بش يء كثير  له  يا قوم  رجل فسأله فأمر  إلى قومه فقال:  قال: فرجع 

 بإسناد صحيح.  (1)أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من ال يخش ى الفاقة« رواه أحمد 

أتي بمال أو بش يء فقسمه فأعطاه    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عمرو بن تغلب: حأن رسول هللا   (6

قال: أما بعد فوهللا إني ألعطي   رجاال وترك رجاال فبلغه أن الذي ترك عتبوا فحمد هللا وأثنى عليه، ثم

الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما ملا أرى في قلوبهم من 

الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل هللا في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب، فوهللا ما  

 .(2)حمر النعم« رواه أحمد والبخاري  -سلم صلى هللا عليه و  -أحب أن لي بكلمة رسول هللا  

 

 حكم هدايا العمال وما زاد على رزقهم:   -

رجال من األزد يقال له    -صلى هللا عليه وسلم    -عن أبي حميد الساعدي قال: حاستعمل رسول هللا   (1

صلى هللا    -ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي قال فقام رسول هللا  

ل مما والني  فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العم  -عليه وسلم  

هللا فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفال جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن  

كان صادقا، وهللا ال يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إال لقي هللا بحمله يوم القيامة فال أعرفن أحدا 

أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه    (3) منكم لقي هللا يحمل بعيرا له رغاء  

 .(4)أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود "يقول: اللهم هل بلغت؟

قال: حمن استعملناه على عمل فرزقناه منه رزقا فما    - صلى هللا عليه وسلم    -وعن بريدة عن النبي   (2

 ملنذري ورجاله ثقات. وسكت عنه وا (5) أخذ بعد فهو غلول« رواه أبو داود 

يقول: حمن استعملناه منكم    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عدي بن عمير الكندي قال: سمعت النبي   (3

على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلوال يأتي به يوم القيامة، قال: فقام إليه رجل أسود من  

ال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول  األنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول هللا! أقبل عني عملك، فق

كذا وكذا، قال: وأنا أقوله أال من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما  

 .(6) ن)ي عنه انت)ى« أخرجه مسلم وأبو داود 

 
 (.2312( )4/1806(، ومسلم )284،  259، 175، 3/108أحمد )  (1)
 (.881( )1/312(، البخاري )5/69أحمد )  (2)
 لإلبل كاليعار للشاة."( حالرغاء3)
 (.2946( )3/134(، أبو داود )1832( )3/1463(، مسلم )6578، 6260، 2457( )2559، 6/2446، 2/917البخاري )  (4)
 (.2369( )4/70(، وابن خزيمة )1/563(، والحاكم )2943( )3/134أبو داود )  (5)
 (.3581( )3/300(، أبو داود )1833( )3/1465مسلم )  (6)
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 حكم من طلب العمالة:   -

قال: حإنا وهللا ال نولي هذا العمل أحدا سأله أو    - صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبي موغ ى أن النبي   (1

 .(1) حرص عليه« متفق عليه 

 

 ( الرقاب والغارمون 5-6

في حديث زياد بن الحارث الصدائي وفيه: حأن هللا لم يرض بحكم نبي وال غيره في الصدقات حتى  (1

رواه أبو داود بإسناد فيه  "فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك  زاءحكم فيها هو، فجزأها ثمانية أج

  (2)  اإلفريقي

 عن ابن عباس أنه قال: حال بأس أن يعتق الرجل من زكاة ماله«. (3) وروى أحمد والبخاري  (2

فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن البراء قال: حجاء رجل إلى النبي   (3

من النار؟ فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة قال: يا رسول هللا! أو ليسا واحدا؟ قال: ال،    ويبعدني

مجمع  "وفي  (4) عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها« رواه أحمد والدارقطني  

 الزوائد": رجاله ثقات. 

قال: حثالثة كلهم حق على هللا عونهم: الغازي في   -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبي هريرة: أن النبي   (4

وقال الترمذي:   (5) سبيل هللا، واملكاتب الذي يريد األداء والناكح املتعفف« رواه الخمسة إال أبا داود 

 حسن صحيح. 

لة ال تحل إال لثالثة: لذي فقر مدقع، أو  قال: حإن املسأ -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أنس: أن النبي  (5

 .(6)والترمذي وحسنه   لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع« رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

وفي حديث أبي سعيد: حال تحل الصدقة لغني إال لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم   (6

فأهدى منها لغني« رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه  أو غاز في سبيل هللا، أو مسكين تصدق عليه منها  

 .(7) وصححه الحاكم 

 
 (.1733( )3/1456(، مسلم )6730( )6/2614البخاري )  (1)
 (.1630(: )35/  2أبو داود )  (2)
 (.1784( باب قول هللا وفي الرقاب، ووصله أبو عبيد في كتاب األموال )2/534علقه البخاري )  (3)
 (.10/272(، والبيهقي )2/236(، والحاكم )2/98(، وابن حبان )2/135(، الدارقطني )4/299أحمد )  (4)
(  9/339(، وابن حبان )437، 2/251(، أحمد )2518( )2/841)(، ابن ماجه  1655( )4/184(، الترمذي )61، 6/15النســـــــائي )  (5)

 (.2/174(، والحاكم )4030)
 (.1218) :(504/   2(، والترمذي )2198) :(316/  3(، وابن ماجه )1641(: )40/   2(، وأبو داود )12149(: )2522/   5أحمد )  (6)
 (. 1485(: )407/  1(،، الحاكم )1841(: )49/  3وابن ماجه )(،  1635( برقم: )38/  2(، وأبو داود )11440(: )2353/   5أحمد ) (7)
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صلى هللا عليه وسلم    -وفي حديث قبيصة بن مخارق الهاللي قال: حتحملت حمالة فأتيت رسول هللا   (7

أسأله فيها فقال: أقم بنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة! إن املسألة ال تحل    -

ثالثة: رجل تحمل حمالة فحلت له املسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة  إال ألحد  

اجتاحت ماله فحلت له املسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش ورجل أصابته  

فاقة حتى يقول ثالثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فالنا فاقة فحلت له املسألة حتى يصيب 

 .(1) رواه مسلم "ش أو قال سدادا فما سواهن من املسألة يا قبيصة سحتقواما من عي

 

 ( ما ورد في مصرو سبيل هللا وابن السبيل 7-8

لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو    وفي حديث أبي سعيد: حال تحل الصدقة لغني إال لخمسة: (1

وفي لفظ    (2)لغني« رواه أبو داود    غارم، أو غاز في سبيل هللا، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها
: حال تحل الصدقة لغني إال في سبيل هللا وابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو  (3)

 يدعوك«.

رواه  "على إبل من الصدقة إلى الحج  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن ابن الس الخزاعي قال: ححملنا النبي   (2

قال الحافظ: ورجاله ثقات إال أن فيه عنعنة ابن    (4) أحمد وابن خزيمة والحاكم والبخاري تعليقا  

 إسحاق. 

وعن أم معقل األسدية: حأن زوجها جعل بكرا في سبيل هللا وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر   (3

صلى هللا    -فذكرت له فأمره أن يعطيها، وقال رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم    -فأبى، فأتت النبي  

 (6) والترمذي وابن ماجه  وألبي داود والنسائي    (5)رواه أحمد  ": الحج والعمرة في سبيل هللا-عليه وسلم  

 نحوه بإسناد ضعيف  

حجة الوداع وكان لنا جمل   -صلى هللا عليه وسلم  - عن أم معقل: حقالت ملا حج النبي  (7) وألبي داود  (4

  -صلى هللا عليه وسلم    -فجعله أبو معقل في سبيل هللا وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي  

معقل ما منعك أن تخرجي؟ فقالت: كان لنا جمل نحج عليه    جئته فقال: يا أم  فلما فرغ من حجه

وفي إسناده  "فأوص ى به أبو معقل في سبيل هللا، قال: فهال خرجت عليه، فإن الحج من سبيل هللا 

 ابن إسحاق 

 
 (. 1044) :(97/   3مسلم )  (1)
 (.1635) :(38/  2أبو داود )  (2)
 (.1/281)"مسنده"(، وعبد بن حميد في7/22(، والبيهقي )1637( )2/199عند أبي داود )  (3)
 (.2/534بخاري تعليقا )(، ال 1/612(، الحاكم )2377( )4/73(، ابن خزيمة )4/221أحمد )  (4)
 (.6/405أحمد )  (5)
 ( 2993( )2/996(، ابن ماجه )939( )3/276(، الترمذي )4227( )2/472(، النسائي في الكبرى )1988( )2/204أبو داود )  (6)
 (.1989( )2/204أبو داود )  (7)
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الحج فقالت امرأة    -صلى هللا عليه وسلم    -وله شاهد صحيح عن ابن عباس قال: حأراد رسول هللا   (5

فقال: ما عندي ما أحجك عليه فقالت:    -صلى هللا عليه وسلم    -ل هللا  لزوجها: أحججني مع رسو 

صلى هللا عليه    -أحججني على جملك فالن، قال: ذلك حبس في سبيل هللا عز وجل، فأتى رسول هللا 

فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السالم ورحمة هللا، وإنها سألتني الحج معك فقلت ما عندي ما    - وسلم  

: أحججني على جملك فالن، فقلت: ذلك حبس في سبيل هللا، فقال: أما إنك لو  أحجك عليه، قالت

 .(1) " صحيحه"رواه أبو داود وابن خزيمة في"أحججتها عليه لكان في سبيل هللا

 ن ال يجزئ دفع الزكاة إليه:  م -

 اإلجماعات:  

وال لبني هاشم    خالو بين علماء املسلمين أن الصدقة املفروضة ال تحل للنبي    وال"قال القرطبي: (1

 (2) وال ملواليهم"

   (3) والعطية حالل لبني هاشم وبني املطلب ومواليهم"واتفقوا أن الهبة " قال ابن حزم: (2

لبني  الهبة، والهدية، والعطية، واإلباحة، واملنحة،    وأما"وقال:  (3 والعمرى، والرقبى: فكل ذلك حالل 

هذا كله ال خالو فيه حاش دخول بني املطلب فيهم، وحاش دخول املوالي    -هاشم، واملطلب ومواليهم  

   (4) فيهم، وحاش جواز صدقة التطوع لهم، فإن قوما أجازوها لهم"

 األحاديث:  

 ( الهاشميون:  1

صلى    -عن أبي هريرة قال: حأخذ الحسن بن علي تمرة من الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول هللا   (1

: حإنا ال  (6)، وملسلم  (5) متفق عليه  ": كخ كخ ارم بها أما علمت إنا ال نأكل الصدقة-هللا عليه وسلم  

 تحل لنا الصدقة«. 

: حإن الصدقة ال تنبغي آلل  -صلى هللا عليه وسلم    - وعن عبد املطلب بن ربيعة قال: قال رسول هللا   (2

 .(7)وفي رواية: حوإنها ال تحل ملحمد وال آلل محمد« رواه مسلم "محمد إنما هي أوساخ الناس 

 
(1)  ( داود  )2/205أبــــــو   )1990( خــــــزيــــــمـــــــة  ابــــــن   ،)4/361( والــــــحـــــــاكــــــم  3077(   ،)(1/658( والــــــبــــــيــــــهــــــقــــــي  والــــــطــــــبــــــرانــــــي  6/164(،   ،)

 (.12/207)"الكبير"في

 (.4/109(، واملغني )3/91(، والتمهيد )96(، وانظر: مراتب اإلجماع )8/191( تفسير القرطبي )2)

 (.96( مراتب اإلجماع )3)

 (.4/113(، وانظر: املغني )8/124( املحلى )4)
 (.2/409(، أحمد )1069( )2/751(، مسلم )2907، 1420( )3/1118، 2/542البخاري )  (5)
 (.476، 2/444(، أحمد )1069( )2/751مسلم )  (6)
 (.1072(: )118/   3مسلم )  (7)
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فقلنا: يا    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن جبير بن مطعم قال: حمشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي   (3

رسول هللا! أعطيت بني املطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول هللا  

 .(1) وبنو هاشم واحد« رواه البخاري   طلب: إنما بنو امل-صلى هللا عليه وسلم  -

 ( مواليهم: 2

بعث رجال   -صلى هللا عليه وسلم    - : حأن النبي  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبي رافع مولى رسول هللا   (1

صلى  -على الصدقة من بني مخزوم فقال ألبي رافع اصحبني فإنك تصيب منا قال: ال حتى آتي النبي 

رواه  "قوم من أنفسهم فأسأله فأتاه فسأله فقال: إن الصدقة ال تحل لنا وأن مولى ال  -هللا عليه وسلم  

 .(2) الخمسة إال ابن ماجه وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان 

  -وعن أم عطية واسمها نسيبة قالت: حبعث إلى نسيبة بشاة فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي   (2

  أرسلت به نسيبة من تلك الشاة التي  : هل عندكم من ش يء قالت: ال، إال ما-صلى هللا عليه وسلم  

صلى هللا    -بعثت إليها من الصدقة، قال: إنها بلغت محلها« وفي أخرى: حقالت: بعث إلي رسول هللا  

 .(3) بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بش يء« إلى تمام الحديث متفق عليه  -عليه وسلم 

من طعام  دخل عليها فقال: هل    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن جويرية بنت الحارث: حأن رسول هللا   (3

قالت: ال وهللا إال عظم من شاة أعطيتها موالتي من الصدقة، قال: قربيه فقد بلغت محلها« رواه  

 .(4) أحمد ومسلم 

 

o :إعطاء الغني من الزكاة   

: حال تحل الصدقة لغني إال لخمسة:  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن أبي سعيد قال: قال رسول هللا   (1

منها   عليه  تصدق  أو مسكين  في سبيل هللا،  غاز  أو  غارم  أو  بماله،  اشتراها  رجل  أو  عليها،  لعامل 

ثقات، انت)ى   ، وقال ابن الجوزي: رجال إسناده (5) فأهدى منها لغني« رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه  

 وصححه الحاكم وأعل باإلرسال. 

 

 
 (.3989، 3311، 2971( )1545، 1290، 3/1142البخاري )  (1)
ــائي )1650( )2/122أبو داود )  (2) (، 2344( )4/57خزيمـة )  (، ابن390، 6/10(، أحمـد )657( )3/46(، الترمـذي )5/107(، النســـــــــــ

 (.3293( )8/88ابن حبان )
 (.1076( )2/756(، مسلم )1377( )2/524البخاري )  (3)
 (.1073( )2/754(، مسلم )430، 6/429أحمد )  (4)
، 2368( )71،  4/69(، وابن خزيمة )1/566(، الحاكم )1841( )1/590(، ابن ماجه )1636( )2/119(، أبو داود )3/56أحمد )  (5)

 (.2/121(، والدارقطني )2374



 الزكاة فقًها وقضاء 

 
96 

 

: حال تحل الصدقة لغني إال لذي  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عبد هللا بن عمر قال: قال رسول هللا   (2

 .(1) رواه الخمسة إال ابن ماجه والنسائي وحسنه الترمذي "مرة سوي 

 وصححه وألحمد الحديثان. (2) وهو لهما من حديث أبي هريرة وأخرجه الحاكم  (3

 

نَّ فقيًرا:  -
ُ
 إجزاء دفع الزكاة إلى غني ظ

يسأالنه    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عبد هللا بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي   (1

شمتما أعطيتكما، وال حظ فيها لغني،    من الصدقة، فقلب فيهما البصر، رآهما جلدين، فقال: حإن

، وقال أحمد: هذا أجود إسناد وفي رواية: (3) رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي  "وال قوي مكتسب 

 ما أجوده من حديث. 

 

 حكم املسألة:  -

 اإلجماعات:  

قوي على الكسب أو غنى االمن تحمل حمالة أو  أن املسألة حرام على كل    واتفقوا "قال ابن حزم: (1

   (4) سأل سلطانا ما ال بد منه"

الكسب    ىقال النووي::واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة واختلف أصحابنا في مسألة القادر عل (2

الث شروط: أن ال يذل  على وجهين: أصحهما أنها حرام لظاهر األحاديث، والثاني حالل مع الكراهة بث 

  (5) يلح في السؤال وال يؤذي املسؤول فإن فقد أحد هذه الشروط ف)ي حرام باالتفاق"نفسه وال 

 األحاديث:  

قال رسول هللا   (1 قال:  بن علي  الحسن  عليه وسلم    -وعن  وإن جاء على  -صلى هللا  حللسائل حق،   :

 بإسناد ضعيف.  (6) رواه أحمد وأبو داود "فرس

 
 ( من حديث عبد هللا بن عمرو.192، 2/164(، أحمد )652( )3/42(، الترمذي )1643( )2/118أبو داود )  (1)
 (.2/389(، أحمد )1/565(، الحاكم )5/99(، النسائي )1839( )1/589ابن ماجه )  (2)
(3)  ( )4/224أحمـــــــد  داود  أبو   ،)2/118( )1633( النســـــــــــــــــــائي   ،)5/99  ،)( )2/119والـــــــدارقطني  والبيهقي  الرزاق 7/14(،  وعبـــــــد   ،)

 (.3/137)"األوسط"(، والطبراني في2/424(، وابن أبي شيبة )4/109)

 (.155( مراتب اإلجماع )4)

 (.7/127( شرح النووي على مسلم )5)
(6)  ( )1/201أحــــمـــــــد  داود  أبــــو   ،)2/126(  )1665( ــيــــبـــــــة  شــــــــــــــ أبــــي  وابــــن   ،)2/353( يــــعــــلــــى  وأبــــو   ،)12/154( والــــطــــبــــرانــــي  6784(   ،)

 (.8/416)"التاريخ"(، والبخاري في285( )1/191)"مسند الشهاب"(، والقضاعي في3/130)"الكبير"في



 الزكاة فقًها وقضاء 

 
97 

 

هللا   (2 رسول  قال  قال:  سعيد  أبي  وسلم    -وعن  عليه  هللا  فقد  -صلى  أوقية  قيمة  وله  سأل  حمن   :

 ورجال إسناده ثقات.  وسكت عنه أبو داود واملنذري  (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي "ألحف

ما يغنيه فإنما    قال: حمن سأل وعنده  -صلى هللا عليه وسلم    - وعن سهل بن الحنظلية عن رسول هللا   (3

رواه أحمد وأبو  "يستكثر من جمر جهنم، قالوا: يا رسول هللا! وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه 

 .(2) داود بدون تخيير وابن حبان وصححه 

: حمن سأل وله ما يغنيه جاءت  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا   (4

في وجهه، قالوا: يا رسول هللا! وما غناه؟ قال: خمسون درهما    (4) أو كدوشا    (3) يوم القيامة خدوشا  

وقال: حأو قيمتها من الذهب« وابن ماجه والترمذي    (5) أو حسابها من الذهب« رواه الخمسة وأبو داود  

 . وحسنه

: حإن املسألة كد يكد بها الرجل وجهه إال أن  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن سمرة قال: قال رسول هللا   (5

منه بد  أمر ال  في  أو  الرجل سلطانا  وابن حبان  "يسأل  والترمذي وصححه  والنسائي  داود  أبو  رواه 

 ، وقال أبو داود: حكدوح«(6) "صحيحه"في

أحدكم فيحتطب    يقول: حألن يغدو  -هللا عليه وسلم  صلى    -وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول هللا   (6

متفق عليه  " على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجال أعطاه أو منع
(7). 

النبي   (7 أبي هريرة  يسأل جمرا  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن  فإنما  تكثرا  أموالهم  الناس  : حمن سأل 

 .(8) رواه مسلم "فليستقل أو ليستكثر

 
(1)  ( داود )9،  3/7أحمـــــد  أبو   ،)2/116( )1628( النســــــــــــــــــائي   ،)5/98( )2447( )4/100(، وابن خزيمـــــة  والـــــدارقطني   ،)2/118 ،)

 (.2/20)"شرح معاني اآلثار"والطحاوي في
 (.6/96)"الكبير"(، والطبراني في3394، 545( )8/187، 2/302(، وابن حبان )1629( )2/117(، أبو داود )4/180أحمد )  (2)

 ( قوله: حخدوشا« بضم الخاء املعجمة جمع خدش وهو خمش الوجه بظفر أو حديد أو نحوهما.3)

 لخدش.بضم الكاو والدال املهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كدش وهو ا"( وكدوش4)
، 441،  1/388(، أحمـد )1840( )1/589(، ابن مـاجـه )650( )3/40(، الترمـذي )5/97(، النســـــــــــــائي )1626( )2/116أبو داود )  (5)

 (.9/138(، وأبو يعلى )1/565(، والحاكم )466
(، وأحمد  3397،  3386( )190، 8/181(، ابن حبان )681( )3/65(، الترمذي )5/100(، النســـــــــــــائي )1639( )2/119أبو داود )  (6)

(5/10 ،19.) 
 (.257، 2/243(، أحمد )1042( )2/721(، مسلم )1968، 1401( )730، 2/535البخاري )  (7)
 (.2/231(، وأحمد )1838( )1/589(، وابن ماجه )1041( )2/720مسلم )  (8)
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: حال تزال املسألة بأحدكم حتى يلقى هللا وليس  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن ابن عمر قال: قال النبي   (8

: حال يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم  (2) ، وفي رواية لهما  (1) متفق عليه  "في وجهه مزعة لحم

 القيامة ليس في وجهه مزعة لحم«. 

 

قال: حمن عرض عليه من هذا الرزق ش يء من    -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عائذ بن عمرو عن النبي   (9

رواه  "غير مسألة وال إشراو فليتوسع به في رزقه وإن كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه 

 ، قال املنذري: وإسناد أحمد جيد قوي. (3) أحمد والطبراني والبيهقي 

يقول: حمن بلغه معروو    -صلى هللا عليه وسلم    -الجنهي قال: سمعت رسول هللا  وعن خالد بن عدي   (10

رواه أحمد  "عن أخيه من غير مسألة وال إشراو نفس فليقبله وال يرده فإنما هو رزق ساقه هللا إليه

الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح وقال املنذري:    مجمع"الكبير"، قال في"وأبو يعلى والطبراني في

 .(4) والحاكم وقال: صحيح اإلسناد " صحيحه "أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في رواه

يعطي العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مني    - صلى هللا عليه وسلم    -وعن عمر قال: حكان رسول هللا   (11

إليه، فقال: خذه إذا جاءك من هذا املال ش يء وأنت غير مشرو وال سائل فخذه وماال فال تتبعه  

 : حخذه فتموله وتصدق به«. (6) ، وفي لفظ ملسلم (5) عليه نفسك« متفق  

 

 السؤال باهلل:   -

يقول: حملعون من يسأل بوجه هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أبي موغ ى األشعري أنه سمع النبي  (1

ورجاله رجال الصحيح إال شيخه يحيى بن عمر    (8) « رواه الطبراني    (7)ثم منع سائله ما لم يسأل  جرا  

 بن صالح وهو ثقة وفيه كالم.

: حال يسأل بوجه هللا إال الجنة«  -صلى هللا عليه وسلم    -وعن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا   (2

 وغيره وال بأس بإسناده.  (9) رواه أبو داود 

 
 (.88،  2/15(، وأحمد )1040( )2/720مسلم )  (1)
 (.1040( )2/720)(، مسلم 1405( )2/536البخاري )  (2)
 (.18/19(، الطبراني )5/65أحمد )  (3)
(، الحـــاكم  3404( )196-8/195(، ابن حبـــان )248،  4/196)"الكبير"(، الطبراني في925( )2/226(، أبو يعلى )4/220أحمـــد )  (4)

(2/71.) 
 (.1/40(، أحمد )1045( )2/723(، مسلم )6744، 1404( )6/2620، 2/536البخاري )  (5)
 (.1/17(، وهي عند أحمد )1045( )2/723مسلم )  (6)

 ( قوله: ح جرا« بضم الهاء وسكون الجيم أي ما لم يسأل أمرا قبيحا ال يليق، ويحتمل أنه أراد ما لم يسأل سؤاال بكالم قبيح.7)
 (.3/103)"املجمع"(8)
 (.1671( )2/127أبو داود )  (9)
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: حمن استعاذ باهلل فأعيذوه ومن سأل  -  صلى هللا عليه وسلم  -وعن ابن عمر قال: قال رسول هللا   (3

إليكم معروفا تكافئوه    باهلل فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع  ما  لم تجدوا  فإن  فكافئوه، 

صحيحه"، والحاكم  "فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه« رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في

 .(1) وقال: صحيح اإلسناد على شرط الشيخين 

قال: حأال أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل باهلل وال    -صلى هللا عليه وسلم    -ابن عباس أن النبي  وعن   (4

 .(2) "صحيحه "يعطى« رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والنسائي وابن حبان في

 

  

 
 (.2/73(، الحاكم )3408( )8/199ن حبان )(، اب 5/82(، النسائي )5109( )4/328أبو داود )  (1)
 (.605، 604( )368، 2/367(، ابن حبان )5/83(، النسائي )1652( )4/182الترمذي )  (2)
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 للزمـان واملكـان، وقـد جـد للنـاس  
ً
ــائـل الفقهيـة تتجـدد وفقـا ــــ ــائـل في أبواب الفقـه قـد يحـار فيهـا املســـــــ مســـــــــــ

في   -رحمه هللا    –الشــــــــــافألي    الفقيه، فيســــــــــلك فيها مســــــــــالك االجتهاد، واملرء قوي بإخوانه، وما أحســــــــــن قول 

ــتماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا  ــتماع ممن خالفه ألنه قد يتنبه باالســ ــاياه للمجتهد: وال يمتنع من االســ وصــ

. وقد كان الســلف يتدارســون الفقه ويتباحثون الليالي الطوال ملا  (511الرســالة /  )  فيما اعتقد من الصــواب

 عرفوه من أهمية هذا الجانب وتفتيقه لألذهان وتمرينه للعقول.

حديث ميمون بن مهران أن أبا لى التشــــــــاور في مســــــــائل النوازل، ويدل عليه وقد دأب فقهاء اإلســــــــالم ع

بكر الصديق كان إذا ورد عليه أمر ولم يجده في الكتاب والسنة دعا رؤوس املسلمين وعلماءهم واستشارهم  

 [. 342/  13وكان عمر يفعل ذلك مرواه البيهقي بسند صحيح كما في فتح الباري  

ــبــانــا مرواه    -يعني أهــل العلم    -ء  قــال ابن عبــاس: كــان القراو  ــــ  كــانوا أو شـــــــ
ً
ــــــورة عمر كهوال ــــــحــاب مشـــــــ أصـــــــ

 ([.7286البخاري)

ــــــألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل  ــــــن األزدي: إن أحدهم ليفتي في املســـــــ وقال أبو الحســـــــ

 .(عن أبي حصين 416/    5، وهي في السير 178/   4إعالم املوقعين . )بدر

عنه قال: يا رســـــــول هللا: األمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك ســـــــنة ورد عن علي رضـــــــ ي هللا و  

رواه الطبراني )"أجمعوا العاملين من املؤمنين فاجعلوه شاااااااااورى بتنكم، وال تقضاااااااااوا فيه برأي واحدفقال:  

 .(.178/   1كما في املجمع 

م بن عبدهللا بن عمر أحد وكان كبار التابعين يحرصون على االجتهاد الجماعي فقد جاء في ترجمة سال 

ــــ ي   ــألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها وال يقضـــــــ ــ ــــبعة عن ابن املبارك قال: كانوا إذا جاءتهم املســـــــ الفقهاء الســـــــ

 (.34/ لبكر أبو زيد  التعالم. )القاض ي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون

االختالو الذي ينتج عنه اختالو   يقي األمة من مشــاكل -خاصــة في األمور العامة   -فاالجتهاد الجماعي   

. قال  (28االجتهاد الجماعي/  . )اآلراء، ومســـتند ذلك النصـــوص العامة في األمر بالشـــورى وتطبيق الخلفاء لها

اإلمام املزني رحمه هللا: إذا اختلف األئمة وادعت كل فرقة بأن قولها هو الذي يوافق الكتاب والسنة، وجب  

بالصــــــحابة وطلبهم الحق بالشــــــورى املوروثة عن النبي صــــــلى هللا عليه وســــــلم، فيحضــــــر اإلمام أهل االقتداء  

ــــــــأل كـــل فرقـــة عمـــا   ــــــ ى وحـــدث من الخالو، ويســـــــ اختـــارت، ويمنعهم من الغلبـــة زمـــانـــه فينـــاظرهم فيمـــا مضـــــــ

إن  "واملفاخرة، ويأمرهم باإلنصــاو واملناصــحة، ويحضــهم على القصــد به إلى هللا تعالى، فإن هللا تعالى يقول:

 ( .232/   6البحر املحيط للزركش ي  . )فبذلك يتبين لهم نظر الكتاب والسنة"، يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما

مجالس للشـورى بين أهل العلم يتشـاورون فيها في املسـائل    ان لهمأنه ك   األندلسومما يذكر عن علماء   

 (101 - 98/   4املوافقات  . )النوازل ولها أرزاق من بيت املال كما في املوافقات

أدرك كبار علماء القرن املاضــ ي ضــرورة إيجاد هيئة عامة مؤســســية على مســتوى العالم وألهمية ذلك  

ة للمســــــلمين، فقال ابن عاشــــــور: وإن أقل ما يجب على العلماء في  اإلســــــالمي تختص بإصــــــدار الفتاوى العام

http://www.alukah.net/web/doghaither/0/109003/#_ftn5
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ـــــره أكبر العلماء  ـــــعوا إلى جمع مجمع علمي يحضـــــــ ـــــر أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي أن يســـــــ هذا العصـــــــ

بالعلوم الشــــــرعية في كل قطر إســــــالمي على اختالو مذاهب املســــــلمين في األقطار، ويبســــــطوا بينهم حاجات  

ها عن وفاق فيما يتعين عمل األمة عليه، ويعينوا يومئذ أســــــــــماء العلماء الذين يجدونهم األمة، ويصــــــــــدروا في

 (302مقاصد الشريعة / . )قد بالغوا رتبة االجتهاد أو قاربوا

جتهـاد الجمـاعي أيضــــــــــــــا قـال الشـــــــــــــيخ أحمـد شــــــــــــــاكر: العمـل الصـــــــــــــحيح املنتج هو االجتهـاد وفي أهميـة اال 

ــاء هللا ــــ ــــــواب إن شـــــــ عن   95الشـــــــــــــرع واللغـة / . )االجتمـاعي فـإذا تبودلـت األفكـار وتـداولـت اآلراء ظهر وجـه الصـــــــ

 .(252االجتهاد ومقتضيات العصر/ 

ـــــــدرون قـامـت هيئـات فقهيـة عـامليـة، وهيئـات أخرى قطريـة، ولكن ال  ولـذلـك    زال بعض أهـل العلم يصـــــــ

ــــــتبـد فيهـا مجتهـد بالفتوى، بل أن تكون الفتوى جمـاعيـة حتى ال  الفتـاوى في األمور العـامة التي حقهـا أن ال يســـــــ

 يتشتت الناس. فنسأل هللا أن يجمع الكلمة ويوحد الصف ويصفي القلوب.

 وأهم تلك املجامع الفقهية التي تعمل في اإلفتاء في النوازل:

م، وتتضمن في عضويتها كبار علماء  1971  –هــــــــــــــ  1391هيئة كبار العلماء السعودية، وقد تأسست سنة   (1

 اململكة العربية السعودية، ومقرها الرياض.

ـــــالمي (2 ـــــالمي بمكة املكرمة،  املجمع الفق)ي اإلســـــــ ـــــادرة عنه   القرارات، وعدد  التابع لرابطة العالم اإلســـــــ الصـــــــ

، في   129
ً
 .هـ  1436 -هـ   1398، من سنة  22قرارا

تأســــــــــس تنفيذا للقرار الصــــــــــادر عن مؤتمر القمة اإلســــــــــالمي الثالث    الذي  مجمع الفقه اإلســــــــــالمي الدولي (3

ــ )1401ربيع األول    22 -  19املنعقد في مكة املكرمة باململكة العربية السعودية في الفترة من   يناير    28 - 25هـ

ــــــالمي الدولي  م(،1981 ة  ومقرُّ مجمع الفقه اإلســـــــ ا، اجتماعً   23، وقد عقد اململكة العربية الســـــــــــــعودية -ُجدَّ

 .هـ  1440 -هـ   1405  قرارا من سنة  229وأصدر  

وليعلم أن هــذا الكتــاب إنمــا يفيــد من قرأ وفهم كتــاب الزكــاة من كتــب الفقــه، ويرغــب في معرفــة أقوال  

 كبار علماء هذا العصر في نوازل الزكاة، وأما املسائل التي عالجتها كتب الفروع فمحلها معروو في مواطنها.

من الفتوى في النوازل قبل التمحيص والنظر في أقوال الفقهاء اآلخرين، أن   وقد حذر فقهاء اإلســـــــــــــالم

يجمع األقوال في املســـألة املبحوثة، وقد اشـــترط اإلمام أحمد في املفتي أن يعرو الخالو، فقد قال في رواية:  

تعلم الرجـل كـل ينبغي ملن أفتى أن يكون عـاملـا بقول من تقـدم، وإال فال يفتي، وقـال في روايـة أخرى: أحـب أن ي

في املوافقـــات: ولـــذلـــك جعــل    -رحمـــه هللا    –. وقـــال الشـــــــــــــــاطبي  (167/  4إعالم املوقعين  )  مـــا تكلم فيـــه النـــاس

الناس العلم معرفة االختالو، فعن قتادة: من لم يعرو االختالو لم يشــــم الفقه. وعن هشــــام بن عبيدهللا 

ومن لم يعرو اختالو الفقهــاء فليس بفقيــه.   الرازي رحمــه هللا: من لم يعرو اختالو القراءة فليس بقــارئ 

قــال: ال ينبغي ألحــد أن يفتي النــاس حتى يكون عــاملــا بــاختالو النــاس، فــإنــه إن لم   -رحمــه هللا    –وعن عطــاء  

ــــــختيـــاني وابن عيينـــة رحمهمـــا هللا:  يكن كـــذلـــك رد من العلم مـــا هو أوثق من الـــذي في يـــديـــه. وعن أيوب الســـــــ
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النــــاس عن الفتيــــا أعلمهم   أجســـــــــــــر النــــاس على الفتيــــا أقلهم ـــــــــك  علمــــا بــــاختالو العلمــــاء، زاد أيوب: وأمســـــــ

ــلـه معرفـة مواقع الخالو ال حفظ  -ومـا أحســـــــــــــن مـا قـال -إلى أن قـال الشـــــــــــــاطبي   بـاختالو العلمـاء،، : وحـاصـــــــــــ

ــلـه بـاب من يســـــــــــــتحق أن يســـــــــــــمى فقيهـا، 117  -  116/ 5املوافقـات  )  مجرد الخالو ، وجـامع بيـان العلم وفضـــــــــــ

 (.511  –  509، والرسالة /  274/  7. وانظر كتاب إبطال االستحسان في خاتمة األم 10/ واإليناس لألسمري  

ــألة حتى ال يقع إحداث قول مبتدع، قال الســــــــمعاني    ــر األقوال في املســــــ رحمه   –ومن فوائد ذلك حصــــــ

 .(266/ 3القواطع  )"ألن إجماعهم على قولين إجماع على تحريم ما عداهما،"في قواطع األدلة: -هللا 

ا يســـبب الخلل في فتاوى املســـائل النوازل في باب الزكاة عدم تصـــور الواقعة الفتوية، وهذا منعدم ومم

ــنـــدات دون  ــــ في الفتـــاوى الجمـــاعيـــة والقرارات املجمعيـــة، وأمـــا الفتـــاوى الفرديـــة فتجـــد من يفتي في زـكــاة الســـــــ

كوك العقارات، تصــــــور ملعناها، فيقع في الخطأ، وتلحظ في يســــــأل عن زكاة الصــــــكوك، فينصــــــرو ذهنه لصــــــ 

أن يتصــــــــور بينما املراد األداة املالية املعروفة، ومن له اختصــــــــاص بجرد الفتاوى املعاصــــــــرة قد يلحظ ذلك، 

ـــادية وهو ال يدري ما   ـــألة اقتصـــــــ الواقعة التي يبحثها ليفتي فيها، وهذا أمر مهم إذ كيف يجتهد الفقيه في مســـــــ

ــاد، وكيف يقســـــــم الفرائض وهو ال يحســـــــن الحســـــــاب و  ــترط أن االقتصـــــ قد قال النووي رحمه هللا: وهل يشـــــ

يعرو من الحســــــاب ما يصــــــحح به املســــــائل الحســــــابية الفقهية؟ حكى أبو إســــــحاق وأبو منصــــــور فيه خالفا 

. ومثل الحســـاب كل علم يحتاج إلى اجتهاد كاملســـائل الطبية (24أدب الفتوى/  )  ألصـــحابنا واألصـــح اشـــتراطه

وال يتمكن املفتي وال الحاكم  :-رمحه هللا   –  ها. وقال ابن القيموأصــــــــــول العالقات الدولية واالقتصــــــــــاد ونحو 

 من الفتوى والحكم بالحق إال بنوعين من الفهم:

ــــــتنبــاط علم حقيقــة مــا وقع بــالقرائن واألمــارات والعالمــات حتى  أحــدهمــا : فهم الواقع والفقــه فيــه واســـــــ

 يحيط به علما.

حكم هللا الذي حكم به في كتابه أو على لســـــــــان رســـــــــوله  : فهم الواجب في الواقع وهو فهم  والنوع الثاني

في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهمـا على اآلخر، فمن بذل جهـده واســـــــــــــتفرغ وســـــــــــــعـه في ذلك لم يعـدم أجرين أو 

ــــوله ــــل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم هللا ورســـــــ   87/ 1إعالم الوقعين )  أجرا. فالعالم من يتوصـــــــ

 (.38و   7/ ونحوه في الطرق الحكمية

وقد رأيت ضـرورة أن ينظر الفقيه في فتاوى من سـبقه من املجامع ا لفقهية قبل إصـداره للفتوى، وهو  

ــــــفـــت نوازل الزـكــاة التي   ــــــهورة، كمـــا أضـــــــ  على املجـــامع املشـــــــ
ً
ــــــرا ــــــــدار هـــذا الكتـــاب، مقتصـــــــ مـــا حفزني على إصـــــــ

ماء في الســـــــــعودية، ملا لها من وزن اســـــــــتخرجتها من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء املنبثقة من هيئة كبار العل

فق)ي. حيث إن في هذا الكتاب املختصـــــــر بيان لفتاوى املجامع الفقهية وقرارات جماعية، اشـــــــترك فيها كبار  

 فقهاء العصر في مسائل )نوازل الزكاة(، من حيث املسائل اآلتية:

 القسم األول: قرارات هيئة كبار العلماء بخصوص نوازل الزكاة  

 ولي األمر بمطالبة الناس بزكوات أموالهم الباطنة ومحاسبتهم على ذلكقيام بخصوص   (1
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 لزكاةل الدولة  على جباية  مالحظة بعض التجاربخصوص   (2

{بخصوص   (3 ِ
َّ
 املراد بقول هللا تعالى في آية مصارو الزكاة }َوِفي َسِبيِل َّللا

 في السعودية  الالئحة التنفيذية لجباية الزكاةبخصوص ملحوظات شرعية على   (4

اســــــــــتحصــــــــــال قيمة زكاة الفطر ممن يرغب للمهاجرين األفغان املوجودين في باكســــــــــتان على أن صــــــــــوص بخ (5

 يشترى بالقيمة طعام من الباكستان ويوزع في الوقت املحدد إلخراجها شرعا

 بخصوص زكاة الورق النقدي  (6

 بخصوص نوازل الزكاة  مجلس املجمع الفق)ي اإلسالمي  القسم الثاني: قرارات  

 وجوب زكاة األوراق النقديةبخصوص   (7

 دخول الدعوة إلى هللا تعالى، وما يعين عليها، ويدعم أعمالها، في معنى )َوِفي َسِبيِل هللِا(بخصوص   (8

املؤســــســــات التعليمية واالجتماعية من املدارس واملتشــــفيات ونحوها، إذا كانت  بخصــــوص جواز دفع الزكاة   (9

 وأدوات الجهاد في سبيل هللا في بالد الكفر، تعتبر اليوم من لوازم الدعوة،

 بخصوص وجوب زكاة إيجار العقار من العقد والعقار املعد لالتجار بقيمته بعد مض ي الحول  (10

 استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيهابخصوص عدم جواز  (11

بخصـــوص  مجلس مجمع الفقه اإلســـالمي املنبثق عن منظمة املؤتمر اإلســـالمي  القســـم الثالث: قرارات  

 نوازل الزكاة  

بخصـوص وجوب زكاة الدين على املوسـر في كل حول، ووجوب زكاة الدين على املعسـر بعد مضـ ي الحول من  (12

 حين القبض

 قبضفي الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم البخصوص وجوب زكاة العقار املؤجر   (13

بعد تلبية الحاجة املاســـــــة الفورية للمســـــــتحقين وتوافر الضـــــــمانات    أموال الزكاةبخصـــــــوص جواز اســـــــتثمار  (14

 الكافية للبعد عن الخسائر

اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها األحكام الشرعية املقررة للذهب   انقودبخصوص كون النقود الورقية  (15

 والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة

 عدم جواز دفع الزكاة لصندوق التضامن اإلسالمي إال بشروط  بخصوص (16

ــاربا أو  (17 ــهم الشــــركات ألســــهمه إن كان مضــ بخصــــوص طريقة احتســــاب زكاة الشــــركات، وطريقة زكاة مالك أســ

 مستثمرا

ــراء   (18 بخصــــــوص عدم جواز حســــــم النفقات املتعلقة بســــــقي الزرع وال إصــــــالح األرض وجواز حســــــم نفقات شــــ

 دات إن استدان ألجلها وجواز حسم نفقات إيصال الزكاة ملستحقيهاالبذور واألسمدة واملبي

 بخصوص وجوب زكاة أسهم الشركات املقتناة لالستثمار التي لها وعاء زكوي  (19

 تحصيل زكاة األسهم من الشركاء في الشركات القابضة والشركات متعددة الجنسيات  بخصوص (20
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أمين اإلســــالمية والتأمينات النقدية ومكافآت  زكاة الحســــابات املقيدة وشــــركات التبخصــــوص طريقة إخراج  (21

 نهاية الخدمة

 مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة  بخصوص وجوب زكاة الدين االستثماري مرجو السداد (22

اإلســـــــــالمية    القســـــــــم الرابع: معيار الزكاة الصـــــــــادر عن هيئة املحاســـــــــبة واملراجعة للمؤســـــــــســـــــــات املالية

 ل الزكاة  ويتضمن رأي املجلس الشرعي بشأن نواز 

 الخاص بالزكاة  (35املعيار الشرعي رقم ) (23

الزكاة الواجبة على البنك قبل : بخصـــــــوص  ( تحول البنك التقليدي إلى مصـــــــرو إســـــــالمي6املعيار الشـــــــرعي ) (24

 قرار التحول 

 ، بشأن زكاة املرهون الرهن وتطبيقاته املعاصرة:  (39املعيار الشرعي رقم ) (25

 الواردة في فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاءالقسم الخامس: نوازل الزكاة  

 خالصة فتاوى النوازل الواردة في فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء(  88إلى  (26

 وأسأل هللا أن يكون فيها ما يفيد القارئ، ويسهل املعلومة للسائل.

  



 الزكاة فقًها وقضاء 

 
106 

 

 القسم األول: قرارات هيةة كبار العلماء بخصوص نوازل الزكاة 

 قيام ولي األمر بمطالبة الناس بزكوات أموالهم الباطنة ومحاسبتهم على ذلك بخصوص  .1

 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه وبعد:

ــ حتى    1398/  10/  14الفترة ما بين يوم فإن مجلس هيئة كبار العلماء املنعقد في مدينة الطائف في  ــ هــــــــ

ــأنها من بحث    1398/    10/  25نهاية يوم  ـــــــــ. قد أعاد النظر في الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة وما أعد بشـ هــــــــ

علمي من قبــل اللجنــة الــدائمــة للبحوث العلميــة واإلفتــاء في هيئــة كبــار العلمــاء، وذلــك بنــاء على مــا ورد من 

/  1/  4في    293/ ش/  3اســـــــــة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء الدعوة واإلرشـــــــــاد برقم  املقام الســـــــــامي إلى الرئ

 هـ.  1397

وبعد تداول الرأي والنظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم ولعدم وجود أدلة شــرعية تدل على وجوب قيام  

العلم يـدل على ولي األمر بمطـالبـة النـاس بزكوات أموالهم البـاطنـة ومحـاســـــــــــــبتهم على ذلـك، بـل إن كالم أهـل  

خالو ذلـك، فـأكثر العلمـاء يقول: إن زـكاة األموال البـاطنـة وهي النقود وعروض التجـارة موكول أمر إخراجهـا  

ألصـــــحاب األموال وهم مصـــــدقون في ذلك فال يحاســـــبون وال يتهمون بأنهم قاموا بإخفاء شـــــ يء منها، بل ذلك 

 فدفعوها له برئت ذمتهم منها.أمر بينهم وبين هللا سبحانه، ولكن إذا طلبها ولي األمر  

 ملا تقدم فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى باألكثرية ما يلي:

ــبـة النـاس على أموالهم أو مطـالبتهم ببيـانات   -  1 االكتفـاء بمـا نص عليـه أهل العلم من ترك أمر محـاســـــــــــ

عليه ســــــلف األمة في   عما يملكونه من نقود وعروض تجارة، بل يؤخذ منهم ما دفعوه من الزكاة اتباعا ملا درج

ذلك وما كان عليه العمل في عهد جاللة امللك عبد العزيز رحمه هللا، وما ســـــبقه من عمل الدولة الســـــعودية 

 منذ نشأتها.

 إبقاء العمل على ما هو عليه في جباية زكاة الحبوب والثمار وأن - 2

تتولى جبـــايتهـــا وصـــــــــــــرفهـــا على   يوكـــل إلى لجنـــة فيهـــا منـــدوب من املحكمـــة واإلمـــارة وهيئـــة األمر بـــاملعروو

 مستحقيها ويبقى العمل في جباية زكاة املاشية على ما كان عليه ويعطون مكافأة على عملهم ولو من الزكاة.

ــــــيئــا منهــا فــإن ولي األمر يجري مــا يلزم   -  3 كــل من تحقق لــدى والة األمر أنــه ال يــدفع الزكــاة أو يجحــد شـــــــ

 الشرعي جزاء ما ارتكب بعد ثبوت ذلك عليه.نحو أخذها منه وتعزيره التعزير 

يوص ي املجلس بإيجاد صندوق خاص يودع فيه ما يورد لصندوق الدولة من زكاة وتصرو منه بعد  - 4

 ورودها على مستحقيها بواسطة لجنة من أهل الثقة واألمانة في كل بلد.
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ار فإن ذمتهم بريئة، وســـوو يكون إذا انتهجوا ما أوضـــح في هذا القر  -وفقهم هللا-وال شـــك أن والة األمر  

ــالح من عهد النبي صـــلى هللا عليه  ــلفنا الصـ لذلك أثره الحميد وعواقبه الطيبة؛ ألن الخير والبركة في اتباع سـ

 وسلم إلى يومنا هذا. وباهلل التوفيق.. وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 هيةة كبار العلماء

 رئتس الدورة 

 محمد بن علي الحركان  عبد العزيز ابن باز، هللا بن محمد بن حميد،عبد  عبد هللا خياط،

إبراهيم   صالح بن غصون متوقف، عبد العزيز بن صالح غائب، عبد هللا بن منيع لي وجهة نظر،

 بن محمد آل الشيخ

 سليمان بن عبيد  محمد بن جبير، راشد بن خنين،

 عبد املجيد حسن  عبد الرزاق عفيفي، عبد هللا بن غديان،

  صالح بن لحيدان  عبد هللا بن قعود متوقف فيما عدا الفقرة الرابعة،
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 لزكاة ل الدولة على جباية مالحظة بعض التجاربخصوص   .2

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه وبعد:

 96/  5/  11وتاريخ    11256/ م/ 3فبناء على ما جاء في كتاب معالي رئيس ديوان رئاســــــــــة مجلس الوزراء  

ــــــــ. إلى الرئاســـة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشـــاد من الرغبة في دراســـة ما الحظه  هــــــــ

لدخل، وكذا التأمينات االجتماعية  بعض التجار على جباية الزكاة الشــرعية التي يدفعونها ملصــلحة الزكاة وا

التي تستحصلها الدولة من غير السعوديين العاملين باململكة، وبناء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء في  

ـــــــــــــــ من إعداد بحث في ذلك   1397الدورة العاشـــــــــرة املنعقدة بالرياض آخر ربيع األول وأول ربيع اآلخر عام  هــــــــ

 يه بحثا يتضمن ما يأتي:املوضوع أعدت اللجنة الدائمة ف

 أوال: حق ولي األمر العام في جباية الزكاة.

 ثانيا: مناقشة ما الحظه التجار على ضوئه.

ثالثا: مناقشــــــــة أو دراســــــــة ما الحظه التجار على اســــــــتحصــــــــال تأمينات اجتماعية من غير الســــــــعوديين 

 الذين يعملون في اململكة.

 وفيما يلي الكالم على ذلك، وهللا املوفق.

 حق ولي األمر في الجباية:  -أوال

ــبة ملا تجب فيه الزكاة هي بهيمة األنعام والحبوب والثمار، واألموال الباطنة   - 1 األموال الظاهرة بالنســـــ

 هي النقدان وعروض التجارة، أما زكاة الفطر فقيل من الظاهرة وقيل من الباطنة.

إخراجهـا، فـإن أبى أن يعطيهـا لعمـال اإلمـام أيضـــــــــــــا  يجـب على ولي األمر جبـايـة الزـكاة ممن امتنع من    -  2

أمرت أن أقااتال النااس ح ى دشااااااااااااهادوا أن ال إلاه إال هللا وأن محمادا وجـب قتـالـه حتى تؤخـذ منـه، لحـديـث: ح

( ( « 22(، صــــحيح مســــلم اإليمان )25)صــــحيح البخاري اإليمان )  رسااااول هللا ويقيموا الصااااالة ويؤتوا الزكاة

ي هللا عنه من منعها مع تســليم الصــحابة رضــ ي هللا عنهم ذلك له وقتالهم معه الحديث، ولقتال أبي بكر رضــ 

 واملحافظة على حقوق مستحقيها وإقامة هذه الشعيرة التي هي من أعظم أركان اإلسالم، وإلنكار املنكر.

ل  إذا طلــب ولي األمر دفع زكــاة األموال الظــاهرة إلى عمــالــه وكــان عــادال وجــب على أربــاب هــذه األموا  -  3

 دفعهـا إلى جبـاتهـا إجمـاعـا، وإذا طلـب دفع زـكاة األموال البـاطنـة فقيـل يجـب دفعهـا إلى عمـالـه، لعموم آيـة }
 
ذ
ُ
خا

 
 
ة
َ
َدق َواِلِهم  صاااااااااااَ م 

َ
ـــــورة التوبة اآلية ِمن  أ ( اآلية، ولعموم األحاديث الواردة في ذلك، وملا في منعها بعد  103{ )ســـــــ

والفســاد، وألنه طلب أمرا جائزا له فوجبت طاعته فيه، وألنه    طلبها من شــبهة الخروج عليهم املؤدي إلى الهرج

ـــــــه أو وكيلــه بعــد طلبهــا منــه، وألن اإلمــام   ــــــقوط الفرض بــه بخالو توزيعهــا من قبــل رب املــال بنفســـــــ يتيقن ســـــــ
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وبمن أخذ من قبل، وألنه يقصــــد لها، وقيل: يجوز لرب املال    أعرو باملســــتحقين وباملصــــالح وبقدر الحاجات

 سه أو وكيله، ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها.أن يفرقها بنف

ــه،   - 4 إذا كان اإلمام عادال ولم يطلب زكاة األموال الباطنة، فقيل: األفضــــــــل أن يفرقها رب املال بنفســــــ

وقيل: األفضل أن يسلمها لعمال اإلمام وتعليل القولين ما تقدم في الفقرة الثالثة، واالختالو بين ما ذكر في  

 ن إنما هو في الوجوب واألفضلية بناء على وجود طلب من اإلمام وعدمه.الفقرتي

إذا طلـب اإلمـام زـكاة األموال الظـاهرة وـكان جـائرا فقـد قيـل: يجـب دفعهـا إليـه؛ لعموم األدلـة ولـدرء    -  5

دفعهـا  الفتنـة على مـا تقـدم، وبـذلـك تبرأ ذمـة دافعيهـا واإلثم على من خـان فيهـا من اإلمـام أو عمـالـه، وقيـل: ال يـ 

له، بل يحتال إلخفائها عنه، ثم يخرجها بنفســــــه أو وكيله األمين ويضــــــعها في مصــــــارفها الشــــــرعية، وإن طلب  

 زكاة األموال الباطنة ففي وجوب دفعها ومنعها خالو.

ــيخ اإلســـالم ابن تيمية رحمه هللا: أنه ينبغي أال يدفعها له، ويجب توزيعها على مســـتحقيها، فإن   وذكر شـ

ا منـه في األموال الظـاهرة والبـاطنـة أجزأتـه وبرئـت منهـا ذمتـه، وإن لم يطلبهـا لم تـدفع لـه، بـل أكره على أخـذهـ 

 يجب على رب املال تفريقها في مصارفها الشرعية.

ليس لإلمــام وال لعمــالــه تتبع األموال البــاطنــة والتنقيــب عنهــا، بــل يتقبــل من أربــابهــا مــا بينوه وتؤخــذ   -  6

، ألنهم مؤتمنون على أموالهم إال إذا دلــت األمــارات وقرائن األحوال على خيــانتهم منهم الزكــاة على مــا أقروا بــه

 وكتمانهم ما تجب فيه الزكاة من األموال، فيقوم بالبحث واالستقصاء حتى يعرو الواقع ويأخذ بمقتضاه.

 ثانيا: مناقشة ما الحظه التجار على  وئه.

 عادل في جباية زكاةبناء على ما تقدم في بيان حق ولي األمر العام ال

األموال الظـاهرة والبـاطنـة، ومـا جـاء فيـه من أنـه ليس لـه وال لعمـالـه التنقيـب عن أموال الزـكاة البـاطنـة،  

بل يأخذ من أربابها زكاتها على ما أقروا به؛ ألنهم مؤتمنون على ذلك إال إذا دلت األمارات وقرائن األحوال على 

اة، فيقوم بالبحث واالســـــــتقصـــــــاء عنها حتى يتبين له الواقع ويأخذ خيانتهم وكتمانهم بعض ما تجب فيه الزك 

 الزكاة بمقتضاه.

ــاد الوطني رقم )  95/  10/  23( وتاريخ  95/  7296وبناء على ما جاء في كتاب معالي وزير املالية واالقتصـــــــ

ـــــــــ إلى معالي رئيس ديوان رئاســــة مجلس الوزراء، وكتابه إليه أيضــــا رقم، ظ على بعض . أنه لوح،.. وتاريخ،،.هــــــــ

التجار عدم إخراج الزكاة وعلى بعض املؤســـــــــســـــــــات والشـــــــــركات أنها ال تقدم حســـــــــابات نظامية يركن إليها في  

ـــة إلى اتباع طريقة لتحديد األموال   ـــطرت الجهة املختصـــــــ ـــبط فاضـــــــ تحديد مقدار الزكاة الواجبة عليها بالضـــــــ

واالسـترشـاد بذلك قصـدا إلى الخاضـعة للزكاة عن طريق حصـر حجم مسـتوردات تلك املؤسـسـات والشـركات  

 إيجاد قاعدة واحدة تطبق على الجميع وتزيل أسباب معاملة التجار بطرق مختلفة.
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بنـــاء على مـــا تقـــدم يمكن أن يقـــال: إن من واجـــب ولي األمر في مثـــل هـــذه األحوال جبـــايـــة زـكــاة األموال  

لزـكـــاة تحقيقــــا للعــــدل بين أربــــاب البــــاطنــــة واختيــــار أقوم الطرق وأقربهــــا إلى تقــــدير األموال التي تجــــب فيهــــا ا

 األموال واملستحقين للزكاة.

وقد فعل ذلك ولي األمر لوجود مقتضـــيه فاختار من طرق التقدير ما أشـــار به املختصـــون وترك بعض 

ــــــدهم لذلك، وهذا   ــــــتحقين من األقارب والجيران ومن يقصـــــــ ما وجب من الزكاة إلى التجار ليوزعوه على املســـــــ

ومن وجد من التجار تعســــــــــفا من العمال فليرفع بيانا بذلك إلى ولي األمر ليزيل من حقه وتصــــــــــرفاته شــــــــــرعا،  

 شكاته.

ثالثا: مالحظات بعض التجار على تحصااااااايل تأمينات اجتماعية من غير الساااااااعوديين الذين دعملون  

 في اململكة.

 إن ما ذكره التجار من املالحظات في ذلك ينحصر في أربعة أمور:

 لة على الجباية أكثر مما تأخذه.: أن ما تنفقه الدو األول 

 على املؤسسات والشركات تأمينات اجتماعية وهو كثير. %8على املوظف و  %5: أنه يؤخذ مبلغ  الثاني

: أن العمال غير الســــــــعوديين يشــــــــترطون عند تعاقد املؤســــــــســــــــات والشــــــــركات معهم أال تخضــــــــع الثالث

املؤســــــــــســــــــــات والشــــــــــركات هذا الشــــــــــرط لحاجتها  مرتباتهم الســــــــــتقطاع زكاة منها أو تأمينات اجتماعية فتقبل

إليهم، وتتحمل هذه االســــتقطاعات عنهم، وهذا مما يعوق اإلنتاج الصــــناعي، ويضــــعف القدرة على منافســــة  

 السلع املستوردة.

ــيئا؟ ألنه يغادر اململكة خالل الرابع ــئولية لغير الســــــعودي وال تعمل له شــــ : أن الحكومة ال تتحمل مســــ

 طيع استرجاع ما دفعه، وهذه أحدثت بلبلة في البلد.سنة أو سنتين فال يست

 وبعد دراسة اللجنة لذلك كتبت ما يلي:

ــــــابيـة  أوال : إن املقـارنـة بين مـا تنفقـه الـدولـة على جبـايـة الزـكاة ومـا تـأخـذه ومعرفـة أوهمـا أكثر عمليـة حســـــــ

ك بنفســـــــــــــه أو بـأجهزتـه  تتعلق بـأمر اقتصـــــــــــــادي والنظر في مثـل هـذا إلى ولي األمر العـام فهو الـذي ينظر في ذلـ 

املختصــــــة، ويرتب على ذلك ما يراه مصــــــلحة من االســــــتمرار في جباية الزكاة؛ إقامة لهذه الشــــــعيرة ومحافظة  

 عليها أو ترك إخراجها وتوزيعها على مستحقيها إلى أرباب األموال مع الرقابة.

 : إن النظر في كثرة ما يستقطع من املوظف ومن املؤسساتثانيا

ه من حق ولي األمر واألجهزة املختصـــــــــة التي يســـــــــند إليها النظر في مثل هذا، وقد فعل،  والشـــــــــركات وقلت

ــــــوع العمـال   ــيـة بعـدم تعـديـل مـا يتعلق بخضـــــــ ــــ ــــــوع وانتهـت بـالتوصـــــــ فقـد قـامـت لجنـة وزاريـة ببحـث هـذا املوضـــــــ

/  4  وتاريخ  18693األجانب لنظام التأمينات االجتماعية وصدرت املوافقة السامية على هذه التوصية برقم 

 ، أما النظر في حل ما يستقطع أو تحريمه فإنه يرجع إلى مجلس الهيئة.93/  8
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ســــــواء ما يخصــــــها من    -: إن النظر في تأثير ما يســــــتقطع من املؤســــــســــــة أو الشــــــركة من أجل عمالهاثالثا

ــبــة ومــا يخص العــامــل األجنبي ــــــلع    -النســـــــــــ ـــــــة الســـــــ ــــــعــافــه القــدرة على منــافســـــــ على اإلنتــاج وتعويقــه إيــاه، وإضـــــــ

 املستوردة من األمور الفنية االقتصادية التي يرجع فيها ولي األمر إلى املتخصصين في ذلك.

: إذا كان العمال األجانب قد اشـــــترطوا عند التعاقد معهم أال تخضـــــع مرتباتهم لالســـــتقطاع فلهم رابعا

ــــركات، وإذا تم الوفا ــات أو الشـــــــ ــ ــســـــــ ــ ــترط عليهم من أرباب املؤســـــــ ــ ــــرطهم ويلزم الوفاء به من اشـــــــ ء لهم بهذا شـــــــ

الشـــــرط، فال توجد منهم بلبلة، وال يصـــــح أن يقال: إن الحكومة ال تتحمل مســـــئولية لغير الســـــعودي؛ ألنه ال 

يسـترجع شـيئا مما دفعه. وإنما ذلك دفاع من املؤسـسـات والشـركات عن نفسـها ال عن عاملها وشـكاية منها ال 

 صحبه.منه. وهللا املوفق، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله و 

 اللجنة الدائمة للبحو  العلمية واإلفتاء 

 الرئتس نائب رئتس اللجنة، عضو، عضو،

 عبد العزيز ابن باز  عبد الرزاق عفيفي، عبد هللا بن غديان، عبد هللا بن قعود،
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ِ{ بخصوص  .3  المراد بقول هللا تعالى في آية مصارف الزكاة }َوفِي َسِبيِل َّللاه

 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده محمد، وآله وصحبه وبعد:

  1394/   8/   5قد جرى اطالع هيئة كبار العلماء في دورتها الخامســــــة املعقودة بمدينة الطائف بين يوم 

ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء من بحث في املراد بقول  هــــــــــ على ما أعدته اللجنة الد  1394/   8/    22هــــــــــ ويوم 

ِ هللا تعالى في آية مصــارو الزكاة } َّ ِبيِل  ( هل املراد بذلك الغزاة في ســبيل هللا 60{ )ســورة التوبة اآلية َوِفي سااَ

 وما يلزم لهم، أم عام في كل وجه من وجوه الخير؟

ومناقشـة أدلة   -تضـمنه من أقوال أهل العلم في هذا الصـددوبعد دراسـة البحث املعد واالطالع على ما  

من فســـر املراد بســـبيل هللا في اآلية: بأنهم الغزاة وما يلزم لهم، وأدلة من توســـع في املراد باآلية، ولم يحصـــرها  

في الغزاة فأدخل فيه بناء املســـــــــــــاجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة واملرشـــــــــــــدين وغير ذلك من 

ـــــرين ومحدثين وفقهاء من أن  -ل البرأعما ـــــاء املجلس األخذ بقول جمهور العلماء من مفســـــــ رأى أكثرية أعضـــــــ

ِ املراد بقولـه تعـالى: } َّ ِبياِل  ( الغزاة املتطوعون بغزوهم، ومـا يلزم لهم من 60{ )ســـــــــــــورة التوبـة اآليـة  َوِفي سااااااااااااَ

يجوز صـرفها في شـ يء من املرافق العامة   اسـتعداد، وإذا لم يوجدوا صـرفت الزكاة كلها لألصـناو األخرى، وال

 الفقراء واملساكين وبقية األصناو املنصوص عليهم في اآلية الكريمة.  إال إذا لم يوجد لها مستحق من

 وباهلل التوفيق، وصلى هللا على محمد، وآله وصحبه وسلم.

 هيةة كبار العلماء

 . رئتس الدورة الخامسة،.،

 عبد العزيز ابن باز هللا خياط مخالف وله وجهة نظر،عبد  عبد هللا بن محمد بن حميد،

 مخالف وله وجهة نظر،  محمد الحركان،

 عبد العزيز بن صالح مخالف وله وجهة نظر  عبد املجيد حسن مخالف وله وجهة نظر، .،

 . ،.صالح بن غصون مخالف وله وجهة نظر،

 سليمان بن عبيد  إبراهيم بن محمد آل الشيخ، .،

 راشد بن خنين  عبد هللا بن غديان، جبير،محمد بن 

 عبد هللا بن منيع مخالف وله وجهة نظر  صالح بن لحيدان، .،
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 في السعودية  الالئحة التنفيذية لجباية الزكاةبخصوص ملحوظات شرعية على  .4

 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه وبعد:

ــ حتى    1398/  10/  14فإن مجلس هيئة كبار العلماء املنعقد في مدينة الطائف في الفترة ما بين يوم  ــ هــــــــ

ـــــــــ. قد أعاد النظر في الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة وما أعد ب  1398/    10/  25نهاية يوم  ــأنها من بحث  هــــــــ شـ

علمي من قبــل اللجنــة الــدائمــة للبحوث العلميــة واإلفتــاء في هيئــة كبــار العلمــاء، وذلــك بنــاء على مــا ورد من 

/  1/  4في    293/ ش/  3املقام الســـــــــامي إلى الرئاســـــــــة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء الدعوة واإلرشـــــــــاد برقم  

 هـ.  1397

لم وأدلتهم ولعدم وجود أدلة شــرعية تدل على وجوب قيام  وبعد تداول الرأي والنظر في أقوال أهل الع

ولي األمر بمطـالبـة النـاس بزكوات أموالهم البـاطنـة ومحـاســـــــــــــبتهم على ذلـك، بـل إن كالم أهـل العلم يـدل على 

خالو ذلـك، فـأكثر العلمـاء يقول: إن زـكاة األموال البـاطنـة وهي النقود وعروض التجـارة موكول أمر إخراجهـا  

ل وهم مصـــــدقون في ذلك فال يحاســـــبون وال يتهمون بأنهم قاموا بإخفاء شـــــ يء منها، بل ذلك ألصـــــحاب األموا

 أمر بينهم وبين هللا سبحانه، ولكن إذا طلبها ولي األمر فدفعوها له برئت ذمتهم منها.

 ملا تقدم فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى باألكثرية ما يلي:

ــبـة النـاس على أموالهم أو مطـالبتهم ببيـانات  االكتفـاء بمـا نص عليـه أهل العلم من   -  1 ترك أمر محـاســـــــــــ

عما يملكونه من نقود وعروض تجارة، بل يؤخذ منهم ما دفعوه من الزكاة اتباعا ملا درج عليه ســــــلف األمة في  

ذلك وما كان عليه العمل في عهد جاللة امللك عبد العزيز رحمه هللا، وما ســـــبقه من عمل الدولة الســـــعودية 

 ا.منذ نشأته

يوكــل إلى لجنــة فيهــا منــدوب من    إبقــاء العمــل على مــا هو عليــه في جبــايــة زـكـاة الحبوب والثمــار وأن  -  2

ــــــتحقيهـا ويبقى العمـل في جبـايـة زـكاة  ــــــرفهـا على مســـــــ املحكمـة واإلمـارة وهيئـة األمر بـاملعروو تتولى جبـايتهـا وصـــــــ

 املاشية على ما كان عليه ويعطون مكافأة على عملهم ولو من الزكاة.

ــــــيئــا منهــا فــإن ولي األمر يجري مــا يلزم   -  3 كــل من تحقق لــدى والة األمر أنــه ال يــدفع الزكــاة أو يجحــد شـــــــ

 نحو أخذها منه وتعزيره التعزير الشرعي جزاء ما ارتكب بعد ثبوت ذلك عليه.

يوص ي املجلس بإيجاد صندوق خاص يودع فيه ما يورد لصندوق الدولة من زكاة وتصرو منه بعد  - 4

 على مستحقيها بواسطة لجنة من أهل الثقة واألمانة في كل بلد.  ورودها

إذا انتهجوا ما أوضـــح في هذا القرار فإن ذمتهم بريئة، وســـوو يكون  -وفقهم هللا-وال شـــك أن والة األمر  

ــالح من عهد النبي صـــلى هللا عليه  ــلفنا الصـ لذلك أثره الحميد وعواقبه الطيبة؛ ألن الخير والبركة في اتباع سـ

 لم إلى يومنا هذا. وباهلل التوفيق.. وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.وس
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 هيةة كبار العلماء

 رئتس الدورة 

 محمد بن علي الحركان  عبد العزيز ابن باز، عبد هللا بن محمد بن حميد، عبد هللا خياط،

إبراهيم   غصون متوقف،صالح بن  عبد العزيز بن صالح غائب، عبد هللا بن منيع لي وجهة نظر،

 بن محمد آل الشيخ

 سليمان بن عبيد  محمد بن جبير، راشد بن خنين،

 عبد املجيد حسن  عبد الرزاق عفيفي، عبد هللا بن غديان،

 صالح بن لحيدان  عبد هللا بن قعود متوقف فيما عدا الفقرة الرابعة،
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موجودين في  استحصال قيمة زكاة الفطر ممن يرغب للمهاجرين األفغان البخصوص  .5
باكستان على أن يشترى بالقيمة طعام من الباكستان ويوزع في الوقت المحدد إلخراجها 

 شرعا

 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على عبد هللا ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وبعد:

ــة الريـــاض من   ــة والثالثين املنعقـــدة في مـــدينـ ــاديـ ــه الحـ ــاء في دورتـ ــار العلمـ ــة كبـ ــإن مجلس هيئـ /    7/    3فـ

ــ إلى   1408 ــــــــ ــــــــ ــــــمو أمير منطقـة الريـاض رئيس الهيئـة العـامـة    1408/    7/    11هــــــــ ــ، قـد اطلع على كتـاب ســـــــ ــــــــ ــــــــ هــــــــ

ــتقبال التبرعات للمجاهدين األفغان رقم.  ــف  1408/   5/    17/ خ وتاريخ    4772الســـــــ ـــــــــــــــ ومشـــــــ وعه الخطاب هــــــــ

املوجه لســــــــموه من مدير مكتب رابطة العالم اإلســــــــالمي بالرياض حول اســــــــتحصــــــــال قيمة زكاة الفطر ممن 

ــــتان ويوزع في   ــــترى بالقيمة طعام من الباكســـــــ ــــتان على أن يشـــــــ يرغب للمهاجرين األفغان املوجودين في باكســـــــ

رات لذلك ونتائج التجربة التي  الوقت املحدد إلخراجها شـــرعا، وقد تضـــمن خطاب مدير مكتب الرابطة املبر

ــان عام  ــان القادم،   1407عملت في رمضــ ــع في املوضــــوع واإلعداد له قبل رمضــ ــــــــــ واالقتراحات حول التوســ هــــــــ

 وقد طلب سمو األمير إفادته بالرأي الشرعي في ذلك.

ثم اطبع املجلس على كالم بعض أهـــل العلم من املـــذاهـــب األربعـــة في مكـــان وتوزيع زـكــاة الفطر حيـــث  

وا رحمهم هللا على أن على املسـلم توزيعها في البلد الذي وجبت عليه فيه. قال ابن قدامة في املغني: )فأما  نصـ 

زـكاة الفطر فـإنـه يفرقهـا في البلـد الـذي وجبـت عليـه فيـه ســـــــــــــواء ـكان مـالـه فيـه أو لم يكن؛ ألنـه ســـــــــــــبـب وجوب 

وإن وجبت عليه زكاة الفطر وهو  "املهذب: . وقال اإلمام الشـــيرازي في"الزكاة ففرقت في البلد الذي ســـببها فيه

ــائر الزكوات ــناو في البلد ألن مصـــرفها مصـــرو سـ . وقال في املدونة "في بلد وماله فيه وجب إخراجها إلى األصـ

قلت: أرأيت زكاة الفطر هل يبعث الوالي من يقبضها؟ قال: قال مالك: أرى أن يفرق كل "الكبرى لإلمام مالك:

هم؛ أهــل القرى حيــث هم في قراهم، وأهــل العمود حيــث هم، وأهــل املــدائن في  قوم زكــاة الفطر في مواضـــــــــــــع

ــــــتوجبهـا فيـدفعهـا إلى أقرب   مـدائنهم، وقـال مـالـك: ال يـدفع أهـل القرى إلى املـدائن إال أال يكون معهم أحـد يســـــــ

ـــــــاكين وال  ــــــم زكــاة الفطر أهــل كــل قريــة في قريتهم إذا كــان فيهم مســـــــ ــــــتوجبهــا، وإنمــا يقســـــــ   القرى إليــه ممن يســـــــ

ــنــائع: وأمــا مكــان األداء وهو املوضـــــــــــــوع الــذي يســـــــــــــتحــب فيــه إخراج زكــاة  "يخرجهــا عنهم. وقــال في بــدائع الصـــــــــــ

الفطر، روي عن محمد بن الحسن أنه يؤدي زكاة املال حيث املال، ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعبيده  

هو وعن عبيده  حيث هو. وهو قول أبي يوســـــف األول، ثم رجع وقال: يؤدي صـــــدقة الفطر عن نفســـــه حيث

 اهـ."حيث هم

وبعد االطالع على ما تقدم والتأمل في املقاصد التي شرعت زكاة الفطر من أجلها وأن منها إغناء الفقراء  

املوجودين في البلد، وســــد حاجتهم حتى يشــــاركوا إخوانهم األغنياء في الفرح والســــرور في يوم عيد الفطر من 
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لمسلمين غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، وال يمكن للفقير أن رمضان الذي جعله هللا يوم فرح وسرور ل

يشــــــارك إخوانه األغنياء في فرحهم وســــــرورهم في هذا اليوم العظيم إال إذا كان لديه ما يغنيه ويســــــد حاجته 

وحــاجــة من تلزمــه نفقتــه في هــذا اليوم املبــارك. ونظرا إلى أن اإلذن بنقــل زكــاة الفطر من البلــد الــذي وجبــت  

لى بالد أخرى بعيــدة مع وجود الفقراء في نفس البلــد الــذي وجبــت فيــه، أو مــا هو قريــب منــه خروج بهــا فيــه إ

 عن ما هو مقصود بها شرعا.

واململكة مع ما حباها هللا به من الخيرات شــــــــــأنها شــــــــــأن غيرها من بالد هللا فيها الغني وفيها الفقير وهذه  

ــــــبحــانــ  ـــــــالح العبــاد، وكمــا قــال  حكمــة من الحكم العظيمــة التي قــدرهــا هللا ســـــــ ــــــيير مصـــــــ ه لعمــارة األرض وتســـــــ

ُهم  ســـــبحانه: }
َ
ضاااا ا َبع 

َ
ن ع 

َ
َيا َوَرف

 
َحَياِة الَدن

 
َتُهم  ِفي ال

َ
َنُهم  َمِعتشاااا ا َبي 

َ
ن م  سااااَ

َ
ُن ق ح 

َ
َك ن ِ

 َر  
َ
َمت  َرح 

َ
ُمون سااااِ

 
ُهم  َيق

َ
 أ

َ
ق و 

َ
 ف

 
ُ
َمت ا َوَرح  ِريًّ

 
ا ُسخ ض  ُضُهم  َبع   َبع 

َ
ِخذ

َ
ٍض َدَرَجاٍت ِلَيت  َبع 

َ
َمُعون ٌر ِمَما َيج  ي 

َ
َك خ ِ

 (32{ )سورة الزخرو اآلية   َر  

 لذا فإن املجلس يقرر ما يلي:

ــــــروع توزيع زكــاة الفطر في كــل بلــد في فقرائــه، وأن ال تنقــل عنهم إلى أوال : يرى املجلس بــاإلجمــاع أن املشـــــــ

اء الفقراء املوجودين  غيرهم تحقيقا ملقصــــد عظيم من املقاصــــد التي فرضــــت من أجلها زكاة الفطر وهو إغن

ـــــب الرزق في ذلك اليوم. وما يدعيه البعض من عدم وجود  ـــــألي لكســـــــ في البلد في يوم العيد عن الطلب والســـــــ

الفقراء الذين تدفع إليهم غير صــــحيح؛ بل هم موجودون في كل بلد، ولكن عدم معرفتهم ناتج عن عدم بذل 

 الجهد في البحث عنهم والتحري عن أمكنة وجودهم.

يرى املجلس باإلجماع عدم إخراج القيمة في زكاة الفطر وأن تخرج طعاما كما فرضـــها رســـول هللا   :ثانيا

صـــلى هللا عليه وســـلم، وثبت بذلك األحاديث الصـــحيحة عن رســـول هللا صـــلى هللا عليه وســـلم، وجرى العمل  

الطعام والشــــــــك أن   على ذلك؛ ألن زكاة الفطر عبادة وقد بين النبي صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم ما تخرج منه وهو

الفقراء واملساكين في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين كان منهم من يحتاج إلى كسوة  

ــــــنوات التي أخرجـت فيهـا زـكاة الفطر، ومع ذلـك لم يعرو عن  ــــــوى األكـل؛ لكثرتهم وكثرة الســـــــ ولوازم أخرى ســـــــ

اجـة، ففرض لكـل مـا ينـاســـــــــــــب حـاجتـه من طعـام أو النبي صـــــــــــــلى هللا عليـه وســـــــــــــلم أنـه اعتبر اختالو نوع الحـ 

ــــــ ي هللا عنهم؛ بـل ـكان املعروو عن  ــــــدين رضـــــــ ــا عن خلفـائـه الراشـــــــ ــــ ــاء أو غير ذلـك، ولم يعرو ذلـك أيضـــــــ ــــ كســـــــ

 الجميع إخراج زكاة الفطر من الطعام وخير لألمة التأغ ي بالنبي صلى هللا عليه وسلم وبخلفائه في ذلك.

في إمكــانــه أن يتصـــــــــــــرو فيمــا يــدفع إليــه من الطعــام حســـــــــــــبمــا  والفقير الــذي يلزمــه شـــــــــــــ يء غير الطعــام  

 تقتضيه حاجته ومصلحته. وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 هيةة كبار العلماء

 رئتس الدورة 

 عبد العزيز ابن باز 

 عبد العزيز بن صالح  اعتذر لظروفه الصحية،  - عبد هللا خياط
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 سليمان بن عبيد   عفيفي،عبد الرزاق 

 إبراهيم بن محمد آل الشيخ محمد بن جبير،

 متغيب ملر ه

 عبد املجيد بن حسن  صالح بن غصون،

 عبد هللا بن منيع  راشد بن خنين،

 عبد هللا بن غديان  صالح اللحيدان،

 عبد هللا البسام  حسن بن جعفر العتمي،

 صالح الفوزان  محمد بن صالح العثيمين،

    العزيز ابن محمد آل الشيخ عبد 
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 بخصوص زكاة الورق النقدي .6

 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

ــية رئيس إدارات البحوث العلمية ــاد، واألمين العام لهيئة كبار   فبناء على توصــ واإلفتاء والدعوة واإلرشــ

بدراســة موضــوع الورق النقدي من قبل هيئة كبار العلماء ؛ اســتنادا إلى املادة الســابعة من الئحة  -العلماء  

سـير العمل في الهيئة التي تنص على أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي األمر، أو بتوصـية 

ـــــــاد، أو من اللجنــة من الهي ئــة، أو من أمينهــا، أو من رئيس إدارات البحوث العلميــة واإلفتــاء والــدعوة واإلرشـــــــ

ــــــوع في جــدول أعمــال الهيئــة لــدورتهــا الثــالثــة املنعقــدة   -الــدائمــة املتفرعــة عن الهيئــة   فقــد جرى إدراج املوضـــــــ

ـــــــــــ و   1393/   4/   1فيما بين  ـــــــــــ، وفي تلك الدورة جرى دراســـــ   1393/   4/    17هــــــــ ة املوضـــــوع بعد االطالع على هــــــــ

 البحث املقدم عنه من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

ــــــوح في األوراق النقـــديـــة ؛ لـــذلـــك كلـــه فـــإن هيئـــة كبـــار العلمـــاء تقرر  وحيـــث إن الثمنيـــة متحققـــة بوضـــــــ

ــــــة وغير  هـا من األثمـان، بـأكثريتهـا: أن الورق النقـدي يعتبر نقـدا قـائمـا بـذاتـه كقيـام النقـديـة في الـذهـب والفضـــــــ

وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلصــــــدار، بمعنى: أن الورق النقدي الســــــعودي جنس، وأن الورق النقدي  

 األمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك األحكام الشرعية اآلتية:

 .أوال:،

النصـابين من ذهب أو فضـة أو كانت تكمل النصـاب مع غيرها  ثانيا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى  

 من األثمان والعروض املعدة للتجارة إذا كانت مملوكة ألهل وجوبها.

 وهللا أعلم، وباهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 هيةة كبار العلماء

 رئتس الدورة الثالثة 

 )متوقف( محمد األمين الشنقيطي 

 عبد الرزاق عفيفي )لي وجهة نظر أخرى في األوراق النقدية أقدم بها بيانا إن شاء هللا(.

 عبد هللا بن حميد )متوقف(، 

 عبد العزيز بن باز  عبد العزيز بن صالح، عبد املجيد حسن،  -عبد هللا خياط 

 محمد الحركان  سليمان بن عبيد، إبراهيم بن محمد آل الشيخ،

 ديان )متوقف(، عبد هللا بن غ

 محمد بن جبير  عبد هللا بن منيع، ،صالح بن غصون  راشد بن خنين،
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  .صالح بن لحيدان )متوقف(
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 بخصوص نوازل الزكاة مجلس املجمع الفقهي اإلسالمي القسم الثاني: قرارات 

 وجوب زكاة األوراق النقدية بخصوص   .7

وحده، والصــــــــــالة والســــــــــالم على من ال نبي بعده، ســــــــــيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس  الحمد هلل 

املجمع الفق)ي اإلســالمي قد اطلع على البحث املقدم إليه في موضــوع العملة الورقية، وأحكامها من الناحية  

 الشرعية، وبعد املناقشة واملداولة بين أعضائه قرر ما يلي:

 .... 

ا
 
زكاة األوراق النقدية، إذا بلغت قيمتها أدنى النصـــــــابين من ذهب أو فضـــــــة، أو كانت تكمل : وجوب ثالث

 النصاب مع غيرها من األثمان والعروض املعدة للتجارة.

.... 
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دخول الدعوة إلى هللا تعالى، وما يعين عليها، ويدعم أعمالها، في معنى  بخصوص  .8
 )َوفِي َسِبيِل هللِا( 

ــــــحبـه أجمعين. وبعـد: فـإن   ــــــالم على نبينـا محمـد، وعلى آلـه وصـــــــ ــــــالة والســـــــ الحمـد هلل رب العـاملين، والصـــــــ

هـــــ و 1405ربيع اآلخر    27مجلس املجمع الفق)ي اإلسالمي، في دورته الثامنة املنعقدة بمكة املكرمة فيما بين 

ـــــــــ. بناء عل1405جمادى األولى  8 ــيخ عبد العزيز ابن باز، هــــــــ ى الخطاب املوجه إلى ســـماحة رئيس املجلس الشـ

م ومشــفوعة اســتفتاء بعنوان: 1983يونيو  27وتاريخ    83/ 63/ســياســية4من ســفارة الباكســتان بجدة، رقم 

)جمع وتقسـيم الزكاة والعشـر في باكسـتان(، واملحال من قبل سـماحته، إلى مجلس املجمع الفق)ي، بخطابه  

هــــــــــــــ. وبعد اطالع املجلس، على ترجمة االسـتفتاء الذي يطلب فيه 1403ذي القعدة   16وتاريخ    2/ 1062رقم 

ِبيِل هللِا(. يقصـــــــــر معناه   اإلفادة، هل أحد مصـــــــــارو الزكاة الثمانية، املذكورة في اآلية الكريمة، وهو: )َوِفي ســـــــــَ

املرافق، واملصــــــالح العامة، من   على الغزاة في ســــــبيل هللا، أم أن ســــــبيل هللا عام لكل وجه من وجوه البر، من

ــــاجد، والربط، والقناطر، وتعليم العلم، وبث الدعاة، ــــته،  .بناء املســـــــ ــــوع، ومناقشـــــــ ــــة املوضـــــــ إلخ. وبعد دراســـــــ

 وتداول الرأي فيه، ظهر أن للعلماء في املسألة قولين:

ــبيل  ـــ ِبيِل هللِا(. في اآلية الكريمة على الغزاة في ســـــــ ــَ ـــ ـــــر معنى: )َوِفي ســـــــ هللا، وهذا رأي جمهور أحدهما: قصـــــــ

ِبيِل هللِا( من الزكاة، على املجاهدين الغزاة في   العلماء. وأصـــــــحاب هذا القول يريدون قصـــــــر نصـــــــيب ) َوِفي ســـــــَ

 سبيل هللا تعالى.

القول الثاني: أن ســبيل هللا شــامل، عام لكل طرق الخير، واملرافق العامة للمســلمين: من بناء املســاجد  

والربط، وفتح الطرق، وبناء الجســـــــور، وإعداد املؤن الحربية، وبث الدعاة، وغير  وصـــــــيانتها، وبناء املدارس،

ــاه   ـــــ ــــــلمين، وهــذا قول قلــة من املتقــدمين، وقــد ارتضـــــــ ذلــك من املرافق العــامــة، ممــا ينفع الــدين، وينفع املســـــــ

 واختاره كثير من املتأخرين.

 ما يلي:وبعد تداول الرأي، ومناقشة أدلة الفريقين، قرر املجلس باألكثرية 

ا من النظر، في بعض   -1
ًّ
ــــــلمين، وأن لـه حظـ نظًرا إلى أن القول الثـاني قـد قـال بـه طـائفـة من علمـاء املســـــــ

ا َوال اآليـــات الكريمـــة مثـــل قولـــه تعـــالى )
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ِذيَن ُين

َ
الااا

ى
 
ذ
َ
 جعل ناقة في سبيل هللا،   [.262(مالبقرة:أ

ً
ومن األحاديث الشريفة، مثل ما جاء في سنن أبي داود: أن رجال

ِبيها فإَن الَحَج في َسِبيِل هللاِ ":فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلى هللا عليه وسلم
َ
ك  ".ار 

الء كلمة هللا تعالى، كما  ونظًرا إلى أن القصـــــد من الجهاد بالســـــالح، هو إعالء كلمة هللا تعالى، وأن إع -2

ا  -يكون بالقتال يكون  بالدعوة إلى هللا تعالى، ونشــــــر دينه: بإعداد الدعاة، ودعمهم، ومســــــاعدتهم على  -أيضــــــً

أداء مهمتهم، فيكون كال األمرين جهاًدا، ملا روى اإلمام أحمد والنســــــائي وصــــــححه الحاكم، عن أنس، رضــــــ ي  

ِسكم وألسنِتكم"ال:هللا عنه، أن النبي صلى هللا عليه وسلم ق
ُ
 ".جاِهدوا املشركين بأمواِلكم وأنف
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ــائر    -3 ــــ ــأرى، وســـــــ ــــ ــــــالم محـارب بـالغزو الفكري والعقـدي، من املالحـدة واليهود والنصـــــــ ونظًرا إلى أن اإلســـــــ

أعداء الدين، وأن لهؤالء من يدعمهم الدعم املادي واملعنوي فإنه يتعين على املســـــــــلمين، أن يقابلوهم بمثل 

 ون به اإلسالم، وبما هو أنكى منه.السالح الذي يغز 

ونظًرا إلى أن الحروب في البالد اإلســــــــالمية، أصــــــــبح لها وزارات خاصــــــــة بها، ولها بنود مالية في ميزانية   -4

ــاعـدة وال عون. لـذلـك كلـه  ــــ ـكل دولـة، بخالو الجهـاد بـالـدعوة، فـإنـه ال يوجـد لـه في ميزانيـات غـالـب الـدول مســـــــ

دخول الـدعوة إلى هللا تعـالى، ومـا يعين عليهـا، ويـدعم أعمـالهـا، في معنى    -طلقـةبـاألكثريـة امل -فـإن املجلس يقرر 

 (، في اآلية الكريمة.َوِفي َسِبيِل هللاِ )

 هذا وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

افق على ما تضمنه القرار   األعضاء املتحفظون: صالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان)غير مو

ويرى وجوب االقتصار على قول الجمهور(، محمد بن عبد هللا بن سبيل )الذي أراه قصر معنى في  

افق للقرار لكنني   سبيل هللا على الغزاة املجاهدين في سبيل هللا فق (، محمد محمود الصواف )مو

افق ويجب   أرى التوسع والشمول لكل أبواب الخير ما دامت في سبيل هللا(، محمد رشيد قباني)غير مو

قصر سهم في سبيل هللا على الغزاة املتطوعين للجهاد كما قال الجمهور(، د. أبو بكر زيد )يرى قصره  

  على الغزاة(. 
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المؤسسات التعليمية واالجتماعية من المدارس والمتشفيات  بخصوص جواز دفع الزكاة  .9
لجهاد في سبيل  ونحوها، إذا كانت في بالد الكفر، تعتبر اليوم من لوازم الدعوة، وأدوات ا

 هللا

الحمد هلل وحده، والصــــــــــالة والســــــــــالم على من ال نبي بعده، ســــــــــيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس  

الفق)ي اإلســــــالمي في دورته التاســــــعة املنعقدة بمبنى رابطة العالم اإلســــــالمي في مكة املكرمة في الفترة املجمع  

ــ إلى يوم السبت  1406رجب12من يوم السبت   هـــــــ قد نظر في توصية مجمع البحث الفق)ي  1406رجب19هـــــ

ــــاجد، واملحال إليه من معالي الدكتور  األمين العام، نائب رئيس   األوربي، التابع للمجلس األعلى العاملي للمســـــــ

 املجلس، واملتعلق بإمكان االستفادة بأموال الزكاة لبناء املدارس واملستشفيات في البالد األوربية.

ــــــاتهم قرر املجلس تأكيد ما ذهب إليه في الدورة   ــــــاء ومناقشـــــــ ــــــتماع إلى كلمات األعضـــــــ وبعد النظر واالســـــــ

ِبيِل هللاِ عليها، ويدعم أعمالها في مصــــــــــرو: )َو الثامنة من دخول الدعوة إلى هللا تعالى، وما يعين  (. وهو  ِفي ساااااااااَ

ــــــوص عليهـا في كتـاب هللا تعـالى ماآليـة ـــــــارو الثمـانيـة املنصـــــــ ــــــورة التوبـة[ اعتمـاًدا على أن   60أحـد املصـــــــ من ســـــــ

الجهاد في اإلســـالم ال يقتصـــر على القتال بالســـيف، بل يشـــمل الجهاد بالدعوة وتبليغ الرســـالة، والصـــبر على 

ُهم   وقد قال تعالى مخاطًبا رســوله صــلى هللا عليه وســلم في شــأن القرآن: )مشــاقها.   اِفِريَن َوَجاِهد 
َ
ك
 
ِطِع ال

ُ
ال ت

َ
ف

ا ِبير 
َ
ا ك اد  ِه ِجهاااَ كم  "[. وجـــاء في الحـــديـــث الشـــــــــــــريف:52(مالفرقـــان:باااِ دوا املشااااااااااااركين باااأمواِلكم وأنفسااااااااااااِ جااااهاااِ

لحاكم وصــححه. ويتأكد هذا املعنى في عصــرنا  ". رواه أحمد، وأبو داود، والنســائي، وابن حبان، واوألساانِتكم

ــــــفــات   ــــــلمون ُيغَزون فيــه في عقر دارهم من امللــل والنحــل والفلســـــــ ــــــر، أكثر من أي وقــت آخر، فــاملســـــــ الحــاضـــــــ

الباطلة، وبالفكر والثقافة ال بالســـــــــيف واملدفع، وباملؤســـــــــســـــــــات التعليمية، واالجتماعية، ال باملؤســـــــــســـــــــات  

مثلـه، فال بد أن تقـاوم الدعوة إلى الطـاغوت بالدعوة إلى هللا، ويقـاوم العســـــــــــــكرية. وال يفـل الحـديد إال حديد  

تعليم الباطل بتعليم الحق، والفكر املشـحون بالكفر بالفكر املشـحون باإلسـالم. كما قال أبو بكر الصـديق 

يِف، والَرمُح بالَرمِح "رضــــــــــ ي هللا عنه:-لخالد   بالساااااااااَ
ُ
يف هم بمثِل ما ُيحاِر ونك به: الساااااااااَ .". وقد تنوعت  .حاِرب 

ا، فلم تعد مقصـــورة على كلمة تقال، أو نشـــرة توزع، أو كتاب  
ً
وســـائل الدعوة وأســـاليبها في عصـــرنا تنوًعا بالغ

ا -يؤلف  بل أصبح من أعظم وسائلها أثًرا وأشدها خطًرا:  -وإن كان هذا كله مهمًّ

ألفكار والقيم ما تريد، املدرســة التي تصــوغ عقول الناشــئة وتصــنع أذواقهم وميولهم، وتغرس فيها من ا

ومثل ذلك املســـتشـــفى الذي يســـتقبل املرضـــ ى، ويحاول التأثير فيهم باســـم الخدمات اإلنســـانية. وقد اســـتغل  

ــــــلخهم من  ــــــالميــة، وســـــــ ــــــير وغيرهم، لغزو أبنــاء األمــة اإلســـــــ ــــــالم من دعــاة التنصـــــــ ــائــل أعــداء اإلســـــــ ـــــ هــذه الوســـــــ

شــــــــفيات وغيرها لهذا الغرض الخبيث،  شــــــــخصــــــــيتهم، وإضــــــــاللهم عن عقيدتهم، فأنشــــــــؤوا املدارس، واملســــــــت
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وأنفقوا عليها العشــرات واملئات من املاليين، وأكثر ما يتعرض املســلمون وشــبابهم خاصــة لهذا الخطر حينما 

 يكونون خارج ديار اإلسالم.

ولهذا يقرر املجلس أن املؤســـســـات التعليمية واالجتماعية من املدارس واملتشـــفيات ونحوها، إذا كانت  

ــــــبيــل هللا، وهي ممــا يــدعم الــدعوة ويعين  في بالد ال كفر، تعتبر اليوم من لوازم الــدعوة، وأدوات الجهــاد في ســـــــ

تهم الدينيـة، في مواجهـة التخريب العقـائدي   ــــــلمين وُهويَّ على أعمـالهـا بل هي الزمة للمحـافظـة على عقـائد املســـــــ

ون هذه املؤســـــــســـــــات إســـــــالمية  والفكري الذي تقوم به املدارس واملنشـــــــآت التنصـــــــيرية والالدينية. على أن تك

خالصة، ممحضة ألغراض الدعوة والرسالة والنفع لعموم املسلمين، وليست ألغراض تجارية تخص أفراًدا  

أو فئة من الناس. أما ما يتعلق بتأســــــــــيس صــــــــــندوق للزكاة، لجمعها من املكلفين بها، وصــــــــــرفها في مصــــــــــارفها  

ًعا، ملا وراءه من تحقيق مصـــــــالح مؤكدة للمســـــــلمين، الشـــــــرعية، ومنها ما ذكرناه أعاله، فهو أمر محمود شـــــــر 

 بشرط أن يقوم عليه الثقات املأمونون العارفون بأحكام الشرع في تحصيل الزكاة توزيعها. وهللا أعلم.

وهللا ولي التوفيق. وصــــلى هللا على ســــيدنا محمد وعلى آله وصــــحبه وســــلم تســــليًما كثيًرا. والحمد هلل رب  

 العاملين.

 العزيز ابن باز.الرئتس: عبد 

 نائب الرئتس: عبد هللا عمر نصيف.

افق(، محمد رشيد قباني )غير   األعضاء املتحفظون: صالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان )غير مو

افق ويجب قصر سهم في سبيل هللا على الجهاد(، د. أبو بكر زيد )سبق أن قررت في القرار الرابع من   مو

 اة(. الدورة الثامنة قصره على الغز 
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بخصوص وجوب زكاة إيجار العقار من العقد والعقار المعد لالتجار بقيمته بعد مضي   .10
 الحول 

الحمد هلل وحده، والصــالة والســالم على من ال نبي بعده، ســيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصــبحه وســلم. 

ــــالمي، ب ــــرة، املنعقدة بمكة فإن مجلس املجمع الفق)ي اإلســـــــ ــــالمي، في دورته الحادية عشـــــــ رابطة العالم اإلســـــــ

هـ  1409رجب    20م إلى يوم األحد 1989  فبراير  19هـ املوافق  1409رجب13املكرمة، في الفترة من يوم األحد 

ـــــــــة، وتــــداول الرأي قرر 1989فبراير    26املوافق   ــــــوع زـكـــاة أجور العقــــار، وبعــــد املنــــاقشـــــــ م قــــد نظر في موضـــــــ

 ما يلي:باألكثرية  

ا، ال في رقبتـه وال في قـدر 
ً
ــــــكنى، هو من أموال القنيـة، فال تجـب فيـه الزـكاة إطالقـ : العقـار املعـد للســـــــ

ً
أوال

 أجرته.

ــــــ ي  ا: العقـار املعـد للتجـارة، هو من عروض التجـارة، فتجـب الزـكاة في رقبتـه، وتقـدر قيمتـه عنـد مضـــــــ ثـانيـً

 الحول عليه.

ا: العقار املعد لإليجار، تجب  
ً
 الزكاة في أجرته فقط، دون رقبته.ثالث

ــتــأجر للمؤجر، من حين عقــد اإلجــارة، فيجــب إخراج زكــاة  ــــ ا: نظًرا إلى أن األجرة تجــب في ذمــة املســـــــ رابعــً

 األجرة، عند انتهاء الحول، من حين عقد اإلجارة بعد قبضها.

ا: قـدر زـكاة رقبـة العقـار، إن ـكان للتجـارة، وقـدر زـكاة غلتـه، إن ـكان لإلجـارة ــً ـــــ ــــــر، خـامســـــــ ، هو ربع العشـــــــ

ا له بالنقدين.
ً
 إلحاق

 وصلى هللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا، والحمد هلل رب العاملين.

  بكر عبد هللا أبو زيد) و دء الحول من القبض لألجرة(، د.يوسف األعضاء املتحفظون: د.

أحمد فهمي أبو سنة ) أرى عدم اشتراط مض ي   القر اوي )مع مخالف ي للبندين رابعا وخامسا(، د.

الحول قياسا ألجرة العقار على املعادن وهو رواية عن أحمد(، محمد سالم بن عبد الودود)بدء الحول 

  عندي من القبض(. 
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 استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيهابخصوص عدم جواز  .11

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده،

فإن مجلس املجمع الفق)ي اإلســـــــــالمي، برابطة العالم اإلســـــــــالمي، في دورته الخامســـــــــة عشـــــــــرة املنعقدة 

م قد نظر في موضوع استثمار  1998/ 10/ 31هـــ املوافق  1419رجب11بمكة املكرمة، التي بدأت يوم السبت

أموال الزكاة. وبعد التداول واملناقشـة، والتأمل في أحكام إخراج الزكاة ومصـارفها، قرر املجلس ما يلي: يجب  

 -إخراج زكاة األموال على الفور، وذلك بتمليكها ملســـتحقيها املوجودين وقت وجوب إخراجها، الذين تولى هللا

اِكيِن عز شـــأنه: )-تعيينهم بنص كتابه، فقال  -حانهســـب سااَ
َ  
َراِء َوامل

َ
ق
ُ
ف
 
 ِلل

ُ
ات

َ
َدق َما الصااَ

َ
[. 60(مالتوبة: من اآليةإن

ـــــتحقيها، كالفقراء، ـــــالح أحد من مســـــــ ـــــتثمار أموال الزكاة لصـــــــ ملا ينطوي عليه من محاذير    لهذا فال يجوز اســـــــ

فويت تمليكها ملســـــــــــــتحقيها وقت وجوب إخراجها، شـــــــــــــرعية متعددة: منها اإلخالل بواجب فورية إخراجها، وت

 واملضارة بهم.

  وصلى هللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا. والحمد هلل رب العاملين.
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مجلس مجمع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤتمر القسم الثالث: قرارات 

 بخصوص نوازل الزكاة  اإلسالمي 

بخصوص وجوب زكاة الدين على الموسر في كل حول، ووجوب زكاة الدين على   .12
 القبض  المعسر بعد مضي الحول من حين

ــــالمي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني   ــــالمي املنبثق عن منظمة املؤتمر اإلســـــــ إن مجلس مجمع الفقه اإلســـــــ

 م. 1985كانون األول )ديسمبر (  28  –  22هـ / 1406ربيع اآلخر   16-10بجدة من 

ملناقشة املستفيضة التي تناولت املوضوع بعد أن نظر في الدراسات املعروضة حول زكاة الديون وبعد ا

 من جوانبه املختلفة وتبين منها:  

: أنه لم يرد نص من كتاب هللا تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون. 
ً
 أوال

: أنه قد تعدد ما أثر عن الصـــــــحابة والتابعين رضـــــــوان هللا عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج 
ً
ثانيا

 زكاة الديون. 

:
ً
.   ثالثا

ً
 أن قد اختلفت املذاهب اإلسالمية بناًء على ذلك اختالفا بينا

: أن الخالو قد انبنى على االختالو في قاعدة هل يعطى املال الذي يمكن عليه صفة الحاصل ؟. 
ً
 رابعا

 قرر ما يلي: 

  .
ً
 باذال

ً
: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان املدين مليئا

ً
 أوال

.    :ثانيا
ً
 أو مماطال

ً
 تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان املدين معسرا

 وهللا أعلم

  1/61، ج 2ع  –مجلة املجمع 
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في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول  بخصوص وجوب زكاة العقار المؤجر  .13
 من يوم القبض 

ربيع    16-10إن مجلس الفقه اإلســـــالمي املنبثق عن املؤتمر اإلســـــالمي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من  

 م،  1958كانون األول )ديسمبر (   28-22ـ/ ه1406اآلخر  

 بعد أن استمع ملا أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات واألراض ي املأجورة غير الزراعية، 

 وبعد أن ناقش املوضوع مناقشة وافية ومعقمة، تبين منها:  

: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات واألراض ي املأجورة.  
ً
 أوال

 
ً
 : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات واألراض ي املأجورة غير الزراعية.  ثانيا

 قرر ما يلي: 

: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات واألراض ي املأجورة.  
ً
 أوال

ــــــر بعـــد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبـــار تواف : أن الزـكــاة تجـــب في الغلـــة وهي ربع العشـــــــ
ً
ــا ــانيـ ر  ثـ

  1/61، ج  2ع   –املجمع  مجلة أعلمشروط الزكاة، وانتفاء املوانع. وهللا  
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بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين   أموال الزكاةبخصوص جواز استثمار  .14
 وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر 

ــــــمــة اململكــة األردنيــة   ــــــالمي املنعقــد في دورة مؤتمره الثــالــث بعمــان عــاصـــــــ إن مجلس مجمع الفقــه اإلســـــــ

 م.  1986تشرين األول )أكتوبر (   16 –  11هـ / 1407صفر   13-8الهاشمية من  

ــــــــاريع ذات ريع بال تمليــك فردي   ــــــوع توظيف الزكــاة في مشـــــــ بعــد اطالعــه على البحوث املقــدمــة في موضـــــــ

 ماعه آلراء األعضاء والخبراء فيه، للمستحق، وبعد است

 قرر ما يلي: 

يجوز من حيث املبدأ توظيف أموال الزكاة في مشـــــاريع اســـــتثمارية تنت)ي بتمليك أصـــــحاب االســـــتحقاق  

للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشــــــــرعية املســــــــؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة 

 وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.    املاسة الفورية للمستحقين

 وهللا أعلم

  309/ص 1، ج  3ع  –مجلة املجمع 
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اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها األحكام   انقودبخصوص كون النقود الورقية   .15
 الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة 

ــــــمــة اململكــة األردنيــة   ــــــالمي املنعقــد في دورة مؤتمره الثــالــث بعمــان عــاصـــــــ إن مجلس مجمع الفقــه اإلســـــــ

 م.  1986تشرين األول )أكتوبر (   16 –  11هـ / 1407صفر   13-8الهاشمية من  

ــــــوع أحكــام النقود الورقيــة وتغ ــــــوص موضـــــــ ير قيمــة  بعــد اطالعــه على البحوث الواردة إلى املجمع بخصـــــــ

 العملة، 

 قرر ما يلي: 

ــــــفــة الثمنيــة كــاملــة ولهــا األحكــام  ــــــوص أحكــام العمالت الورقيــة: أنهــا نقود اعتبــاريــة فيهــا صـــــــ : بخصـــــــ
ً
أوال

 الشرعية املقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.  

 .... 

 وهللا أعلم.

 1609ص   3والعدد الخامس ج  1650/ص 3، ج 3ع  –مجلة املجمع 

 بخصوص عدم جواز دفع الزكاة لصندوق التضامن اإلسالمي إال بشروط  .16

ــــــعودية  ــــــالمي املنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في اململكة العربية الســـــــ إنَّ مجلس مجمع الفقه اإلســـــــ

 م،  1988شباط )فبراير(  11-6هـ املوافق1408دى اآلخر  جما  23-18من  

املقدمة إلى الدورة    بعد اطالعه على املذكرة التفســـــــيرية بشـــــــأن صـــــــندوق التضـــــــامن اإلســـــــالمي ووقفيته

الثالثة للمجمع، وعلى األبحاث الواردة إلى املجمع في دورته الحالية بخصـــوص موضـــوع صـــرو الزكاة لصـــالح 

 صندوق التضامن اإلسالمي،  

 قرر ما يلي: 

 للزكاة  
ً
ــا ــامن اإلســــالمي، ألن في ذلك حبســ : ال يجوز صــــرو أموال الزكاة لدعم وقفية صــــندوق التضــ

ً
أوال

 شرعية املحددة في الكتاب الكريم. عن مصارفها ال

 عن األشـخاص والهيئات في صـرو الزكاة في وجوهها  
ً
: لصـندوق التضـامن اإلسـالمي أن يكون وكيال

ً
ثانيا

 الشرعية بالشروط التالية:  

 أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل.  -أ
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ــ ي، وأهدافه، التعدي -ب ــاغــ ــبة التي تمكنه من القيام بهذا أن يدخل الصــــندوق على نظامه األســ الت املناســ

 النوع من التصرفات.  

 باألموال الواردة من الزكاة بحيث ال تختلط باملوارد   -ج
ً
 خاصـــــــا

ً
أن يخصـــــــص صـــــــندوق التضـــــــامن حســـــــابا

 األخرى التي تنفق في غير مصارو الزكاة الشرعية، كاملرافق العامة ونحوها.  

اردة للزكاة في النفقات اإلدارية ومرتبات املوظفين ال يحق للصـــــندوق صـــــرو شـــــ ىء من هذه األموال الو  -د

 وغيرها من النفقات التي ال تندرج تحت مصارو الزكاة الشرعية.  

ــــــارو الزـكاة الثمـانيـة، وعلى  -ه ــــــنـدوق دفع زـكاتـه فيمـا يحـدده من مصـــــــ ــــــترط على الصـــــــ لـدافع الزـكاة أن يشـــــــ

 أن يتقيد بذلك.   –في هذه الحالة    –الصندوق  

ــــرو ه -و ــــندوق بصـــــــ ــــتحقيها  يلتزم الصـــــــ ــــر ملســـــــ ــــتحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيســـــــ ذه األموال إلى مســـــــ

 االنتفاع بها، وفي مدة أقصاها سنة. 

 ويوص ي بما يلي: 

 على تمكين صــــندوق التضــــامن اإلســــالمي من تحقيق أهدافه الخيرة 
ً
املبينة في نظامه األســــاغــــ ي   –عمال

 بقرار مؤتمر القمة اإلســـــ   ئوالتي أنشـــــ   –
ً
المي الثاني الذي نص على إنشـــــاء هذا الصـــــندوق من أجلها، والتزاما

 لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها الطوعية له، 
ً
وتمويله من مساهمات الدول األعضاء، ونظرا

يناشـد املجمع الدول والحكومات والهيئات واملوسـرين املسـلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصـندوق بما 

 لنبيلة في خدمة األمة اإلسالمية.  يمكنه من تحقيق مقاصده ا

 وهللا أعلم

 ( 517ص   1، ج4مجلة املجمع )ع 

بخصوص طريقة احتساب زكاة الشركات، وطريقة زكاة مالك أسهم الشركات ألسهمه   .17
 إن كان مضاربا أو مستثمرا

ــــــعودية  ــــــالمي املنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في اململكة العربية الســـــــ إنَّ مجلس مجمع الفقه اإلســـــــ

 م،  1988شباط )فبراير(    11-6هـ املوافق  1408صفر   23-18من  

 بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى املجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،  

 قرر ما يلي: 

: تجب زكاة األســــهم على أصــــحابها، وتخرجها إدارة الشــــركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها األســــاغــــ ي  
ً
أوال

بإخراج الزكاة، أو   على ذلك، أو صـــــــــدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشـــــــــركات

 حصل تفويض من صاحب األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. 
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: تخرج إدارة الشــركة زكاة األســهم كما يخرج الشــخص الطبيألي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع 
ً
ثانيا

ال الـذي أموال املســـــــــــــاهمين بمثـابـة أموال شـــــــــــــخص واحـد وتفرض عليهـا الزـكاة بهـذا االعتبـار من حيـث نوع املـ 

تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث املقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص 

 بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع األموال.  
ً
 الطبيألي، وذلك أخذا

الخيري، ويطرح نصــــــيب األســــــهم التي ال تجب فيها الزكاة، ومنها أســــــهم الخزانة العامة، وأســــــهم الوقف 

 وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير املسلمين. 

: إذا لم تزك الشـركة أموالها ألي سـبب من األسـباب، فالواجب على املسـاهمين زكاة أسـهمهم، فإذا  
ً
ثالثا

اســتطاع املســاهم أن يعرو من حســابات الشــركة ما يخص أســهمه من الزكاة، لو زكت الشــركة أموالها على 

ه، زكى أسـهمه على هذا االعتبار، ألنه األصـل في كيفية زكاة األسـهم وإن لم يسـتطع املسـاهم  النحو املشـار إلي

 معرفة ذلك.  

فإن كان ساهم في الشركة بقصد االستفادة من ريع األسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها  

ــــــالمي في دورتـه الثــانيــ   مع مـا قرره مجمع الفقــه اإلســـــــ
ً
ــيــا ــــ ــــــتغالت، وتمشـــــــ ــبــة لزـكاة العقــارات زـكاة املســـــــ ــــ ة بـالنســـــــ

واألراضـ ي املأجورة غير الزراعية، فإنَّ صـاحب هذه األسـهم ال زكاة عليه في أصـل السـهم، وإنما تجب الزكاة في  

ــــــروط الزـكــــاة وانتفـــــاء   اعتبـــــار توافر شـــــــ بعـــــد دوران الحول من يوم قبض الريع مع  ــــــر  الريع، وهي ربع العشـــــــ

 .  (1)املوانع

ألســــــــــهم بقصــــــــــد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته  وإن كان املســــــــــاهم قد اقتنى ا

وهي في ملكه، زكى قيمتها الســوقية وإذا لم يكن لها ســوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشــر 

 من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان لألسهم ربح.    %2ر5

ــهمه في أثناء الح ــاهم أسـ : إذا باع املسـ
ً
اه معه عندما يجيء حول زكاته. أما  رابعا

َّ
ول ضـــم ثمنها إلى ماله وزك

 املشتري فيزكي األسهم التي اشتراها على النحو السابق.  

 وهللا أعلم

  (705ص    1، ج4مجلة املجمع )ع     

 
(، والذي تراجع فيه عن هذا اإلطالق، وقيده بالشااااااااااركات ال ي لتس   13/ 3)  121تنبيه: أصاااااااااادر املجمع قراره ذو الرقم:  (1)

 لها وعاء زكوي.
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بخصوص عدم جواز حسم النفقات المتعلقة بسقي الزرع وال إصالح األرض وجواز  .18
والمبيدات إن استدان ألجلها وجواز حسم نفقات إيصال حسم نفقات شراء البذور واألسمدة 

 الزكاة لمستحقيها 

إن مجلس مجمع الفقه اإلســــالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤتمر اإلســــالمي املنعقد في دورته الثالثة  

 م،2001كانون األول )ديسمبر(    27  – 22هـ، املوافق  1422شوال   12إلى   7عشرة بدولة الكويت من  

بعـد اطالعه على البحوث املقـدمة إلى املجمع بخصـــــــــــــوص موضـــــــــــــوع )زكاة الزراعة( وبعـد اســـــــــــــتمـاعه إلى 

 املناقشـات التي دارت حول املوضوع بمشاركة أعضاء املجمع وخبرائه،

 قرر ما يلي:

: ال ُيحســـم من وعاء الزكاة النفقات املتعلقة بســـقي الزرع ؛ 
ً
ألن نفقات الســـقي مأخوذة في الشـــريعة  أوال

 باالعتبار، في املقدار الواجب.

حسم من وعاء الزكاة نفقات إصالح األرض وشق القنوات ونقل التربة.
ُ
: ال ت

ً
 ثانيا

: النفقات املتعلقة بشـراء البذور والسـماد واملبيدات لوقاية الزرع من اآلفات الزراعية ونحوها مما  
ً
ثالثا

يتعلق بموسم الزرع، إذا أنفقها املزكي من ماله ال تحسم من وعاء الزكاة، أما إذا اضطر لالستدانة لها لعدم  

حســــــــــم من وعاء الزكاة. ومســــــــــتند ذلك اآل
ُ
ثار الواردة عن بعض الصــــــــــحابة ومنهم ابن توافر مال عنده فإنها ت

 عمر وابن عباس رض ي هللا عنهم. وهو أن املزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي.

 
ً
 ُيحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات الالزمة إليصالها ملستحقيها.:رابعا

 وهللا أعلم ؛؛

  شر (. مجلة املجمع ) العدد الثالث ع
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 بخصوص وجوب زكاة أسهم الشركات المقتناة لالستثمار التي لها وعاء زكوي  .19

إن مجلس مجمع الفقه اإلســــالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤتمر اإلســــالمي املنعقد في دورته الثالثة  

 م،2001كانون األول )ديسمبر(    27  – 22هـ، املوافق  1422شوال   12إلى   7ويت من  عشرة بدولة الك

بعــــد اطالعــــه على األبحــــاث املقــــدمــــة إلى املجمع بخصـــــــــــــوص موضـــــــــــــوع )زـكـــاة األســـــــــــــهم املقتنــــاة بغرض 

االســـــــــتفادة من ريعها( وبعد اســـــــــتماعه إلى املناقشـــــــــات التي دارت حول املوضـــــــــوع بمشـــــــــاركة أعضـــــــــاء املجمع 

 وخبرائه.

( بشــــــــــــــأن زـكاة األســـــــــــــهم في الشـــــــــــــرـكات الـذي جـاء في الفقرة  4/ 3)  28د االطالع على قرار املجمع رقم  وبعـ 

ــه: ( منه ما نصـــ
ً
ــاهمين زكاة  ")ثالثا ـــــــــــباب، فالواجب على املســـ ـــــــــ إذا لم تزك الشـــــركة أموالها ألي ســـــبب من األســــ

ــــهمه من الزكا ــــركة ما يخص أســـــــ ــابات الشـــــــ ــ ــــاهم أن يعرو من حســـــــ ــــتطاع املســـــــ ة، لو زكت  أموالهم، فإذا اســـــــ

 الشركة أموالها على النحو املشـار إليه، زكى أسهمه على هذا االعتبار، ألنه األصل في كيفية زكاة األسهم.

وإن لم يســـــــتطع املســـــــاهم معرفة ذلك فإن كان ســـــــاهم في الشـــــــركة بقصـــــــد االســـــــتفادة من ريع الســـــــهم  

هذه األســهم ال زكاة عليه في أصــل  الســنوي، وليس بقصــد التجارة، فإنه يزكيها زكاة املســتغالت. فإن صــاحب  

ــر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر   السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع الُعشــــ

 شروط الزكاة وانتفاء املوانع".

 قرر املجمع ما يلي: 

على املدينين   إذا كانت الشـــــــــركات لدوها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مســـــــــتحقة

ــــــهمـه من  ــــــركـة مـا يخص  أســـــــ ــــــابـات الشـــــــ ــــــاهم أن يعرو من حســـــــ ــــــتطع املســـــــ األمليـاء ولم تزك أموالهـا ولم يســـــــ

ــــــهمــه من املوجودات   ـــــــل أســـــــ املوجودات الزكويــة فــإنــه يجــب عليــه أن يتحرى، مــا أمكنــه، ويزكي مــا يقــابــل أصـــــــ

 موجوداتها.الزكوية. وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها 

ــــــرـكات ليس لـدوهـا أموال تجـب فيهـا الزـكاة، فـإنـه ينطبق عليهـا مـا جـاء في القرار رقم    28أمـا إذا ـكانـت الشـــــــ

 ( من أنه يزكي الريع فقط وال يزكي أصل السهم.4/ 3)

  .وهللا أعلم
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تحصيل زكاة األسهم من الشركاء في الشركات القابضة والشركات متعددة    بخصوص .20
 الجنسيات

إن مجلس مجمع الفقه اإلســـالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤتمر اإلســـالمي املنعقد في دورته الرابعة 

 م.2003الثاني )يناير(  كانون    16 –  11هـ، املوافق  1423ذو القعدة  13 -  8عشرة بالدوحة ) دولة قطر ( 

بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى املجمع بخصـوص موضـوع الشـركات الحديثة: الشـركات القابضـة  

 وغيرها وأحكامها الشرعية، وبعد استماعه إلى املناقشات التي دارت حوله.

 قرر ما يلي:

 في رأســـــمال شـــــرك3
ً
ــا  أو حصـــــصـــ

ً
ة أو شـــــركات أخرى  . الشـــــركة القابضـــــة: هي الشـــــركة التي تملك أســـــهما

 من السيطرة على إدارتها، ورسم خططها العامة.
ً
 مستقلة عنها، بنسبة تمكنها قانونا

. الشـــركة متعددة الجنســـيات: هي شـــركة تتكون من مجموعة من الشـــركات الفرعية، لها مركز أصـــلي  4

الغالب جنســـــــيتها. يقع في إحدى الدول، بينما تقع الشـــــــركات التابعة له في دول أخرى مختلفة، وتكتســـــــب في 

ــــادية متكاملة تهدو إلى تحقيق أهداو   ــــتراتيجية اقتصـــــــ ــــركات الفرعية من خالل اســـــــ ويرتبط املركز مع الشـــــــ

 استثمارية معينة.

: فيما يتعلق بطريقة تحصــــــــيل زكاة األســــــــهم من الشــــــــركاء في الشــــــــركات القابضــــــــة والشــــــــركات  
ً
ســــــــادســــــــا

ــــــيــات، يراجع في ذلــك قرارا املجمع رقم:   ( في  13/ 3)  120( في دورتــه الرابعــة، ورقم:  4/ 3)  28متعــددة الجنســـــــ

  وهللا أعلم  دورته الثالثة عشرة.
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زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين اإلسالمية والتأمينات  بخصوص طريقة إخراج  .21
 النقدية ومكافآت نهاية الخدمة 

الــــدولي املنبثق عن منظمــــة املؤتمر اإلســـــــــــــالمي املنعقــــد في دورتــــه  إن مجلس مجمع الفقــــه اإلســـــــــــــالمي 

ــ، املوافق  1426ربيع األول   5 -صــــفر   30الســــادســــة عشــــرة بدبي )دولة اإلمارات العربية املتحدة(   ـــــــ  14 -  9هــــــــ

 م.2005نيسان ) إبريل ( 

ـــــركات  بعد اطالعه عل ـــــابات املقيدة وشـــــــ ـــــوع زكاة الحســـــــ ـــــوص موضـــــــ ى البحوث الواردة إلى املجمع بخصـــــــ

 التأمين اإلسالمية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة، وبعد استماعه إلى املناقشات التي دارت حوله،  

 قرر ما يلي:

: زكاة الحسابات االستثمارية:
 
 أوال

االســــــــــتثمارية، وفي أرباحها، على أصــــــــــحاب هذه الحســــــــــابات، إذا تجب الزكاة في أرصــــــــــدة الحســــــــــابات   -أ

تحققت فيها شـــــــــروط الزكاة ســـــــــواء أكانت طويلة األجل أم قصـــــــــيرة األجل ولو لم يقع الســـــــــحب من أرصـــــــــدتها 

   بتقييد من جهة االستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.

ل مرصــــــــــدة لحاجة مالكها أو في تنفيذ تجب الزكاة في مبالغ الحســــــــــابات الجارية. وال أثر لكون األموا -ب

 مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون املترتبة عليه.

: زكاة الحسابات املحتجزة لتوثيق التعامل:
 
 ثانيا

ـــــرر النكول عنه ( إذا لم  -أ  ـــــــــة ضـــــــ ــــــــ  للوعد امللزم لتغطيــــــــ
ً
مبالغ هامش الجدية ) وهو املبلغ املقدم تأكيدا

ري، والتأمينات االبتدائية للدخول في املناقصــــــات، تحســــــم من املوجودات الزكوية يودع في حســــــاب اســــــتثما

زكى لســـــنة واحدة 
ُ
بالنسبة للجهة املودعة لدوها، ويزكيها مالكها مع موجوداته، وإذا مرت عليها سنوات فإنها ت

/أ(.إذا أعيدت ألصحابها. أما إذا كانت هذه املبالغ في حساب استثماري فيطبق عليها البند )
ً
 أوال

مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصـــــــات، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من األفراد واملؤســـــــســـــــات    -ب 

مقابل الحصـــــول على خدمات معينة، مثل الهاتف والكهرباء وتأمينات اســـــتئجار األماكن أو املعدات، يزكيها  

 من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها.

ــــــمـه ال-ج  بـائع من موجوداتـه الزكويـة بـل تجـب تزكيتـه عليـه، ألنـه يملكـه ســـــــــــــواء  مبلغ العربون ال يحســـــــ

 فسخ املشتري العقد أو أمضاه.

: الوددعة القانونية:
 
 ثالثا
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ــة إيداعه لدى بنك ملنح الترخيص للشــــركة، فإذا كانت محتجزة بصــــفة   ــترط الجهات املختصــ هي ما تشــ

محتجزة بصـــــــــفة مســـــــــتمرة فإنها تزكى لســـــــــنة واحدة إذا مؤقتة تزكيها الشـــــــــركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت  

عيدت إلى الشركة.
ُ
 أ

: االحتياطيات واألر اح املرحلة ) املستبقاة أو املدورة (:
 
 رابعا

تزكيها الشـركة مع موجوداتها، في حال تطبيق طريقة املوجودات ) األصـول ( املتداولة عند حسـاب زكاة  

 الشركات.

: زكاة شركات التأمين ا
 
 إلسالمية:خامسا

املخصـــــصـــــات الفنية واألرصـــــدة الدائنة ملعيدي التأمين واملطالبات املســـــتحقة الســـــداد، واملطالبات   -أ 

 تحت التسوية ال تزكيها الشركة بل تحسم من موجوداتها الزكوية، ألنها ديون عليها.

لى الحياة، االحتياطيات ومخصـصـات األخطار السـارية، واملخصـص اإلضـافي، واحتياطي التأمين ع  -ب 

واملبالغ املحتجزة عن إعادة التأمين ال تحســـم من املوجودات الزكوية، بل تزكيها الشـــركة، ألنها لم تخرج من 

 ملكها.

: مستحقات نهاية الخدمة:
 
 سادسا

 · زكاة مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للموظف والعامل: (1

ــــــروط، ويقــدر  مكــافــأة نهــايــة الخــدمــة: هي حق مــالي يوجبــه القــانون أو ال  -أ  عقــد للعــامــل أو املوظف بشـــــــ

بحســــــــب مدة الخدمة وســــــــبب انتهائها وراتب العامل واملوظف ويدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو للموظف 

 أو لعائلتهما.

وال تجـب زـكاتهـا على املوظف أو العـامـل طوال مـدة الخـدمـة، لعـدم تحقق امللـك التـام، وإذا صـــــــــــــدر قرار  

 فيضـــمها إلى بتحديدها وتســـليمها للموظف أ
ً
و العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصـــبح ملكه لها تاما

 موجوداته الزكوية.

ــــــة    -ب  ــــــســـــــ  على الدولة أو املؤســـــــ
ً
ــــــهريا ــــــتحقه املوظف أو العامل شـــــــ الراتب التقاعدي: هو مبلغ مالي يســـــــ

ملشــار إليه بشــأن  املختصــة بعد انتهاء خدمته بمقتضــ ى القوانين واألنظمة وعقود العمل، ويزكى على النحو ا

/أ (.
ً
 مكافأة نهاية الخدمة ) البند سادسا

مكافأة التقاعد: هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو املؤســـــــســـــــة املختصـــــــة إلى املوظف أو العامل  -ج 

  
ً
املشـــمول بقانون التأمينات االجتماعية إذا لم تتوافر فيه شـــروط اســـتحقاق الراتب التقاعدي، وتزكى طبقا

/أ (.للبند ) سادس
ً
 ا

ــــبة محددة من   -د  ــــاو إليها نســـــــ ــــتقطع من الراتب أو األجر يضـــــــ ــــبة محددة تســـــــ مكافأة االدخار: هي نســـــــ

ـــــب الُنظم  ـــــتحقها املوظف أو العامل دفعة واحدة في نهاية خدمته أو حســـــــ ـــــتثمر ويســـــــ ـــــة، وهي تســـــــ ـــــســـــــ املؤســـــــ

 السائدة.
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ــالح  ويختلف حكم زـكاتهـا بحســـــــــــــب نوع الحســـــــــــــاب الـذي تودع فيـه، فـإن ـكانـت في حســـــــــــــاب خـ  اص لصـــــــــــ

ــــــم إلى موجوداتــه الزكويــة من حيــث الحول  ــــــتثمــارهــا فــإنهــا تضـــــــ املوظف أو العــامــل ولــه الحق في اختيــار اســـــــ

والنصــــــاب. أما إذا لم يكن له على هذا الحســــــاب ســــــلطة فال زكاة عليه، لعدم ملكه التام له، إال بعد قبضــــــه 

 فيزكيه عن سنة واحدة.

 ات والشركات:  زكاة مستحقات نهاية الخدمة، بالنسبة للمؤسس (2

مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى املؤســــــــــســــــــــات الخاصــــــــــة أو الشــــــــــركات،  

ومكافأة االدخار التي تظل في حســــابات املؤســــســــات الخاصــــة أو الشــــركات ال تخرج من ملكها فال تحســــم من 

 موجوداتها الزكوية، بل تزكى معها.

وهللا    ات العـامـة ) الحكوميـة ( فـإنهـا ال تزكى، ألنهـا من املـال العـام.وإذا ـكانـت هـذه املبـالغ لـدى املؤســـــــــــــســـــــــــــ 

  أعلم



 الزكاة فقًها وقضاء 

 
139 

 

مع ربح العام الذي تخرج فيه   بخصوص وجوب زكاة الدين االستثماري مرجو السداد .22
 الزكاة 

ــيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصــــحبه، أما   الحمد هلل وحده، والصــــالة والســــالم على من ال نبي بعده، ســ

 بعد: 

فإن املجمع الفق)ي اإلســــــــالمي برابطة العالم اإلســــــــالمي في دورته: )الحادية والعشــــــــرين( املنعقدة بمكة 

ــــــــــــــ التي يوافقها  1434محرم    28 -24املكرمة، في املدة من   ــمبر   12 -8هــــــــ م نظر في موضــــــــوع: )زكاة  2012ديســــــ

 الدائن للدين االستثماري املؤجل(.

وبعد االستماع إلى البحوث املقدمة في هذا املوضوع، واملناقشات من قبل أعضاء املجلس، والباحثين، 

 واملشاركين، قرر ما يلي: 

: ال تجب الزكاة في الدين املؤجل غير املرجو سداده؛ ألي سبب كان، كالدين على ا
ً
ملفلس أو املماطل  أوال

 أو الجاحد. 

ــــــدادهـا، ـكل حول قمري، ـكالـديون الحـالـة   ــــــتثمـاريـة املؤجلـة املرجو ســـــــ : تجـب الزـكاة في الـديون االســـــــ
ً
ثـانيـا

  .
ً
 تماما

ـــط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح األعوام  ـــتثماري املقســـــــ ـــل الدين االســـــــ : يزكى أصـــــــ
ً
ثالثا

 الالحقة. 

: إذا كان الدين ا
ً
، فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضــه، رابعا

ً
 لســنوات، ويســتوفى كامال

ً
الســتثماري مؤجال

  وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ويزكى لألعوام املاضية.
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القسم الرابع: معيار الزكاة الصادر عن هيةة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات  

 الشر ي بشأن نوازل الزكاة املالية اإلسالمية ويتضمن رأي املجلس 

 الزكاة  :(35املعيار الشر ي رقم ) 

 نطاق املعيار  -1

يتناول هذا املعيار تحديد وعاء الزكاة للمؤسـسـات )بما فيها شـركات التأمين اإلسـالمية( والشـركات التي  

تدخل أو ال تدخل في  تنشئها املؤسسات أو تتبع لها )الشركة(، وذلك من خالل بيان بنود القوائم املالية التي  

تحديد هذا الوعاء، وبيان املطلوبات واملخصـــــــصـــــــات التي تحســـــــم أو ال تحســـــــم من املوجودات الزكوية، كما 

يتناول ما يتعلق باملقادير الواجب إخراجها في الزكاة، وصـرو الزكاة في مصـارفها الثمانية، واألحكام املتعلقة 

 .بصرفها

 أحكام إجرائية-2 

 الزكاة:  طرق تحديد وعاء  1/ 2

ــــــول  ـــــــــافي األصـــــــ ـــــــــافي املوجودات وطريقـــة صـــــــ يتم تحـــديـــد وعـــاء الزـكــاة على إحـــدى طريقتين: طريقـــة صـــــــ

املســـــــــتثمرة، وأســـــــــس التقويم في الطريقتين مختلفة، فإذا روعي الفرق في تلك األســـــــــس كانت النتيجة واحدة 

 وهذا املعيار موضوع على طريقة صافي املوجودات.

 (:1طريقة صافي املوجودات )

 يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي املوجودات على النحو التالي: 

ــــــتحقــة الــدفع خالل الفترة املــاليــة في تــاريخ قــائمــة   –وعــاء الزكــاة = املوجودات الزكويــة   )املطلوبــات املســـــــ

س حقوق  املركز املالي س مجموع أقســـــاط الســـــنة املالية التي تســـــتحق على املؤســـــســـــة في الفترة املالية الالحقة

ــتثمار املطلقة س حقوق األقلية س الحقوق الحكومية س الحقوق الوقفية س الحقوق  ــابات االســ أصــــحاب حســ

 الخيرية س حقوق املؤسسات غير الهادفة للربح إذا لم يكن لها مالك معين(.

وتشـــــــــمل املوجودات الزكوية: النقد وما في حكمه، والذمم املدينة محســـــــــومة منها الديون املشـــــــــكوك في 

تحصــــــيلها )غير مرجوة الســــــداد(، كما تشــــــمل املوجودات املعدة للمتاجرة )مثل البضــــــاعة، واألوراق املالية،  

 
طريقة صااافي األصااول املسااتثمرة: رأس املال املدفوع ي االحتياطيات ي املخصااصااات ال ي لم تحساام من املوجودات   (1)

املطلو ات غير املسااااااااااااتحقة الدفع خالل الفترة القائمة املالية للساااااااااااانة من تاريخ قائمة ي األر اح املبقاة ي صااااااااااااافي الدخل ي  

مجموع أقساااااط الساااانة املالية الالحقة ي صااااافي املوجودات الثابتة واالسااااتثمارات املضااااافة لغير املتاجرة مثل   -املركز املالي

 العقار املعد لإليجار ي الخسائر املرحلة. 
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ــلم ) ــاركة، سـ ــاربة، مشـ ــناع، ( ويحســـم من موجودات التمويل 1والعقار( وموجودات التمويل )مضـ (، اســـتصـ

ـــــب البند  ـــــمها حســـــــ ـــــات الواجب حســـــــ ـــــصـــــــ ـــــم من موجودات التمويل املوجودات7املخصـــــــ الثابتة    ، كما يحســـــــ

 .املتعلقة بها

تقــاس املوجودات املعــدة للمتــاجرة على أســــــــــــــاس القيمــة النقــديــة املتوقع تحقيقهــا )القيمــة الســـــــــــــوقيــة 

 .للبيع( وقت وجوب الزكاة

ــــــــب    -ج ــــــ ي غير املعـــدة للتجـــارة: تطبيق النســـــــ يراعى في تحـــديـــد املوجودات الزكويـــة من الزراعـــة واملواشـــــــ

  .
ً
 واألنصبة املحددة شرعا

 املؤسسة للزكاة مباشرة:    إخراج  2/ 2

 تلزم املؤسسة، أو الشركة، بإخراج الزكاة في الحاالت اآلتية:    1/ 2/ 2

 صدور قانون ملزم بإخراج الزكاة.

 .النص في النظام األساغ ي على االلتزام بإخراج الزكاة

 صدور قرار من الجمعية العمومية بااللتزام بإخراج الزكاة. 

توكيل كل أو بعض أصـــحاب حقوق امللكية أو أصـــحاب حســـابات  في حالة قبول املؤســـســـة     2/ 2/ 2

 .االستثمار يشترط توافر أو تقديم مبالغ خاصة باملوكلين ألداء الزكاة عنهم

ــــــأن إخراج الزـكاة حتى ال يتكرر    3/ 2/ 2 ــــــرـكات التـابعـة بشـــــــ ــــــركـة األم والشـــــــ ــــــيق بين الشـــــــ يجـب التنســـــــ

 إخراجها  

ـــــــاب الزكــاة يجــب اعتمــاد ذلــك من الهيئــة     4/ 2/ 2 ــــــنــدوق للزكــاة، أو إعــداد حســـــــ في حــالــة تكوين صـــــــ

الشـرعية للمؤسـسـة أو الشـركة، وبخاصـة وجوه الصـرو في حال قيام املؤسـسـة بذلك مباشـرة أو عن طريق  

 .ورفع تقرير سنوي للهيئة بذلك  ,كيل املؤسسة جهة معتمدة معنية بشئون الزكاةتو 

ــــــؤوليـة إخراج الزـكاة على   1/ 2/ 2عنـد عـدم توافر إحـدى الحـاالت املـذكورة في الفقرة    5/ 2/ 2 تكون مســـــــ

املســــاهمين وأصــــحاب حســــابات االســــتثمار، ويجب على املؤســــســــة أو الشــــركة بيان مقدار الزكاة الواجبة في  

 .أو مبالغ الحسابات االستثمارية  السهم

 القوائم املالية املتعلقة بالزكاة:  3/ 2

 قائمة املركز املالي:    1/ 3/ 2

 
بضااعة السالم املشاتراة لوجوب تعجيل رأس املال الذي يزكيه البائع بالسالم  امن املوجودات    ال يتصاور نشاوء دين عن  (1)

   الزكوية. 

و قية مساااتند األحكام منثورة في البنود بشاااكل مختصااار، مع مراعاة أن أحكام الزكاة معظمها مجمع عليها. وقد تم   

 اة.االلتزام بقرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي الصادرة بشأن الزك 
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ــات بالبيانات الواردة في  ـــ ـــــســـــــ ــابها للمؤســـــــ ـــ  لتعلق الزكاة بملكية موجودات زكوية فإن العبرة في حســـــــ
ً
نظرا

 .طلوبات وما يتعلق بها من مخصصاتقائمة املركز املالي للمؤسسة )امليزانية( املشتملة على املوجودات وامل

 لحســـــاب الزكاة،    2/ 3/ 2
ً
قائمة الدخل: قائمة الدخل )حســـــاب األرباح والخســـــائر( ليســـــت أســـــاســـــا

ــــــترط في وجوب الزكــاة   ولكن يرجع إليهــا في املوجودات الثــابتــة الــدارة للــدخــل ملعرفــة إيرادهــا أو ربحهــا. وال يشـــــــ

ها خاســــــرة بل تجب الزكاة عليها، ما لم تســــــتغرق املطلوبات  كون املؤســــــســــــة رابحة، وال يمنع من الوجوب كون

 على املؤسسة )الدائنون( موجوداتها.  

 أحكام عامة -3

، وحكمها، واألموال التي تجب فيها:    1/ 3
ً
 تعريف الزكاة شرعا

الزكاة: حق يجب في أموال مخصــــــــــــوصــــــــــــة يصــــــــــــرو لفئات محددة. وهي فريضــــــــــــة عينية إذا    1/ 1/ 3

 توافرت شروطها.

ــام )اإلبــــل والبقر     2/ 1/ 3 ــارة، واألنعــ ــــــــــة والعمالت، وعروض التجــ ــاة في الــــذهــــب والفضـــــــ تجــــب الزـكـ

 والغنم( والزروع والثمار، واملعادن، والركاز.

ــهـا، وإنمـا تجـب     3/ 1/ 3 ــــ ال تجـب الزـكاة في األجور والرواتـب وإيرادات املهن الحرة ونحوهـا عنـد قبضـــــــ

 .فيما يبقى منها عند الحول 

تجـــــب     4/ 1/ 3 مثـــــل ال  املعـــــدة للتجـــــارة  للـــــدخـــــل غير  الـــــدارة  الثـــــابتـــــة  أعيـــــان املوجودات  في  ــاة  الزـكــ

 املستغالت واألعيان املؤجرة وإنما تجب فيما يبقى من إيرادها عند نهاية الحول.

لــــدى    5/ 1/ 3 التــــأمينــــات  ــنــــاديق  ال تجــــب الزـكـــاة في املــــال العــــام )القطــــاع العــــام( وال في أموال صـــــــــــ

 املؤسسات العامة.  

 أمـا الوقف األهلي )الـذري( فتجـب الزـكاة على ال   6/ 1/ 3
ً
 خيريـا

ً
 تجـب الزـكاة في األموال املوقوفـة وقفـا

 .مستحقيه فيما يبقى من ريعه لدوهم عند نهاية الحول 

ـــــــــاد األموال واألمالك و)العهــــدة املــــاليــــة     7/ 1/ 3 ( على Trustينطبق حكم الوقف الخيري على أرصـــــــ

تماعية غير الهادفة للربح، ولو كانت لها أرباح ما دامت ال تؤول إلى املؤســـــــــــــســـــــــــــات العلمية أو الخيرية أو االج

 مالك معين. 

 شروط وجوب الزكاة:    2/ 3

 امللك التام:   1/ 2/ 3

وهو يتحقق في كـل مـا لم يتعلق بـه حق الغير، ويمكن التصـــــــــــــرو فيـه حســــــــــــــب االختيـار وريعـه أو نمـاؤه  

نفيذ مشـــاريع اســـتثمارية، ما لم تكن لحاجة ســـداد حاصـــل ملالكه وال أثر لكون األموال مرصـــدة لحاجة أو لت

 .الديون 

 النصاب:  2/ 2/ 3
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 من الذهب الخالص أو ما يعادله من    85نصـــــــــاب الزكاة للذهب مهما كانت صـــــــــورته، هو ما وزنه  
ً
جراما

العمالت الورقية واملعدنية، وقيمته لعروض التجارة بعد تقويمها بالنقود، وللمعادن املستخرجة. والنصاب  

 من الفضــــــة الخالصــــــة، والنصــــــاب املعتبر الجاري عليه العمل في تقويم عروض التجارة    595 للفضــــــة
ً
جراما

 .هو نصاب الذهب

 .وأنصبة الزكاة لألنعام مبينة في امللحق

 الحول:  3/ 2/ 3

ــة   ــة قمريـ ــنـ ــــ ــام ســـــــ ــة واألنعـ ــاريـ ــة والتجـ ــديـ ــة   354الحول للموجودات النقـ ــنـ ــــ ــاة الســـــــ ــال مراعـ . وفي حـ
ً
ــا يومـ

( أما الزروع والثمار فال ينظر فيها 1)  2,577ات النقدية والتجارية تكون نســـــبة الزكاة  الشـــــمســـــية في املوجود

 للحول، والعبرة بحصادها، وكذلك املعادن والركاز فالعبرة باستخراجها.

 مقدار الزكاة الواجبة:    3/ 3

ـــــــة والعمالت وعروض التجـارة   مقـدار  و   -3/ 2/ 3مع مراعـاة البنـد    -%    2,5مقـدار الزـكاة للـذهـب والفضـــــــ

% فيما يســقى   5% فيما ال يســقى بمؤنة أي باآلالت ونحوها، ونصــف العشــر   10زكاة الزروع والثمار العشــر  

 .% فيما يسقى بهما. ومقادير الزكاة في األنعام مبينة في امللحق  7,5بمؤنة، وثالثة أرباع العشر  

 املوجودات الثابتة -4

 املوجودات الثابتة للتشغيل:  1/ 4

ة املوجودات الثابتة للتشـــــــــغيل، مثل مقر املؤســـــــــســـــــــة وأجهزتها وال املوجودات املعنوية ال تخضـــــــــع للزكا

لغير املتاجرة مثل ما تســــــــــتغله املؤســــــــــســــــــــة من حقوق االبتكار والعالمات التجارية أو برامج الحاســــــــــوب، وال  

 للتجارة، مثل قطع الغيار ل الت وا
ملعدات )املهمات  املوجودات املنقولة املقتناة للتشــــــغيل مما هو غير معد 

 .الصناعية( ولو كانت في املخازن ما دامت ليست للتجارة

 املوجودات الثابتة الدارة للدخل:   2/ 4

ال زكاة في أعيان املوجودات الثابتة الدارة للدخل، مثل املســــــــتغالت )األعيان املؤجرة( ما دامت ليســــــــت 

ا في نهاية الحول بضـــــــــمه إلى املوجودات الزكوية معدة للتجارة، وإنما تجب الزكاة فيما يبقى من إيرادها وغلته

 األخرى وتزكيته وتظهر هذه املوجودات في القوائم املالية تحت البنود اآلتية:

ــــــائـل نقـل أو غيرهـا(: فيزكى مـا يبقى من األجرة    1/ 2/ 4 ــــــتغالت )األعيـان املؤجرة من عقـارات أو وســـــــ املســـــــ

 عند الحول بضمه للموجودات الزكوية.

 رات العقارية: فيزكى ما يبقى من غلتها عند الحول بضمه للموجودات الزكوية.االستثما  2/ 2/ 4

 
 . 2,5775بالنسبة للسنة الكبتسة تكون النسبة  (1)
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ــمالية قيد التنفيذ التي ليســـــت للمتاجرة: إذا كان للمشـــــروع في بعض مراحل   3/ 2/ 4 املشـــــروعات الرأســـ

 بهــا  
ً
ــــــودا ــــــمــه إلى املوجودات الزكويــة، أمــا مــا كــان منهــا مقصـــــــ إنجــازه إيراد فيزكى مــا يبقى منــه عنــد الحول بضـــــــ

 .  6/ 2/ 5التجارة فينظر البند 

االســـــتثمارات في األســـــهم، بغرض االحتفاظ بها )النماء(: إذا أمكن عن طريق الشـــــركة معرفة ما    4/ 2/ 4

ــــــداد( فـإنـه يزكى ذلـك  ــــــهم من املوجودات الزكويـة )النقود وعروض التجـارة والـديون املرجوة الســـــــ يخص الســـــــ

املوجودات الزكوية بحســـــــــب التحري )التقدير(. وإذا لم يكن وإذا لم يمكن ذلك فيزكى ما يخص الســـــــــهم من 

لدى الشـركة موجودات زكوية فإنه يزكى ما يبقى من صـافي اإليراد في نهاية الحول. وال يحسـم من املوجودات  

الزكوية مخصص هبوط قيمة االستثمارات في األسهم بقصد االحتفاظ. أما األسهم املعدة للمتاجرة فيطبق 

 .2/ 5ض التجارة البند  عليها حكم عرو 

    –االستثمارات في أسهم الشركات التابعة: وهي   5/ 2/ 4
ً
%  50ما تمتلك املؤسسة األم نسبة   -محاسبيا

منها ويبدأ بحساب زكاة الشركة التابعة مستقلة ثم تخرج الشركة األم زكاة نصيبها في الشركة بنسبة ملكيتها  

رى )حقوق األقلية( وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها  فيها. أما الباقي فتلتزم بزكاته األطراو األخ

 (.1مباشرة )

 املوجودات الزكوية -5

 املوجودات املتداولة السائلة أو سهلة التسييل:   1/ 5

 وتشمل املوجودات النقدية أو القابلة للتحويل لنقد، وتظهر في القوائم املالية تحت البنود اآلتية:

الصــــــــــندوق: تزكى املبالغ، وإذا كانت بعمالت أجنبية فيزكى معادلها بســــــــــعر الصــــــــــرو    النقدية في  1/ 1/ 5

 .السائد يوم وجوب الزكاة

 املوجودات الذهبية والفضية مهما كانت صورتها: تزكى بوزنها الخالص، أو بقيمتها بالنقود.  2/ 1/ 5

 لقوائم املالية:األرصدة في البنوك: تتناول األرصدة في البنوك البنود التالية في ا  3/ 1/ 5

 الحسابات الجارية:  1/ 3/ 1/ 5

ــاباتها الجارية لدى املؤســــســــات األخرى باعتبارها   تجب الزكاة على املؤســــســــات والشــــركات في مبالغ حســ

 لها مؤكدة الســــداد. وتشــــمل الحســــابات الجارية للمؤســــســــة لدى بنوك أخرى أو لدى البنك املركزي  
ً
قروضــــا

فإنها تزكي أصـــــــــول املبالغ، وتصـــــــــرو الفائدة كلها في الخيرات،  -ة ذلك مع حرم  -فإن كانت أعطي عليها فائدة  

 .1/ 3/ 6أما بالنسبة للمؤسسات أو البنوك املودع لدوها ف)ي مطلوبات ينظر البند  

 الحسابات االستثمارية:  2/ 3/ 1/ 5

 
 على ما لو كانت النسبة اململوكة للمؤسسة في الشركة أقل من  (1)

 
 %.   50ويسري الحكم نفسه شرعا
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تجب الزكاة على أصــــــحاب هذه الحســــــابات في األرصــــــدة االســــــتثمارية، وفي أرباحها، ســــــواء أكانت طويلة  

ــــــتثمـار، أو بتقييـد من  ــــــدتهـا بتقييـد من جهـة االســـــــ ــــــحـب من أرصـــــــ ــــــيرة األجـل ولو لم يمكن الســـــــ األجـل أم قصـــــــ

صـــــاحب الحســـــاب. وإذا كانت الحســـــابات تســـــتثمر بصـــــورة مشـــــروعة فالعبرة بقيمة ما تمثله من املوجودات  

ليها املبالغ املودعة. املســـتثمرة، وليس باملبالغ املســـتثمرة وعليه يجب مراعاة طبيعة املوجودات التي تحولت إ

أما بالنسـبة للمؤسـسـات املسـتثمرة فيها هذه الحسـابات ف)ي أمانة لدوها، وليسـت مطلوبات، وليس عليها إال 

 تزكية نصيبها من الربح أو عمولتها ضمن موجوداتها النقدية.

ــــــتثمارية فوائد  ــــــابات االســـــــ ائد فإنها  فيزكى أصـــــــــــــل املبالغ. أما الفو   -مع حرمة ذلك-إذا ترتبت على الحســـــــ

ــابات بفوائد فإن أصــــول املبالغ   ــبة للبنوك املودعة فيها هذه الحســ  -يجب صــــرفها كلها في الخيرات. أما بالنســ

 (.2/ 3/ 6مطلوبات )ينظر البند   -دون الفائدة

 السندات والصكوك والصناديق:    4/ 1/ 5

حرمتها(: تجب الزكاة  مع  -الســــندات وأذونات الخزانة )املمثلة للديون، واملشــــتملة على فوائد    1/ 4/ 1/ 5

في أصـــــــــــــل مبلغ الســـــــــــــند )تكلفة الســـــــــــــند( أما الفوائد فيجب صـــــــــــــرفها كلها في الخيرات، أما بالنســـــــــــــبة للبنوك  

 .2/ 3/ 6املصدرة لهذه السندات واألذونات فقيمتها االسمية من املطلوبات ينظر البند 

ــــب ا  2/ 4/ 1/ 5 ــــتثمارية، بأنواعها املختلفة، يزكيها حملتها بحســـــــ ــــكوك االســـــــ ملوجودات التي تمثلها، الصـــــــ

 ملا ورد في هذا املعيار، أما بالنســـبة للمؤســـســـات التي تدير املوجودات أو تحفظ الصـــكوك االســـتثمارية  
ً
طبقا

ف)ي أمانة لدوهـا وليســـــــــــــت مطلوبات، وليس عليهـا إال تزكيـة نصـــــــــــــيبهـا من الربح أو عمولتهـا ضـــــــــــــمن موجوداتهـا  

 .النقدية

 ملا  الصــناديق االســتثمارية، بأنو   3/ 4/ 1/ 5
ً
اعها املختلفة: تزكى بحســب املوجودات التي تتكون منها طبقا

 ورد في هذا املعيار.

 املبالغ املحتجزة لتوثيق التعامل:  5/ 1/ 5

ــــــرر النكول: زكــاتــه على    1/ 5/ 1/ 5  للوعــد امللزم لتغطيــة ضـــــــ
ً
هــامش الجــديــة، وهو املبلغ املقــدم تــأكيــدا

، وإذا أودع في حســــــــــاب اســــــــــتثماري  1/ 3/ 7/ 5يه البند الجهة التي قدمته، إذا أودع في حســــــــــاب جار يطبق عل

 .  2/ 3/ 1/ 5فيطبق عليه البند 

 التأمين االبتدائي للدخول في املناقصات والتأمين التنفيذي للمناقصات:     2/ 5/ 1/ 5

 إال إذا 
ً
ــنويا ــبة للجهة املودع لدوها، ويزكيه مالكه مع موجوداته سـ يحســـم من املوجودات الزكوية بالنسـ

ن من  
َّ
ــــــنـة واحـدة، وإذا ـكانـت هـذه لم يمك ــــــنوات فـإنـه يزكى لســـــــ ــــــتثمـاره قبـل إعـادتـه لـه. وإذا مرت عليـه ســـــــ اســـــــ

 (.2/ 3/ 1/ 5املبالغ في حساب استثماري فيطبق عليها البند )
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التأمينات النقدية التي تؤخذ من األفراد واملؤســـســـات مقابل الحصـــول على خدمات معينة،   3/ 5/ 1/ 5

ار األماكن أو املعدات: يزكيها من يقدمها إذا قبضـها لسـنة واحدة إال مثل الهاتف والكهرباء وتأمينات اسـتئج

ن من استثمارها فيطبق ما جاء في البند  ِ
 
 .2/ 5/ 1/ 5إذا مك

العربون املقدم: يحســـم من املوجودات الزكوية للمشـــتري، وال يحســـمه البائع من موجوداته    4/ 5/ 1/ 5

 ملشتري العقد أو أمضاه.الزكوية بل تجب تزكيته عليه، ألنه يملكه سواء فسخ ا

 املوجودات املتداولة السلعية )عروض التجارة(:  2/ 5

ــــــواء مـا يبـاع بحـالتـه أو بعـد    1/ 2/ 5 عروض التجـارة كـل مـا هو معـد للتجـارة من عقـار أو منقول ســـــــ

 .تصنيعه، وسواء كان تملكها بعوض أو بدونه، فال يشترط للوجوب تملكها بالشراء بل تكفي نية املتاجرة

يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة الســــــــوقية للبيع في مكان وجودها، حســــــــب طريقة بيعها     2/ 2/ 5

ــــــوق أوهمـا أقـل. لكن إن  بـالجملـة أو التجزئـة، فـإن ـكان البيع بهمـا فـالعبرة بـاألغلـب. وال تقوم بـالتكلفـة أو الســـــــ

ء فـــالعبرة بســـــــــــــعرهـــا يوم تعســـــــــــــر تقويمهـــا تزكى بـــالتكلفـــة. وفي حـــال تغير األســـــــــــــعـــار بين يومي الوجوب واألدا

 .الوجوب

ــــــبــب آخر للزكــاة، مثــل األنعــام أو الزروع مع نيــة املتــاجرة،     3/ 2/ 5 إذا تحقق في عروض التجــارة ســـــــ

 فإنها تزكى زكاة عروض التجارة فقط.

، ولكن يجوز في حالة الكســاد إخراج الزكاة من األعيان   4/ 2/ 5
ً
األصــل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا

 .بشرط أن يحقق ذلك مصلحة املستحقين للزكاة  التجارية نفسها

 .زكاة البضائع املعينة على املشتري فور إبرام البيع حتى لو لم يقبضها املشتري   5/ 2/ 5

 تطبيقات املوجودات املتداولة السلعية في بنود القوائم املالية:    6/ 2/ 5

بضــائع املعدة للبيع على حالتها ، والاملخزون الساال ي املعد للتجارة، واملواد الخام بأنواعها  5/2/6/1

 أو بعد تحويلها بتصنيعها مع إضافة مواد أو قطع أخرى إليها: يزكى بالقيمة السوقية للبيع.

وإذا كانت البضـــاعة معيبة: فتزكى بالقيمة الســـوقية بحســـب بيعها جملة أو تجزئة، فإن كان البيع بهما 

تزكى بقيمتها الســــــوقية بحالتها الراهنة. وإذا أنشــــــ ئ لها  فالعبرة باألغلب، وإذا كانت البضــــــاعة بطيئة الحركة ف

 .مخصص فإنه ال يحسم من املوجودات الزكوية

، فإن لم تعرو لها  البضااااااااعة قيد التصااااااانيع: تزكى بقيمتها الساااااااوقية بحالتها يوم الوجوب  5/2/6/2

 .قيمة سوقية تزكى تكلفتها

 .وبحالتها الراهنة  التنفيذ: تزكى بقيمتها يوم الوجوباألعمال اإلنشائية )املنشآت( قيد   5/2/6/3

املســــــــــتخدمة في معدات اإلنتاج: ال تدخل في املوجودات  املهمات الصاااااااااناعية )قطع الغيار(    5/2/6/4

 الزكوية.

 بحسب املكان املوجودة فيه.  البضاعة في الطريق: تزكى بالقيمة السوقية  5/2/6/5
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تزكى بــالقيمــة الســـــــــــــوقيــة بحســــــــــــــب املكــان    ع )باالوكاالاة(:البضااااااااااااااعاة لادى الغير برساااااااااااام البي  5/2/6/6

 .املوجودة فيه

، وتشــــــــمل نفقات فتح  البضاااااااائع املساااااااتوردة باعتمادات مساااااااتندية مغطاة من املؤساااااااساااااااة  5/2/6/7

االعتماد واملبالغ املحجوزة من قبل البنوك الوســيطة: تزكى املبالغ املحتجزة لالعتماد دون النفقات، فإذا تم 

 .زكى بقيمتها السوقيةتملك البضاعة فت

: ال تزكى املبالغ املحتجزة  البضاائع املعدة للتصادير باعتمادات مساتندية لصاالح املؤساساة  5/2/6/8

لالعتماد، وال تحســـــــــم من املوجودات الزكوية للمؤســـــــــســـــــــة ألنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضـــــــــائع التي ال 

 نيع.تزال لدى املؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التص

مـا يعـد للمتـاجرة من الحقوق املعنويـة، مثـل حق التـأليف واالبتكـار والعالمـات التجـاريـة وبرامج    7/ 2/ 5

 .الحاسوب يزكى زكاة عروض التجارة

ما يوجد في نهاية الحول من مواد خام )مواد أولية( مما يدخل عادة في تركيب املادة املصــــــنوعة   8/ 2/ 5

ــــــود بهـا التجـارة وتبقى عينـه يز  كى بحســـــــــــــب القيمـة الســـــــــــــوقيـة قبـل دخولـه في املصـــــــــــــنوعـات. أمـا املواد  املقصـــــــ

 .املساعدة التي ال تدخل في تركيب املصنوعات وال تبقى عينها، مثل الوقود ومواد التنظيف فال زكاة فيها

ــنع املقصـــــــود بها التجارة زكاة عروض التجارة بحســـــــب    9/ 2/ 5 ــنعة وغير املنتهية الصـــــ ــلع املصـــــ تزكى الســـــ

 .ة وبحالتها الراهنةالقيمة السوقي

ــــد بها املتاجرة مفردة، لكن إن كانت تزيد   10/ 2/ 5 ال تقوم املواد املعدة للتغليف والتعبئة إذا لم يقصـــــــ

 في قيمة السلع فإنها تدخل في التقويم.

 الذمم املدينة للمؤسسة أو الشركة  3/ 5

 على ا   1/ 3/ 5
ً
ــنويا ، فتجب زكاته ســـ

ً
ــة نقودا ملؤســـــســـــة، حاال كان إذا كان الدين املســـــتحق للمؤســـــســـ

الدين أو مؤجال، ما دام ال يتعذر عليها اســــــــتيفاؤه، أما الديون املعدومة )امليئوس من تحصــــــــيلها( أو الديون 

املشــــــكوك في تحصــــــيلها حســــــابيا فال تزكيها املؤســــــســــــة إال عن ســــــنة واحدة بعد قبضــــــها مع مراعاة ما جاء في  

 .2/ 6البند 

 فــإذا  للمؤســـــــــــــســـــــــــــــة أن تؤخر إخراج زكــاة الــد   2/ 3/ 5
ً
ــــــتيفــائــه كليــا أو جزئيــا ين املؤجــل إلى حين اســـــــ

 وأنشــــــــ ئ مخصــــــــص  
ً
 في تحصــــــــيله جزئيا

ً
اســــــــتوفته أخرجت زكاته عن املدة املاضــــــــية. وإذا كان الدين مشــــــــكوكا

للديون املشـــــــــكوك في تحصـــــــــيلها يحســـــــــم من املوجودات الزكوية إذا كان الدين املشـــــــــكوك في تحصـــــــــيله أدرج 

 .مقداره كامال فيها

ان دين املؤســســة أو قرضــها على الغير يشــتمل على فوائد ربوية نشــأت عند املداينة أو إذا ك    3/ 3/ 5

عند جدولة الدين فيزكى أصـــــــــــــل الدين فقط أما الفوائد على الدين فيجب أن تصـــــــــــــرو كلها في وجوه الخير.  

 .بهاعلما بأن اإليداع أو االقتراض بفائدة أو خصم أوراق القبض أمور مقطوع بحرمتها ويحرم التعامل  
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 تطبيقات الذمم املدينة في بنود القوائم املالية   4/ 3/ 5

مقابل البضـــــــائع املبيعة أو الخدمات    املدينون: تزكى املبالغ املساااااااتحقة الدفع للمؤساااااااساااااااة  5/3/4/1

 .املقدمة بالدين مع مراعاة البنود املذكورة أعاله

بمـا فيهـا الســـــــــــــنـدات   القروض، وحساااااااااااااباات الفااااااااااااحاب على املكشااااااااااااوف، وساااااااااااانادات الادين  5/3/4/2

ــــــراء   ــــــومة( تزكى القيمة املدفوعة لشـــــــ ــــــفري( والقبوالت )الكمبياالت املخصـــــــ ــــــومة )ذات الكوبون الصـــــــ املخصـــــــ

 .4/ 3/ 5فيطبق عليها ما جاء في البند   -مع حرمتها-فوائد  السند أما ال

)مبلغ الورقة( بما فيها أوراق القبض )الكمبياالت والساااااااندات إالذنية(: يزكى أصااااااال الدين    5/3/4/3

بشـــأن الفوائد إن   4/ 3/ 5الزيادة املدمجة في الثمن إذا كان عن ســـلعة مبيعة باألجل، ويراعى ما جاء في البند 

 مادام ال كانت ورقة القب
ً
 أو مؤجال

ً
ض تشـتمل عليها، ويسـتوي أن يكون الدين الذي تمثله ورقة القبض حاال

 .2/ 3/ 5يتعذر استيفاؤه وينظر البند 

ن املؤســــســــة من اســــتثمارها ال تزكى  املبالغ املحتفظ بها )املحتجزة( عن العقود  5/3/4/4
َّ
: إذا لم تمك

ــتها  التي لدى العم (Retention amount)هذه التأمينات   الء لضــــــمان إنجاز املؤســــــســــــة تعهداتها إال إذا قبضــــ

 .فتزكيها عن سنة واحدة

 عن العقود املبرمة: ال تزكى، لخروجها من ملك املؤسسة  5/ 4/ 3/ 5
ً
 .املبالغ املدفوعة مقدما

تـــاليـــة، ال تجـــب الزـكــاة فيهـــا   6/ 4/ 3/ 5 ، وهي التي تخص فترات مـــاليـــة 
ً
ــــــروفـــات املـــدفوعـــة مقـــدمـــا املصـــــــ

 .ملؤسسةلخروجها من ملك ا

ــــــتحقـــة، وهي التي تخص الفترة الحـــاليـــة ولم تقبض بعـــد: تزكى زـكــاة الـــديون   7/ 4/ 3/ 5 اإليرادات املســـــــ

 .1/ 3/ 5حسبما هو مبين في البند 

الوديعة القانونية، وهي املحجوزة بطلب الجهات املختصة، لدى أحد البنوك ملنح الترخيص   8/ 4/ 3/ 5

بعد موافقة تلك الجهات: فإنها تزكى لســـــنة واحدة إذا لم  للمؤســـــســـــة وال يمكن ســـــحبها وال التصـــــرو فيها إال

 .4/ 3/ 5فيطبق عليها ما في البند   -وهي محرمة-تمكن املؤسسة من استثمارها، وإذا كانت بفوائد  

ــــــترين: يزكى الثمن اإلجمـالي بمـا فيـه األربـاح    9/ 4/ 3/ 5 ــــــتحقـة على املشـــــــ مـدينو املرابحـة، وهي املبـالغ املســـــــ

 للبند 
ً
 .1/ 3/ 5طبقا

مدينو بضاعة السلم التي اشترتها املؤسسة ولم تسلم بعد: تزكي املؤسسة رأس مال السلم    10/ 4/ 3/ 5

ــــغيل أو لدر الدخل فيطبق عليها البند  ــــد التجارة، وإذا كانت للتشـــــــ ــــتراة بقصـــــــ ــــاعة املشـــــــ   1/ 4إذا كانت البضـــــــ

 نقود.أما رأس مال السلم املقبوض للبائع عن البضاعة املبيعة فهو يزكى ضمنا في ال  2/ 4و

مدينو بضــاعة االســتصــناع التي باعتها املؤســســة، يمثل رصــيد املبالغ املســتحقة للمؤســســة    11/ 4/ 3/ 5

 في املوجودات  
ً
بمواعيد إنجاز بضــــــاعة االســــــتصــــــناع املبيعة، وهو يدخل في املوجودات الزكوية ويزكى ضــــــمنا

.
ً
 املتداولة بصفته نقودا
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ملؤســســة إذا كانت البضــاعة بقصــد التجارة تدرج مدينو بضــاعة االســتصــناع التي اشــترتها ا  12/ 4/ 3/ 5

 للبنــد 
ً
ــــــنوع امللتزم بــدفعــه للبــائع ويزكى طبقــا ــــــمن املوجودات الزكويــة بــالتكلفــة وهي ثمن املصـــــــ مــديونيتهــا ضـــــــ

5 /3 /1. 

ــتثمارات في األســـــــهم بغرض املتاجرة تزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها الســـــــوقية، وإذا    13/ 4/ 3/ 5 االســـــ

 .يمتها بتقويم أهل الخبرةلم يكن لها سوق زكيت ق

 املدينون في محفظة التأمين:  5/ 3/ 5

 له ذمة مالية مســــــــتقلة،  
ً
بناء على ما ورد في معيار التأمين بأن اشــــــــتراكات حملة الوثائق تكون صــــــــندوقا

 برد الفائض لحملة الوثائق )الفقرات
ً
ــترك تبرع بالقســــط، وأن صــــندوق التأمين ليس ملتزما   5/ 5،  2وأن املشــ

 .لتأمين( فإن محفظة التأمين ال زكاة فيهامن معيار ا

 زكاة الزروع والثمار  4/ 5

ــــــق وتعـادل    1/ 4/ 5 ـــــــة أوســـــــ ـــــــاب الزروع والثمـار خمســـــــ كيلو جرام، وال يراعى الحول بـل العبرة   653نصـــــــ

% فيما له مؤونة،   5% فيما ليس له مؤنة الســــــــقي، ونصــــــــف العشــــــــر    10بالحصــــــــاد، ومقدار زكاتها العشــــــــر  

 % فيما يسقى مشتركا.  7,5وثالثة أرباع العشر  

تضـــم األنواع من الجنس الواحد، في حســـاب النصـــاب كأنواع الحبوب وأنواع الثمار، وال يضـــم   2/ 4/ 5

ــة أو  ـــــ ــــــســـــــ ــابــه، وال أثر الختالو أمــاكن الزروع والثمــار اململوكــة للمؤســـــــ ـــــ جنس آلخر، فينفرد كــل جنس بنصـــــــ

 .الشركة

ــــــم الربع أو الثلـث  يجوز اعتمـاد الخرص )تقـدير الخبراء( عنـد    3/ 4/ 5 ــــــالح الزروع والثمـار، مع حســـــــ صـــــــ

ـــــب الخرص بعد التجفيف، ويجوز إخراج  ـــــرو فيها، وتخرج الزكاة حســـــــ ـــــاحب الزرع ثم يتم التصـــــــ وتركه لصـــــــ

 .القيمة

 .ال تدخل في املوجودات الزكوية األعمال قيد التنفيذ في املنشآت املتعلقة بالزراعة  4/ 4/ 5

ــتلزمات اإلنتاج، مثل األســـمدة، واألدوية، وال تحســـم إال إذا  ال تدخل في املوجودات الزكوية  5/ 4/ 5 مسـ

 .تم الحصول عليها باالستدانة

 ال تدخل في املوجودات الزكوية مواد التغليف والتعبئة.  6/ 4/ 5

ال تحســـــــــم من املوجودات الزكوية مصـــــــــروفات الري، وال مصـــــــــروفات إصـــــــــالح األرض والقنوات    7/ 4/ 5

 والتربة.

 .املوجودات الزكوية نفقات اإليصال للمستحقينتحسم من    8/ 4/ 5

األرض املســـــتأجرة للزراعة زكاة زروعها على املســـــتأجر، وفي حال املزارعة أو املســـــاقاة زكاتها على   9/ 4/ 5

 .الطرفين بالنسبة والتناسب
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الـــدعم والهبـــات املتعلقـــة بـــالزراعـــة: الـــدعم النقـــدي يـــدخـــل في الوعـــاء الزكوي في املوجودات    10/ 4/ 5

 للبند الس 
ً
 .أما األرض واملعدات املوهوبة فال تدخل في الوعاء الزكوي   1/ 3/ 5ائلة طبقا

 زكاة املعادن  5/ 5

 .تشمل املعادن كل ما يستخرج من األرض والبحر من املعادن السائلة أو الجامدة أو الغازية  1/ 5/ 5

 من الذهب ويراعى النصـــــــاب فيما  85نصـــــــاب املعادن ما تبلغ قيمته    2/ 5/ 5
ً
    جراما

ً
يســـــــتخرج تباعا

دون ترك، فإذا انقطع االستخراج ألكثر من املعتاد يراعى النصاب عند استمنافه، واملقدار الواجب إخراجه 

 للدولة ال زكاة فيه، وإن كان ما يســــتخرج على غير ملكها فهو   2,5
ً
%. إن كان ما يســــتخرج من املعادن مملوكا

 .4/ 5( بشأن عقود االمتياز البند 22م )ملستخرجه وفيه الزكاة، وينظر املعيار الشرعي رق

ما يســــتخرج من البحر من لؤلؤ أو مرجان أو ســــمك بقصــــد املتاجرة فإنه يزكى زكاة عروض    3/ 5/ 5

 التجارة.

 زكاة األنعام  6/ 5

أنصـــــــبة األنعام )اإلبل والبقر والغنم( ومقادير زكاتها، تنظر في امللحق وهي ملا يتخذ منها للدر والنســـــــل، 

ــترط الســـــو  م )الرعي من الكأل املباح( أكثر العام لزكاة األنعام، أما إن اتخذت للتجارة فتزكى زكاة عروض ويشـــ

 .التجارة

ال عبرة بتفرق األنعــــام في أمــــاكن مختلفــــة مع وحــــدة امللكيــــة وتعتبر الخلطــــة فتعــــامــــل األنعــــام   1/ 6/ 5

 .اململوكة ألكثر من واحد معاملة ملك الواحد إذا حصل االشتراك في املرافق

 األنعام املتخذة للتجارة تزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقية للبيع.  2/ 6/ 5

ــــــقي أو الحمــل ال تــدخــل في املوجودات    3/ 6/ 5 ــــــتخــدمــة في حرث األرض للســـــــ األنعــام العــاملــة وهي املســـــــ

 الزكوية.

ذت لإلنتـاج ال تجـب الزكاة في الحيوانات األخرى من غير األنعـام إال أن تتخـذ للتجـارة أما إن اتخـ   4/ 6/ 5

 وليس للمتاجرة فال تدخل في املوجودات الزكوية.

املنتجات الناشــئة عن الحيوانات، مثل اللبن والصــوو إن قصــد بها التجارة زكيت مثل عروض   5/ 6/ 5

 التجارة.

ال زكاة في الخيل والبغال والحمير وســـــائر الحيوانات املتخذة لالســـــتعمال أو للزينة إال إذا كانت    6/ 6/ 5

 .للمتاجرة

 .2/ 4ال زكاة في الدجاج املنتج، ويعامل كاملستغالت ينظر البند    7/ 6/ 5

ــاة عروض   8/ 7/ 5 ــة يزكى زـكـ ــد للبيع والحليــــب ومخزون الثروة الحيوانيــ ــام والبيض املعــ ــاج اللحــ الــــدجــ

 التجارة إذا اتخذ للتجارة.

 املطلوبات ) الديون والحقوق على املؤسسة (-6 
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 تقسيم املطلوبات:  1/ 6

 على املؤســـــســـــة، مثل رأس تضـــــم املطلوب
ً
 ليســـــت من الوجهة الشـــــرعية ديونا

ً
ات في القوائم املالية بنودا

 على املؤســــــــســــــــة، وتنقســــــــم الديون 
ً
، وكذلك االحتياطيات واألرباح ليســــــــت ديونا

ً
مال الشــــــــركة فهو ليس دينا

 املدرجة في بند املطلوبات إلى:

عد ســـــــــــــنة وهى التي تنشـــــــــــــأ عن شـــــــــــــراء  مطلوبات غير متداولة )طويلة األجل( وهي ما يســـــــــــــتحق ب  1/ 1/ 6

 املوجودات الثابتة باألجل واملستحقات األخرى الطويلة األجل.

 .مطلوبات متداولة )قصيرة األجل( وهي ما يستحق خالل سنة  2/ 1/ 6

 الديون على املؤسسة:  2/ 6

ــة نتجت عن الحصــــــول على أصــــــول زكوية متداولة للتجارة فإنها    1/ 2/ 6 إن كانت الديون على املؤســــــســــ

 .حسم من الوعاء الزكوي ت

إن كانت الديون ترتبت للحصــــــــــول على أصــــــــــول ثابتة غير خاضــــــــــعة للزكاة، فإنها ال تحســــــــــم من    2/ 2/ 6

 الوعاء الزكوي.

ــبــة   3/ 2/ 6 ــــ ــــــول على موجودات زكويــة يرجع إلى نســـــــ إذا تعــذر معرفــة مقــدار الــديون التي ترتبــت للحصـــــــ

فمثال لو   .فتحســــــــــم هذه النســــــــــبة من الوعاء الزكوي املوجودات الزكوية من مجمل موجودات املؤســــــــــســــــــــة،  

ــــــم من الوعاء الزكوي    %40كانت املوجودات الزكوية   ــــــة فإنه يحســـــــ ــــــســـــــ من   %40من مجمـل موجودات املؤســـــــ

 .مجمل الديون 

ــــــروع كــاالقتراض بفوائــد   4/ 2/ 6 ــــــبــب املــديونيــة غير مشـــــــ فــإن الفوائــد غير املــدفوعــة ال   ,إذا كــان ســـــــ

 وال تستقر في الذمة. تحسم من املوجودات الزكوية ألن
ً
 صحيحا

ً
 االلتزامات املحرمة ليست في الشرع دينا

 تطبيقات املطلوبات املتداولة في بنود القوائم املالية  3/ 6

ــبة للمؤســـــــســـــــات املودعة لدوها من أصـــــــحابها تحســـــــم من    1/ 3/ 6 ــابات الجارية: أرصـــــــدتها بالنســـــ الحســـــ

لنســـــــبة للمؤســـــــســـــــات املســـــــتثمرة فيها لصـــــــالح املوجودات الزكوية للمؤســـــــســـــــة، والحســـــــابات االســـــــتثمارية با

أصـــــحابها: تحســـــم من املوجودات الزكوية للمؤســـــســـــات هي وأرباحها، بعد اقتطاع نصـــــيب املضـــــارب أو أجرة 

 .الوكالة املستحقة للمؤسسة

ــنة الزكوية   2/ 3/ 6 ــد بهذا البند املبالغ املســـــــتحقة الدفع لدائني املؤســـــــســـــــة خالل الســـــ الدائنون، يقصـــــ

ــــــم من املوجودات  القـادمـة، وهي تنشـــــــــــــ  ــــــائع واملعـدات أو الخـدمـات بـاألجـل: تحســـــــ ــــــول على البضـــــــ أ من الحصـــــــ

 .الزكوية

دائنو بضــاعة الســلم املبيعة، أي املشــترون ســلما من املؤســســة وملا يقبضــوا البضــاعة وهي دين   3/ 3/ 6

 لعدم تسليمها بعد، يحسم من املوجودات الزكوية مقدار رأس مال السلم.
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صـــــــناع املبيعة، وهي دين للتعاقد على صـــــــنعها وعدم تســـــــليمها بعد يطبق دائنو بضـــــــاعة االســـــــت  4/ 3/ 6

 .3/ 3/ 6عليها البند 

دائنو بضـــــــــاعة االســـــــــتصـــــــــناع املشـــــــــتراة، وهو ما ترتب في ذمة املؤســـــــــســـــــــة عن شـــــــــرائها لبضـــــــــائع    5/ 3/ 6

 مستصنعة: يحسم رصيد هذا البند من املوجودات الزكوية.

ألمر الصــــــادرة ملوردي البضــــــائع والخدمات باألجل أو   أوراق الدفع، وهي الكمبياالت والســــــندات  6/ 3/ 6

 .عند االقتراض بدون فائدة إذا كانت مستحقة في السنة الزكوية التالية: وهي تحسم من املوجودات الزكوية

 .2/ 3/ 6القروض القصيرة األجل وحسابات السحب على املكشوو يراعى فيها ما ورد في البند   7/ 3/ 6

ــــــروفات    8/ 3/ 6 املســـــــــــــتحقة: وهي تخص الفترة الحالية وتســـــــــــــدد خالل الفترة التالية تحســـــــــــــم من  املصـــــــ

 .املوجودات الزكوية

 إذا ـكانـت عن خـدمـات لم تؤد فال زـكاة فيمــا يقــابـل الخــدمـات غير   9/ 3/ 6
ً
ـــــــة مقــدمـا اإليرادات املقبوضـــــــ

، لذا تحســــــــــم من املؤداة، لعدم اســــــــــتقرار امللك في الدفعات، ألن اإلجارة تفســــــــــخ باألعذار والظروو الطارئة

ــــــفوي،   .املوجودات الزكويــة ـــــــة كتــابي أو شـــــــ ـــــــة مقــدمــا بموجــب عقــد معــاوضـــــــ أمــا الــدفعــات النقــديــة املقبوضـــــــ

فتدخل في ملك املؤســـــــســـــــة أو الشـــــــركة وتجب زكاتها إذا كانت عن بضـــــــائع ولو لم تســـــــلم، وهي ال تحســـــــم من 

 املوجودات الزكوية.

لية ويســـــتحق ســـــدادها في الســـــنة الالحقة،  الضـــــرائب املســـــتحقة: وهي التي تخص الســـــنة الحا  10/ 3/ 6

 .تحسم من املوجودات الزكوية

التأمينات املقدمة من العمالء لضـــــمان إنجاز تعهداتهم وســـــداد الفواتير الدورية: تحســـــم من    11/ 3/ 6

 املوجودات الزكوية.

في  حقوق األقلية وهي حقوق املســــــاهمين اآلخرين في الشــــــركة التابعة للشــــــركة األم وهي تظهر  12/ 3/ 6

 .5/ 2/ 4القوائم املوحدة. يطبق عليها البند 

 (  1املخصصات) -7

 تعريف املخصصات  1/ 7

ـــــــــات تمثـــل املبـــالغ املجنبـــة من اإليرادات في نهـــايـــة الفترة املـــاليـــة ملقـــابلـــة احتمـــال نقص في  املخصـــــــــــــصـــــــ

قدير ملبالغ  املوجودات أو ملقابلة التزام على املنشـــــــأة لم يحدد بدقة أو لم ينشـــــــأ. وبما أن املخصـــــــصـــــــات هي ت

الخســـــــارة املحتملة وااللتزامات غير املحددة فإذا تم تحصـــــــيل الدين أو أداء االلتزام أو كان مبلغ املخصـــــــص  

 إلى حساب األرباح والخسائر )قائمة الدخل(.
ً
 أو جزئيا

ً
 أكبر مما يجب فإن املخصص يعاد كليا

 تقسيم املخصصات  2/ 7

 
 .  3/ 3/ 5و  2/ 3/ 5اقتضت الحاجة بيان بعضها سابقا فينظر  (1)
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 يجب في املخصصات مراعاة اآلتي:

ات املتعلقة باألصـــول الثابتة: ال تحســـم مخصـــصـــات األصـــول الثابتة من املوجودات  املخصـــصـــ   1/ 2/ 7

 .الزكوية حيث إن املوجودات الثابتة نفسها لم تدخل في الوعاء الزكوي 

ــاب الزكاة يتم بالقيمة الســـــــــوقية فإن    2/ 2/ 7 ــات املتعلقة باألصـــــــــول املتداولة: بما أن حســـــــ املخصـــــــــصـــــــ

داولة ال تعتبر من املطلوبات التي تحســـــم من املوجودات الزكوية. أما  املخصـــــصـــــات املتعلقة باملوجودات املت

إذا قومت املوجودات املتداولة ألغراض حســــاب الزكاة بالقيمة الدفترية ) لســــبب من األســــباب ( وكانت أكثر 

ــــــوقية من هذه   ــــــم من املوجودات الزكوية الفرق بين القيمة الدفترية والســـــــ ــــــتبدالية فيحســـــــ من القيمة االســـــــ

 .صاتاملخص

املخصـــــــصـــــــات املتعلقة باملطلوبات: مخصـــــــصـــــــات املطلوبات ملقابلة التزامات على الشـــــــركة غير   3/ 2/ 7

ــــص   ــــرائب، ومخصـــــــ ــــص الضـــــــ ــــص اإلجازات، ومخصـــــــ ــــص نهاية الخدمة، ومخصـــــــ محددة بدقة، مثل: مخصـــــــ

ــــــريـة، وإذا تبين أن فيهـا   ـــــــات، يجـب تقـديرهـا بـدون مغـاالة حتى ال تتحول إلى احتيـاطيـات ســـــــ مغـاالة  التعويضـــــــ

 فيجب إزالة الفرق.

في الحاالت التي يخصم فيها املخصص من املوجودات فإنه إذا تضمن املخصص فوائد فإنها ال   4/ 2/ 7

، علما بأن اإليداع أو االقتراض  
ً
تحسـم من املوجودات الزكوية ويحسـم فقط االلتزام الواجب السـداد شـرعا

 .3/ 2/ 6بالفائدة مقطوع بحرمته وينظر البند 

 يقات املخصصات وما يحسم منها أو ال يحسم من املوجودات الزكويةتطب  3/ 7

مخصــص إطفاء مصــاريف ما قبل التشــغيل، هو الجزء املتراكم من املبلغ املطفأ من مصــاريف    1/ 3/ 7

 ما قبل التشغيل. وهذا املخصص ال يحسم من املوجودات الزكوية.

راة بقصــــــد النماء، هو ملراعاة هبوط  مخصــــــص الهبوط في قيمة االســــــتثمارات في األســــــهم املشــــــت  2/ 3/ 7

األســـــــــعار في األســـــــــواق املالية أو القيم الدفترية عن التكلفة في حال التقويم بالتكلفة أو الســـــــــوق، أوهما أقل. 

 .وهذا املخصص ال يحسم من املوجودات الزكوية

ة، وهو في مخصـص البضـاعة الهالكة أو التالفة )املعرضـة للهالك أو للتلف( أو البطيئة الحرك  3/ 3/ 7

حـالـة البضـــــــــــــاعـة البطيئـة الحركـة ملقـابلـة احتمـال انخفـاض القيمـة، النتهـاء الصـــــــــــــالحيـة أو تقـادم النوعيـة أو 

 بطء التسويق: وهذا املخصص ال يحسم من املوجودات الزكوية.

مخصـــــص هبوط أســـــعار البضـــــائع، أو أســـــعار األوراق املالية وهو ملراعاة الهبوط الذي حصـــــل    4/ 3/ 7

 .يحسم من املوجودات الزكويةفعال، هو ال  

ـــــــة بـدفع مقـابـل عن اإلجـازات    5/ 3/ 7 ــــــســـــــ ــــــص اإلجـازات، وهو مبلغ مقتطع ملواجهـة التزام املؤســـــــ مخصـــــــ

 املستحقة للموظفين: وهذا املخصص ال يحسم من املوجودات الزكوية.
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الغ  مخصص نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد، أو الراتب التقاعدي للعاملين في املؤسسة، هي مب  6/ 3/ 7

ــــم من املوجودات الزكوية، ألنها  ــات ال تحســـــــ ــ ــــصـــــــ ــة بدفعها، وهذه املخصـــــــ ــ ــســـــــ ــ مقتطعة ملواجهة التزام املؤســـــــ

 أو تكن واجبة الدفع في العام الحالي ولم 
ً
مرصــــــــــدة للصــــــــــرو ولم تصــــــــــرو فعال، وذلك ما لم يتم الدفع فعال

 .تسدد

اإليرادات ملواجهة االلتزام مخصـــــص التعويضـــــات، وهي املبالغ التقديرية التي يتم تحميلها على   7/ 3/ 7

املؤكد الناتج عن صـــــدور حكم قضـــــائي ابتدائي )قابل لالســـــتمناو( بدفع مبلغ معين كتعويض للغير، ويقوم 

ــبح  ــ ــم من املوجودات الزكوية إلى أن يصـــــــ ــ ــائي: وهو ال يحســـــــ ــ ــــص باملبالغ الواردة في الحكم القضـــــــ هذا املخصـــــــ

 .واجب الدفع بحكم قضائي نهائي

ة: وهو مبلغ مرصـــــــــد للصـــــــــرو ولم يصـــــــــرو فعال ال يحســـــــــم من املوجودات  مخصـــــــــص الصـــــــــيان  8/ 3/ 7

 .الزكوية

مخصص التأمين على األصول الثابتة، وهو يمثل املبالغ التي يتم تحميلها على إيرادات الشركة    9/ 3/ 7

 عن األقسـاط التي سـوو تدفع لشـركات التأمين، ويتم تقويم هذا املخصـص باملبالغ التي يتكون 
ً
لتكون بديال

نهـا: هـذا املخصـــــــــــــص ال يحســـــــــــــم من املوجودات الزكويـة ألنـه من األموال املرصــــــــــــــدة التي لم تخرج عن ملـك م

 الشركة.

مخصـــــــــــــص انخفــاض أســـــــــــــعــار العمالت، هو املبلغ الــذي يتم تحميلــه على اإليرادات ملواجهــة    10/ 3/ 7

الية للشـــــركة عن احتمال انخفاض أســـــعار العمالت األجنبية مقابل ســـــعر العملة املســـــتخدمة في القوائم امل

ــرائها، ويقوم بالفرق بين الســـــعرين )ســـــعر الشـــــراء وســـــعر الســـــوق( هذا املخصـــــص ال يحســـــم من  أســـــعار شـــ

 املوجودات الزكوية ألن العبرة بسعر الصرو السائد عند تقويم املوجودات الزكوية.

ــة التي يتم تحميلهـــا على اإليرادات    11/ 3/ 7 ألداء  مخصـــــــــــــص الضـــــــــــــرائـــب، وهو يمثـــل املبـــالغ التقـــديريـ

الضــــريبة املســــتحقة على الشــــركة بحكم القانون في الســــنة الحالية ولم تدفع، وتقوم في ضــــوء حجم نشــــاط  

الشـركة في الفترة املالية الحالية، مع االسـتمناس بالربط الضـريبي في الفترات املالية السـابقة: هذا املخصـص  

 .يحسم من املوجودات الزكوية

 االحتياطيات-8 

 طياتتعريف االحتيا  1/ 8

ــــــتقطعـة من األربـاح، إمـا بموجـب القـانون )االحتيـاطي القـانوني( أو بـالنظـام   االحتيـاطيـات هي مبـالغ مســـــــ

ــاغــــ ي للمؤســــســــة، أو بقرار من الجمعية العمومية )االحتياطيات االختيارية( والغرض من االحتياطيات   األســ

و لتوزيع أرباح في الســــــنوات التي ال توفير األموال الالزمة للتوســــــع مســــــتقبال أو ملواجهة الخســــــائر املحتملة، أ

 تتحقق فيها أرباح، أو لتوزيعها عند انتهاء الحاجة.

 طبيعة وحكم االحتياطيات  2/ 8
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8 /2 /1    
ً
االحتياطيات بنوعيها القانوني واالختياري ال تحســــم من املوجودات الزكوية، ألنها ال تعد شــــرعا

بات، وهي تزكى لكونها مملوكة للمؤســــــســــــة وذلك  من قبيل الديون على املؤســــــســــــة، وإن كانت تذكر في املطلو 

 .ضمن املوجودات الزكوية في حالة تطبيق طريقة صافي املوجودات

ــادر التمويل للمؤســـســـة ال يعدان من    2/ 2/ 8 حســـاب رأس املال، وعالوة اإلصـــدار وإن كانا من مصـ

 دات الزكوية.الديون عليها وإن كان رأس املال يذكر في املطلوبات وهما ال يحسمان من املوجو 

 تطبيقات االحتياطيات  3/ 8

احتيـاطي إعـادة التقويم )االحتيـاطيـات الرأســـــــــــــمـاليـة( وهو ينشــــــــــــــأ من إعـادة تقويم املوجودات    1/ 3/ 8

وبما أنه نشـــــــــأ عن تقويم املوجودات الثابتة التي ال تزكى، فال يحســـــــــم من   ,الثابتة بالقيمة الســـــــــوقية الحالية

 املوجودات الزكوية.

إداري    2/ 3/ 8 بقرار  احتجــــــازه  يتم  للتوزيع  القــــــابــــــل  الربح  فــــــائض  اإليرادي، وهو جزء من  االحتيــــــاطي 

 ملواجهة االحتياجات املستقبلية. وهو ليس دينا على املؤسسة فال يحسم من املوجودات الزكوية

ة  احتياطي األرباح الناتجة عن عمليات أســــــــــهم املؤســــــــــســــــــــة املشــــــــــتراة )أســــــــــهم الخزينة أي خزين  3/ 3/ 8

ــة أســـهمها وبيعها: ال يحســـم من املوجودات الزكوية، وهو جزء   املؤســـســـة( وهو ما يتحقق من شـــراء املؤســـسـ

 .من األرباح

وهي األربــاح التي يعلن عنهــا مجلس اإلدارة ولم يتقرر توزيعهــا    ,احتيــاطي األربــاح املقترح توزيعهــا  4/ 3/ 8

 بعد: ال يحسم من املوجودات الزكوية.

احتياطي األرباح املســــــــتبقاة، وهو ما يتقرر ترحيله من أرباح إلى الســــــــنوات التالية. وهو نوع من    5/ 3/ 8

 االحتياطيات اإليرادية: ال يحسم من املوجودات الزكوية.

 انية التي تصرو فيها الزكاةاملصارو الثم -9

مصارو الزكاة هي األصناو الثمانية التي نصت عليها اآلية الكريمة )إنما الصدقات للفقراء واملساكين  

والعاملين عليها واملؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا عليم 

ـــــنف من . يترك للهيئات ا60حكيم( التوبة: ـــــود والتطبيقات لكل صـــــــ ـــــات تحديد املقصـــــــ ـــــســـــــ ـــــرعية للمؤســـــــ لشـــــــ

 .األصناو الثمانية

 أحكام تتعلق بصرو الزكاة-10

ـــــتحقين    1/ 10 ــة( ذمة املدينين وال يخل ذلك بأداء املســـــــ ـــ ـــــســـــــ ال يجزئ عن دفع الزكاة إبراء املزكي )املؤســـــــ

 للزكاة ديونهم مما قبضوه من زكاة دائنيهم دون تواطؤ أو اشتراط.

لغيبة املال، أو  -بما ال يزيد لســـــنة    -صـــــل دفع الزكاة فور وجوب أدائها، ويجوز تأخير إخراجها  األ   2/ 10

 .ربط توزيعها بجداول زمنية، أو ملصلحة ظاهرة

 بها.  3/ 10
ً
 خاصا

ً
 أو حسابا

ً
 على املؤسسات أن تفرد للزكاة صندوقا
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الزكاة في مشاريع استثمارية    األصل صرو الزكاة في مصارفها. وعند الحاجة يجوز توظيف أموال  4/ 10

ــــــؤولـة عن جمع الزـكاة   ــــــرعيــة املســـــــ ــــــتحقــاق للزـكاة، أو تكون تـابعــة للجهــة الشـــــــ ــــــحــاب االســـــــ تنت)ي بتمليــك أصـــــــ

ــــــمـانـات الكـافيـة  ــــــتحقين وتوافر الضـــــــ ــة الفوريـة للمســـــــ ــــ وتوزيعهـا، على أن يكون ذلـك بعـد تلبيـة الحـاجـة املـاســـــــ

 .للبعد عن الخسائر

 ال تسقط الزكاة بالتقادم.  5/ 10

يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها بشــــــــــروط التعجيل، ويرجع في تحديدها إلى الهيئات    6/ 10

 .الشرعية للمؤسسات

 إخراج القيمة جائز.  7/ 10

 .ال يجب تعميم الزكاة على جميع األصناو الثمانية، بل يجوز االقتصار على بعضها  8/ 10

املــــال املزكي  9/ 10 إلى غير موطن  ــــــرعيــــة  يجوز نقــــل الزـكـــاة  الشـــــــ الهيئــــات  تقــــدرهــــا  ــــــلحــــة ظــــاهرة  ، ملصـــــــ

 .للمؤسسات

 أنصبة األنعام وزكاتها-11

 .3/ 11و   2/ 11و   1/ 11تنظر الجداول في البنود 

 جدول نصاب ومقادير زكاة اإلبل:  1/ 11

 مقدار الزكاة الواجبة إلى من

 ال ش يء  4 1

 شاة   9 5

 شاتان   14 10

 ثالث شياه   19 15

 أربع شياه   24 20

 بنت مخاض ) سنة ودخلت في الثانية ( 35 25

 بنت لبون ) سنتان ودخلت في الثالثة ( 45 36

 حقة ) ثالث سنوات و دخلت في الرابعة( 60 46

 جذعة )أربع سنوات و دخلت في الخامسة( 75 61

 بنتا لبون   90 76

 حقتان   120 91

 ثالث بنات لبون   129 121

 حقة وبنتا لبون  139 130

 حقتان وبنت لبون   149 140
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 ثالث حقاق   159 150

 أربع بنات لبون   169 160

 حقة وثالث بنات لبون  179 170

 حقتان وبنتا لبون   189 180

 ثالث حقاق وبنت لبون  199 190

 أربع حقاق أو خمس بنات لبون  209 200

 حقة وأربع بنات لبون  219 210

 حقتان وثالث بنات لبون   229 220

 ثالث حقاق وبنتا لبون  239 230

 أربع حقاق وبنت لبون  249 240

 ( بنت لبون 40( حقة وفي كل )50وهكذا ما زاد عن ذلك في كل )
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 جدول نصاب ومقادير زكاة البقر  2/ 11

 مقدار الزكاة الواجبة إلى من

 ال ش يء  29 1

 تبيع أو تبيعة )سنة و دخلت في الثانية( 39 30

 مسنة ) سنتان ودخلت في الثالثة ( 59 40

 تبيعان أو تبيعتان  69 60

 مسنة، وتبيع أو تبيعة  79 70

 مسنتان   89 80

 ثالثة أتبعة  99 90

 مسنة، وتبيعان أو تبيعتان   109 100

 مسنتان، وتبيع أو تبيعة  119 110

 ثالث مسنات أو أربعة أتبعة   129 120

 وهكذا ما زاد ففي كل ثالثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة

 جدول نصاب ومقادير زكاة الغنم  3/ 11

 مقدار الزكاة الواجبة إلى من

 ال ش يء  39 1

 شاة   120 40

 شاتان   200 121

 ثالث شياه   399 201

 أربع شياه   499 400

 وهكذا ما زاد على ذلك في كل مائة شاة شاة

 

 تاريخ إصدار املعيار

 م.2008تشرين الثاني )نوفمبر(  28هـ =  1429ذي القعدة   30صدر هذا املعيار بتاريخ  
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الواجبة  الزكاة : بخصوص ( تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالمي6املعيار الشر ي )

 على البنك قبل قرار التحول 

 الزكاة الواجبة على البنك قبل قرار التحول  -11

إذا كان التحول بتملك من الراغبين في تحويله فال يجب عليهم زكاة عن الفترة الســــــابقة، وإنما هي على  

شـأن مسـؤولية  املالك السـابقين ويوجد وينشـأ سـبب وجوب الزكاة على املالكين الجدد منذ التحول. ويطبق ب

( الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.  9إخراجها ما ورد في معيار الزكاة رقم )

أما إذا كان التحول من داخل البنك ولم يتم إخراجها فإن أداءها عن الفترة السابقة واجب على املساهمين،  

حرامــا ألن إخراج الزكــاة هو إخراج لجزء من الواجــب الــذي    علمــا بــأنهم مطــالبون بــأداء الزكــاة ولو كــان املــال

 هو التخلص من جميع الفوائد واملكاسب غر املشروعة.
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 ، بشأن زكاة املرهون الرهن وتطبيقاته املعاصرة: (39املعيار الشر ي رقم ) 

 زكاة املرهون -9

ونمائه أو في نمائه فقط، وال يمنع  تجب زكاة املرهون على مالكه إذا كان مما تجب الزكاة في أصــــــله    1/ 9

 من ذلك كونه ممنوعا من التصرو فيه.

ــابـــات الجـــاريـــة والتـــأمينـــات النقـــديـــة ووحـــدات   2/ 9 ــــــ ــــــع للزـكــاة جميع الرهونـــات النقـــديـــة ـكــالحســـــــ تخضـــــــ

الصـناديق والحسـابات االسـتثمارية املجمدة وكذلك دين السـلم واالسـتصـناع بالضـوابط املنصـوص عليها في  

 .3/ 5و    2/ 5و    1/ 5( بشأن الزكاة البند 35رقم )املعيار الشرعي  



 الزكاة فقًها وقضاء 

 
161 

 

القسم الخامس: نوازل الزكاة الواردة في فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء 

عليه الصـــــــــالة والســـــــــالم يرســـــــــل عماله  ، فقد كان  الدين ال يمنع الزكاةالصـــــــــحيح من أقوال العلماء أن  .23

ـــــــه لخرص الثمــار، ولم يقــل لهم انظروا هــل أهلهــا مــدينون أم ال. الفتوى رقم ) (  4650لقبض الزكــاة وخراصـــــــ

 .عبد العزيز ابن باز(  عبد الرزاق عفيفي، بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود،

تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إال  : املقترض وهو من أخذ املال لحاجته فالزكاة املقترض ملال القرض .24

ــــدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ؛   ــــاب، واملال في يده لم ينفقه ولم يســـــــ إذا حال الحول وهو نصـــــــ

عبــد   عبــد الرزاق عفيفي،  بتوقيع املشــــــــــــــايخ )عبــد هللا بن غــديــان،  (11497ألن املــال في حوزتــه. الفتوى رقم )

 العزيز ابن باز(

ان له على مليء دين يبلغ النصـــــــــــــاب أو يكمل بلوغ نصـــــــــــــاب عنده فتجب فيه الزكاة،  : من ك زكاة الديون  .25

ويزكيه إذا قبضــــه ملا مضــــ ى عليه، ســــواء كان ذلك ســــنة أو أكثر وإن زكاه قبل قبضــــه فحســــن، وإن كان على 

غير مليء فيزكيه إذا قبضـه لسـنة واحدة، وإن مضـ ى عليه أكثر من سـنة، وهذا رواية عن اإلمام أحمد، وهو  

ــيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه  ــيخ عبد الرحمن بن حســـن وقال: وهو اختيار الشـ قول مالك، وأفتى به الشـ

عبــد الرزاق عفيفي( وفي   عبــد هللا بن غــديــان،  ( بتوقيع املشــــــــــــــايخ )عبــد هللا بن منيع،232هللا. الفتوى رقم )

يمكن الدائن اســـــــــتخالص دينه إذا كان املدين معســـــــــرا أو كان مليئا لكنه مماطل وال  "فتوى أخرى ما نصـــــــــها:

منـه، أمـا لكونـه ال يجـد لـديـه من اإلثبـات مـا يســـــــــــــتخلص بـه حقـه لـدى الحـاكم، أو لـديـه اإلثبـات لكن ال يجـد  

ــاعده على تخليص حقه، كما في بعض الدول التي ال نصــــرة فيها للحقوق فال تجب الزكاة   من ولي األمر ما يســ

 ( بتوقيع املشـــــايخ )عبد هللا بن غديان،9069الفتوى رقم )على الدائن حتى يقبض دينه ويســـــتقبل به حوال. 

 عبد العزيز ابن باز(. عبد الرزاق عفيفي،

ـــــــاط املتبقيــة بــأربــاحهــا، إذا حــال عليهــا   الــدين النــاتج عن البيع بــالتقســـــــــــــيط .26 يجــب تزكيــة جميع األقســـــــ

ــــــنة عند رأس حولها، وال يؤثر تأجيلها ملدة ولو طالت على وجوب ا لزكاة فيها؛ ألن ذلك  الحول، وتزكيه كل ســـــــ

عبد هللا   ( بتوقيع املشــايخ )عبد هللا بن قعود،5258التأجيل حصــل باختيار البائع وملصــلحته. الفتوى رقم )

 عبد العزيز ابن باز(  بن غديان،

: ال يجوز ملن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين الذي حسم الزكاة من دين الفقير .27

عبــد   ( بتوقيع املشــــــــــــــايخ )عبــد هللا بن غــديــان،12096ن في ذلــك وقــايــة ملــالــه. الفتوى رقم )لــه على الغريم؛ أل 

 عبد العزيز ابن باز( الرزاق عفيفي،

، ولو كانت ســـــــــــــائمة، وهو مذهـب  اإلبل والبقر العوامل )التي يعمل عليها بالحمل والحراثة( ال زكاة فيها .28

ـــ ي  ـــنن أبو داود الزكاة )«   لتس في العوامل صاااااااااادقةهللا عنه: حأكثر أهل العلم لحديث علي رضـــــــ ((.  1572)ســـــــ
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عبـــد   عبـــد الرزاق عفيفي،  عبـــد هللا بن غـــديـــان،  ( بتوقيع املشـــــــــــــــايخ )عبـــد هللا بن قعود،1802الفتوى رقم )

 العزيز ابن باز(

من  اإلرث أو الهبة أو الشـــراء ال تحســـب من النصـــاب حتى يكمل لها ســـنة  البهيمة التي يملكها صـــاحبها ب .29

ـــــاب وجبت الزكاة. الفتوى رقم ) ـــــايخ )بكر 20087ملكه لها، فإذا تم الحول بعد ما كمل النصـــــــ ( بتوقيع املشـــــــ

 عبد العزيز ابن باز(  عبد العزيز آل الشيخ، صالح الفوزان، أبو زيد،

، بل يدفعها بدون ذبح إلى السـاعي  وال يجوز أن يخرجها لحما  زكاة مائة وسـت وسـتين بقرة أربع مسـنات .30

( بتوقيع املشـــــــــايخ  14472إذا كان، أو إلى الفقراء، ســـــــــواء كانت من عنده أو اشـــــــــتراها من غيره. الفتوى رقم )

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي،  )عبد هللا بن غديان،

البرحي ونحوه بسرا؛ ألنه صالح لألكل. الفتوى رقم  : يجوز إخراج الزكاة من نخيلإخراج البلح والرطب .31

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي، ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن غديان،13502)

ــــل .32 ــــطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع  زكاة العســـــــ ــل املنتج بواســـــــ ــ : ليس في العســـــــ

( بتوقيع املشـايخ )عبد هللا 4195وفيه ربع العشـر. الفتوى رقم )  وحال عليه الحول، وبلغت قيمته النصـاب،

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي، بن قعود،

ــابـا وهو خمســـــــــــــة أوســـــــــــــق وجبـت فيـه الزـكاة، فيخرج  زـكاة الزروع والثمـار إذا بيعـت .33 : إذا بلغ العنـب نصـــــــــــ

ان الســــقي بكلفة. الفتوى رقم نصــــف العشــــر من العنب، وإذا باعه أخرج من ثمنه نصــــف العشــــر هذا إذا ك 

 عبد العزيز ابن باز(   ( بتوقيع املشايخ )عبد الرزاق عفيفي،9884)

: تخرج الزـكاة من قيمـة الثمـار في بلـدهـا وليس في البلـد الـذي تقييم الزروع والثمـار وإخراج النقود عنهـا .34

عبد العزيز ابن  اق عفيفي،عبد الرز  ( بتوقيع املشـــــايخ )عبد هللا بن غديان،10230يصـــــدر له. الفتوى رقم )

 باز(

ــتان على تمر فاخر وتمر رديء .35 ــتمل البســـ : لو كانت قيمة الســـــكري ونحوه عشـــــرة للكيلو الواحد لو اشـــ

ــتة أو ســـــــبعة، جاز اإلخراج عن الجميع من الوســـــــط الذي قيمته  والرديء قيمته ثالثة، والوســـــــط قيمته ســـــ

عبد الرزاق  عبد هللا بن غديان، هللا بن قعود،( بتوقيع املشـــــــــايخ )عبد 2246ســـــــــتة أو ســـــــــبعة. الفتوى رقم )

 عبد العزيز ابن باز( عفيفي،

: التين ليس فيه زكاة؛ ألنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ونحوها، وليس  زكاة الثمار التي تجفف .36

عبـد   عفيفي،عبـد الرزاق    ( بتوقيع املشــــــــــــــايخ )عبـد هللا بن غـديـان،11139ممـا يكـال أو يـدخر. الفتوى رقم )

 العزيز ابن باز(

الفتوى رقم .  املعمول به اآلن واحد وتســعون جراما وثالثة أســباع جرام  نصــاب الذهب بالجرام الحالي  .37

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي، عبد هللا بن غديان، ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود،5522)
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بما تســـاوي وقت تمام الحول؛ الشـــتراكها جميعا في  رقية  إخراج زكاة الذهب والفضـــة عملة و ال حرج في   .38

 عبد العزيز ابن باز( ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن غديان،9564الثمنية. الفتوى رقم )

)من الــذهــب والفضــــــــــــــة( املعــدة لالســـــــــــــتعمــال، إذا بلغــت   بوجوب الزكــاة في الحلياألربح قول من قــال   .39

فضـة أو عروض التجارة ما يكمل النصـاب؛ لعموم األحاديث في  النصـاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب وال

وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم، وألحاديث عبد هللا بن عمرو بن 

العاص وعائشة وأم سلمة املتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة األسانيد، ال مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل  

ـــــايخ )عبد هللا بن قعود،1797بها. الفتوى رقم ) عبد  عبد الرزاق عفيفي،  عبد هللا بن غديان، ( بتوقيع املشـــــــ

 العزيز ابن باز(

ــــــلمهــا. الفتوى رقم ال زكــاة في مكــافــأة نهــايــة الخــدمــة حتى تتســـــــــــــلمهــا .40 ، ويحول عليهــا الحول من تــاريخ تســـــــ

 ن باز(عبد العزيز اب عبد الرزاق عفيفي، ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود،7472)

يســـــــتقبل بها عاما جديدا ابتداء من    زكاة األموال املســـــــتحقة لدى الدولة إذا تأخر صـــــــرفها  بخصـــــــوص .41

(  13381تاريخ قبضــها، ثم يخرج الزكاة، وال زكاة عليه فيما مضــ ى لعدم ملكه لها ملكا مســتقرا. الفتوى رقم )

 عبد العزيز ابن باز(  بتوقيع املشايخ )عبد الرزاق عفيفي،

التي يدفعها أصــــحاب األموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة    الضــــرائبال يجوز أن تحتســــب   .42

ــــــرعية. الفتوى رقم ) ــــــارفها الشـــــــ ــــــرفها في مصـــــــ ــــــة ويصـــــــ ( بتوقيع  6573منها، بل يجب أن يخرج الزكاة املفروضـــــــ

 عبد العزيز ابن باز(  عبد الرزاق عفيفي، املشايخ )عبد هللا بن قعود،

من أرباحها لوجوه البر حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب  %10التي تخرج   عاونيةالجمعيات الت .43

الزكاة في أموالها، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشـــــرة في املائة من صـــــافي أرباحها لصـــــرفه في وجوه البر ال 

ة صــــــــــدقة تطوع، وصــــــــــدقة يســــــــــقط عنها الزكاة الواجبة عليها، إذ أن العشــــــــــرة في املائة املشــــــــــار إليها هي بمثاب

التطوع ال تغني عن الزكاة الواجبة؛ ألن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية، وهذا املبلغ عشـرة في املائة  

ال يدفع على أنه زكاة، وإنما يدفع على ســـبيل صـــدقة التطوع، وعليه فإن الواجب يقتضـــ ي إخراج زكاة أموال  

لبها، كما أن الزكاة واجبة في أموالها للســـــــــــــنوات التي لم تدفع زكاتها.  هذه الجمعية، وبذلها لولي األمر حيث ط 

 عبد الرزاق عفيفي( عبد هللا بن غديان،  ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن منيع،409الفتوى رقم )

الذي ال يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم  الصندوق الخيري للعائلة .44

ــا تبرعوا من أجلــــه، فال زـكـــاة فيــــه. الفتوى رقم )الخــــاص بم ــــــرو فيمــ ( بتوقيع  7449جرد تبرعهم وإنمــــا يصـــــــ

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي،  عبد هللا بن غديان، املشايخ )عبد هللا بن قعود،

ــــــرعيــة. الفتوى رقم )مــا تــدفعــه من املــال بنيــة الزكــاة ملصـــــــــــــلحــة الزكــاة والــدخــل   .45 (  13473يعتبر زكــاة شـــــــ

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي،  وقيع املشايخ )عبد هللا بن غديان،بت
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زكاة عن مبلغ محدد أنتم تقصـدون بها زكاة عن هذا املبلغ مسـتقبال  دفعتم ملصـلحة الزكاة والدخل إذا  .46

فهذا من تعجيل الزكاة، وهو جائز، وال يؤثر عليه كون املســــــئول في مصــــــلحة الزكاة والدخل قصــــــد أن يكون 

هذا املبلغ املدفوع من الزكاة زكاة عن رأس مال الشـــــــركة وأرباحها في الســـــــنوات الثالث املاضـــــــية. الفتوى رقم 

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي، ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود،5136)

ــنة ماضــــــــية .47 ة الواجبة عليك  ثم تبين لك أن الزكاة التي أخرجتها زائدة عن الزكا  إذا أديت زكاة مالك لســــــ

فإنه ال يجزئك أن تنوي الزيادة زكاة ملالك للســـنة القادمة أو جزءا منها؛ ألنه ال بد من النية عند دفع الزكاة، 

ــــــنـة  ــنـة القـادمـة، فال تجزئ عنهـا، ويجـب عليـك أن تزكي مـالـك للســـــــ ــــ وأنـت لم تنو هـذه الزيـادة عنـد دفعهـا للســـــــ

ــايخ )بكر أبو زيد،19128القادمة من غير هذه الزيادة. الفتوى رقم ) ــالح الفوزان، ( بتوقيع املشــ عبد هللا   صــ

 عبد العزيز ابن باز( عبد العزيز آل الشيخ،  بن غديان،

( بتوقيع املشـــــــــــــــايخ  5395يوم يحول عليهـــا الحول. الفتوى رقم )  عروض التجـــارة في الزـكــاةتعتبر قيمـــة   .48

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي،  عبد هللا بن غديان، )عبد هللا بن قعود،

هل يكون بموجب   املوجودة بداخله لغرض إخراج الزكاة،  تقدير قيمة البضــاعةبشــأن محل أقمشــة،   .49

ـــــراء بالجملة أم بموجب بيعها بالقطاعي ف ـــــعرها عند الشـــــــ كان الجواب بأن زكاة األعيان املعدة للبيع فيه بســـــــ

عبد العزيز  ( بتوقيع املشـــــــــايخ )عبد هللا بن قعود،8499حلول الحول حســـــــــب قيمتها بالجملة. الفتوى رقم )

 ابن باز(

، إن تعذر إخراج القيمة أو دعت الحاجة إلى إخراج إخراج زكاة عروض التجارة من جنسـهابخصـوص   .50

ــها، كمصــــــــلحة الفقير واملســــــــكين في ذلك، مع احتياط الغني في إخراج ما  زكاة عروض ال تجارة من عينها نفســــــ

فال بـأس بـذلـك، وال مـانع منـه، ويـدل لـذلـك مـا ذكره البخـاري في    -تبلغ قيمتـه الزـكاة الواجبـة في تلـك العروض 

ــــــ ي هللا  -( عن طـاوس موقوفـا: قـال معـاذ  122ص  2)صـــــــــــــحيحـه( في بـاب: )العرض في الزـكاة ج ألهـل  - عنـه  رضـــــــ

اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصــــدقة مكان الشــــعير والذرة أهون عليكم وخير ألصــــحاب  

للنسـاء: حتصـدقن ولو من حليكن رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم باملدينة، وقال النبي صـلى هللا عليه وسـلم  

(، ســنن النســائي  635الترمذي الزكاة ) (، ســنن1000(، صــحيح مســلم الزكاة )1466)صــحيح البخاري الزكاة )

من (( «، فلم يســـــــتثن صـــــــدقة الفرض  1654(، ســـــــنن الدارمي الزكاة )363/ 6(، مســـــــند أحمد )2583الزكاة )

ــــة من العروض )البخاري، كتاب:   ــــخابها ولم يخص الذهب والفضـــــــ ــــرها وصـــــــ غيرها، فجعلت املرأة تلقي خصـــــــ

عبد  صـالح الفوزان، بكر أبو زيد،)( بتوقيع املشـايخ  19692)الزكاة( باب: )العرض في الزكاة( (. الفتوى رقم )

عبــد العزيز ابن بــاز(، وفي فتوى أخرى: يجوز إخراج زكــاة العروض   عبــد العزيز آل الشـــــــــــــيخ،  هللا بن غــديــان،

منها حســـب القيمة حين اإلخراج في أصـــح قولي العلماء؛ لعموم األدلة، وألن الزكاة مواســـاة من الغني للفقير، 

عبد العزيز  ( بتوقيع املشــــــايخ )عبد الرزاق عفيفي،13757ه أن يواغــــــ ي بغير ما عنده. الفتوى رقم )فال يلزم

 ابن باز(
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، ما دام في حال اإلعداد والبناء على األرض املذكورة بخصوص من يشتري أرضا لغرض بنائها ثم بيعها  .51

فيهـا الزـكاة عن كـل ســـــــــــــنـة تمر   فـإنهـا ال تجـب الزـكاة حتى يســـــــــــــتتم البنـاء وتصـــــــــــــبح جـاهزة للبيع، وحينئـذ تجـب

عليها، وهي معروضــــة للبيع، فيقومها بما تســــاوي كل ســــنة ويخرج ربع العشــــر من قيمتها املقدرة. الفتوى رقم 

، وفي عبد العزيز ابن باز(  عبد العزيز آل الشـــــــيخ، صـــــــالح الفوزان، ( بتوقيع املشـــــــايخ )بكر أبو زيد،18586)

ــنعة إذا كانت للبيع وال  تجب الزكاة في :  (4594الفتوى رقم ) ــ ــنيع واملواد املصـــــــ ــ األرباح واملواد التي تحت التصـــــــ

عبد الرزاق  ،عبد هللا بن غديان  ،عبد هللا بن قعودوهي بتوقيع املشايخ ) تجب الزكاة في قيمة أدوات املصنع.

 (عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ،عفيفي

52.  
ً
منذ سـنوات، فتعدُّ هذه األرض ل الرغبة إليها ونيته أن يبيعها عند وصـو بقرب مدينة    من اشـترى أرضـا

ــــــر    -من عروض التجـارة، وعروض التجـارة تقوم إذا حـال عليهـا الحول، وتخرج زـكاتهـا   من قيمتهـا،   -ربع العشـــــــ

( بتوقيع املشـــايخ )عبد هللا بن 18فهذه األرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع الســـنوات املاضـــية. الفتوى رقم )

 إبراهيم بن محمد آل الشيخ(  فيفي،عبد الرزاق ع غديان،

التي يشــــــــــتري مجموعة من الناس باســــــــــم أحدهم أرضــــــــــا، ثم يطورها،    املســــــــــاهمة العقاريةبشــــــــــأن زكاة   .53

ــاعا أو مملوكا له بكامله فإن  ــتركا مشــــ ويبيعها إذا تملك الشــــــخص العقار بنية التجارة ســــــواء كان العقار مشــــ

ــابـــا وحـــال على تملكـــه الحول، وطريقـــة  حكمـــه حكم عروض التجـــارة، تجـــب الزـكــاة في قيمتـــه إذ ــــــ ا بلغـــت نصـــــــ

( بتوقيع املشــــــــــــــايخ  1346معرفـة القيمـة تقويمـه عنـد تمـام الحول بمعرفـة أهـل النظر في ذلـك. الفتوى رقم )

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي، عبد هللا بن غديان،  )عبد هللا بن منيع،

وجوب الزكاة في هذه األرض من تمام الحول  ســـــــنة، ثم بيعت يبتدئ   17من   أرض ممنوحةبشـــــــأن زكاة   .54

ــنة، وتخرج زكاة قيمتها؛  ــاويه من القيمة تلك الســــــ ــنة بما تســــــ بعد نية بيعها، فعلى هذا األســــــــاس تقوم كل ســــــ

عبد  عبد هللا بن غديان،  ( بتوقيع املشــــايخ )عبد هللا بن قعود،4247ألنها من عروض التجارة. الفتوى رقم )

 ابن باز(  عبد العزيز الرزاق عفيفي،

ــا الزـكـــاة. الفتوى رقم )مجرد التفكير في بيعهــــا من دون عزم   .55 ( بتوقيع  3988على ذلــــك فال يوجــــب فيهــ

 عبد العزيز ابن باز(  املشايخ )عبد الرزاق عفيفي،

ــــــ ي للتجـــارة  إذا ـكــان   .56 وجبـــت فيهـــا الزـكــاة من تـــاريخ إعـــدادهم إيـــاهـــا  املوهوب لهم قـــد أعـــدوا هـــذه األراضـــــــ

عبد  بتوقيع املشـــــــــايخ )عبد هللا بن قعود،  (5531لمهم هذه األراضـــــــــ ي. الفتوى رقم )للتجارة ال من تاريخ تســـــــــ 

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي، هللا بن غديان،

أعطيتموهم األراضــــــــــ ي والفلل فقراء يســــــــــتحقون الزكاة وقد نويتم ذلك حين إعطائهم زكاة  إذا كان من   .57

عبد  ( بتوقيع املشــايخ )عبد الرزاق عفيفي،12756توى رقم )فإن ذلك يجزئ عنه في أصــح قولي العلماء. الف

 العزيز ابن باز(
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تعمر بيوتــا أو نحوهــا بمــا جمعــت من أموال الزكــاة لتملكهــا وتنفع بهــا أن    ال يجوز لجمعيــة البر الخيريــة .58

قد يفضــــــــــ ي  ، ملا في ذلك من تملك الزكاة من ال حق له في تملكها، مع أن ذلك  املحتاجين بســــــــــكناها أو بأجرتها

إلى ضــــياع أصــــلها على جهة االســــتحقاق، وملا فيه من تخصــــيص نوع النفع وتأخير وصــــوله إلى املســــتحق، وملا  

فيه من التحكم في مصالح تلك املصارو، وقد جرب ذلك في الجملة ففشل وألنه مخالف للنص دون مسوغ  

  ( عبد العزيز ابن باز رزاق عفيفي،عبد ال عبد هللا بن غديان، عبد هللا بن قعود،)  (5162شرعي. فتوى رقم )

( بتوقيع املشــــايخ )عبد 4836الفتوى رقم )  وفي فتوى أخرى: ال يجوز أن تدفع الزكاة في بناء مســــاكن للفقراء

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي، هللا بن قعود،

ســـــــــــــلمين وهو في  : من أعطيتموه من العمــال واملوظفين املإعطــاء الشـــــــــــــركــة لعمــالهــا الفقراء من الزكــاة .59

اعتقادكم مســـــــتحق الزكاة فهذا يجزئ عنكم، إال إذا كان الدفع إليه لقصـــــــد اإلكرام في رمضـــــــان وكان وقاية  

(  12756ملـالكم ولو لم تعطوه من الزـكاة أعطيتموه من غيرهـا فـإنهـا ال تجزئ والحـال كمـا ذكر. الفتوى رقم )

 ز(عبد العزيز ابن با  بتوقيع املشايخ )عبد الرزاق عفيفي،

عبـد   ( بتوقيع املشــــــــــــــايخ )عبـد هللا بن غـديـان،12437. الفتوى رقم )حول أجرة العقـار يبـدأ من العقـد .60

 عبد العزيز ابن باز( الرزاق عفيفي،

ــــــتحقين الحقيقيين ملـا فيـه من الحيطـة   التريـث في إخراج الزـكاةيجوز   .61 بعـد حلول الحول بحثـا عن املســـــــ

عبد هللا   ( بتوقيع املشـــايخ )عبد هللا بن قعود،4349وى رقم )إلبراء الذمة وإيصـــال الحق إلى مســـتحقه. الفت

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي،  بن غديان،

ـــــــان .62 ــــــيرة، كــأن يكون تمــام الحول في    تــأخير إخراج الزكــاة من أجــل رمضـــــــ ال يجوز إال إذا كــانــت املــدة يســـــــ

( بتوقيع املشــايخ )عبد هللا بن 8317النصــف الثاني من شــعبان فال بأس بتأخيرها إلى رمضــان. الفتوى رقم )

 عبد العزيز ابن باز( عبد هللا بن غديان، قعود،

: إذا كان املال املذكور في الســؤال من الزكاة فالواجب صــرفه في مصــارفه الشــرعية  االتجار بمال الزكاة .63

ــــــل إلى الجمعية، وأما إن كان من غير الزكاة فال مانع من التجارة فيه   ملصـــــــــــــلحة الجمعية؛ ملا في  من حين يصـــــــ

ــــاهمين فيها. الفتوى رقم ) ــــايخ )عبد هللا 12330ذلك من زيادة النفع ألهداو الجمعية وللمســـــــ ( بتوقيع املشـــــــ

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي،  بن غديان،

تدفع لهم، واألصــــــــــل في جواز ذلك قوله صــــــــــلى هللا عليه   نقل الزكاة إلى بلد يوجد فيها فقراءمانع من  ال   .64

(،  1458)صـــحيح البخاري الزكاة )ملعاذ: أعلمهم أن عليهم صـــدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وســـلم  

( ( « فإذا لم يجد رب املال في بلد املال من يغلب عليه الظن أنه ممن يســــــــــتحق  19صــــــــــحيح مســــــــــلم اإليمان )

ــــــ ي هللا عنـه  الزـكاة؛ جـاز لـه النقـ  ــــــرو لهـا، وروى أبو عبيـد في كتـاب األموال: أن معـاذا رضـــــــ ل بعـدم وجود املصـــــــ

بعث إلى عمر رضــ ي هللا عنه صــدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا وال آخذ جزية، ولكن 

دا يـأخـذه بعثتـك لتـأخـذ من أغنيـاء النـاس فترد في فقرائهم، فقـال معـاذ: مـا بعثـت إليـك بشـــــــــــــ يء وأنـا أجـد أحـ 
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ــايخ  1449( )ط هراس(. فتوى رقم )1912( برقم )710مني. أخرجه أبو عبيد في األموال )ص /  ( بتوقيع املشــ

عبد العزيز ابن باز( وفي فتوى أخرى: إذا كان نقل الزكاة من البلد  عبد الرزاق عفيفي،  )عبد هللا بن غديان،

ابة من تدفع إليه الزكاة وكونه طالب علم الذي يقيم فيه صــــــاحب املال ملصــــــلحة شــــــرعية كشــــــدة الفقر وقر 

ــــــرعي يحتــاج إلى اإلعــانــة على ذلــك. فتوى رقم ) عبــد هللا بن   (بتوقيع املشـــــــــــــــايخ )عبــد هللا بن قعود،1605شـــــــ

عبد العزيز ابن باز( وفي فتوى أخرى: وإن نقلت بدون مصــــــــــلحة شــــــــــرعية، جاز   عبد الرزاق عفيفي، غديان،

ــــــتحقــه. الفتوى رقم ذلــك مع الكراهــة؛ لعموم األدلــة الــدا لــة على جواز النقــل، وألن املزكي دفع الحق إلى مســـــــ

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي، ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود،4356)

اُت  الذين ذكرهم هللا في قوله ســــــــبحانه: }الســــــــائل للزكاة من أهلها  إذا غلب على الظن أن  .65
َ
َدق ــَّ َما الصــــــ ِإنَّ

َراِء وَ 
َ
ُفق
ْ
اِلل ــَ ْيهـ

َ
اِمِليَن َعل ــَ عـ

ْ
اِكيِن َوال ــَ ــــــ ســـــــ

َ ْ
{ اآليـــة، لقرائن تـــدل على صـــــــــــــــدقـــه أعطي منهـــا. وإال فال، لكن إذا ادعى امل

الســـــــائل الفقر وأنت ال تعلم حاله فال بأس بإعطائه من الزكاة إال أن يكون قويا؛ فقل له كما قال صـــــــلى هللا 

".  أعطيتكما وال حظ فيها لغني وال لقوي مكتسـبإن شـمتما  عليه وسـلم ملن سـأاله الزكاة وقد رآهما جلدين: ح

 عبد العزيز ابن باز(  عبد الرزاق عفيفي، ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود،7053الفتوى رقم )

ـكالبطـانيـات واملالبس وصـــــــــــــرفهـا لبعض   صـــــــــــــرو مبـالغ من الزـكاة لشـــــــــــــراء مواد غـذائيـة منوعـة وعينيـة .66

ــة في الحاالت التي ال تتوفر  ـــ ـــــودان وأفريقيا واملجاهدين األفغان خاصـــــــ ـــــالمية الفقيرة مثل الســـــــ الجهات اإلســـــــ

ــــــتحقيهـا. فتوى رقم  ــــــلحـة مســـــــ ــــــعـار معقولـة في تلـك البلـدان ال حرج في ذلـك؛ مراعـاة ملصـــــــ املواد الغـذائيـة بـأســـــــ

عبد العزيز ابن باز(، وفي فتوى أخرى:  عبد الرزاق عفيفي،  غديان، ( بتوقيع املشــــــــــايخ )عبد هللا بن13232)

( بتوقيع  17755ويجوز أن تشــــــــــتري بها مالبس وتوزعها على الفقراء إذا كان ذلك أحســــــــــن لهم، الفتوى رقم )

 عبد العزيز ابن باز( صالح الفوزان،  عبد العزيز آل الشيخ، املشايخ )بكر أبو زيد،

، الخاص بمســـــــاعدة املحتاجين والفقراء  وق الخيري املوجود باملســـــــتشـــــــفىال يجوز دفع الزكاة للصـــــــند .67

ــــــتفيــدين منــه في   الغير قــادرين على تحمــل نفقــات العالج واإلقــامــة داخــل مــدينــة الريــاض لعــدم دخول املســـــــ

( بتوقيع املشـايخ  2571مصـارو الزكاة املنصـوص عليها شـرعا، على وجه يوثق به ويطمئن إليه. الفتوى رقم )

عبـد العزيز ابن بـاز(، وفي فتوى أخرى: ال يجوز دفع الزـكاة ملنظمـة    عبـد هللا بن غـديـان،  بن قعود،  )عبـد هللا

 عبد الرزاق عفيفي، ( بتوقيع املشــــــــــايخ )عبد هللا بن قعود،7925اليونســــــــــيف لرعاية األطفال. الفتوى رقم )

 عبد العزيز ابن باز(

ــة   .68 ـــــ لقرآن والعلوم الــدينيــة فال يجوز ذلــك. الفتوى  لتكون نفقــة على تعليم ادفع الزكــاة مليزانيــة املــدرســـــــ

 0عبد العزيز ابن باز( عبد هللا بن غديان، ( )عبد هللا بن قعود،2619رقم )

؛ لبناء بيت لســـــكناه، أو لشـــــراء مالبس مناســـــبة، أو ملن تلزمه  إذا اســـــتدان إنســـــان مبلغا مضـــــطرا إليه .69

ــيارة يكد عليها لين ــ ــه، ومن تلزمه نفقته نفقته؛ كأبيه وألوالده أو زوجته، أو ســـــــ ــ ــبه منها على نفســـــــ ــ فق من كســـــــ

مثال، وليس عنده ما يســــــدد به الدين اســــــتحق أن يعطى من مال الزكاة ما يســــــتعين به على قضــــــاء دينه. أما  
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إذا كانت اســـــتدانته لشـــــراء أرض تكون مصـــــدر ثراء له أو لشـــــراء ســـــيارة ليكون من أهل الســـــعة أو الترو فال 

 عبد هللا بن غديان، ( بتوقيع املشــــــايخ )عبد هللا بن قعود،6375توى رقم )الف يســــــتحق أن يعطى من الزكاة.

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي،

ــا.   يجوز بـــدفع الزـكــاة ملن يرغـــب في الزواج .70 ــــــراو بهـ ــة التي ال إســـــــ ــات الزواج العرفيـ إذا ـكــان ال يجـــد نفقـ

عبـــد   عبـــد الرزاق عفيفي،   بن غـــديـــان،عبـــد هللا  عبـــد هللا بن قعود،بتوقيع املشـــــــــــــــايخ )  (4096الفتوى رقم )

ــــــاكين أعطي منها فإذا أراد أن يدفعه للزواج فهذا ( وفي فتوى أخرى: العزيز ابن باز إن كان من الفقراء واملســـــــ

ــار عليه دين بســـــبب الزواج وليس عنده من املال   ــاكين وكان قد تزوج وصـــ إليه وإن لم يكن من الفقراء واملســـ

(  4487لوفاء الدين ألنه غارم. الفتوى رقم )ن يدفع له من الزكاة ما يكفي ما يدفعه ألصـــــــــــــحاب الدين جاز أ

 عبد العزيز ابن باز(  عبد هللا بن غديان، بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن قعود،

من األســـــــر وفي اإلنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك. الفتوى    يشـــــــرع دفع الزكاة في فك رقبة األســـــــير املســـــــلم .71

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي،  ( بتوقيع املشايخ )عبد هللا بن غديان،7904رقم )

من مات من أفراد املســــــــــلمين امللتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك  .72

فإذا لم يتيســــر قضــــاؤه من بيت املال جاز أن يقضــــ ى   من بيت مال املســــلمينيشــــرع قضــــاؤه عنه أن -له وفاء  

ـــــالم أحمد بن تيمية رحمه هللا في مجموع  ـــــيخ اإلســـــــ ـــــ ي، قال شـــــــ دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو املقتضـــــــ

)وأمــا الــدين الــذي على امليــت فيجوز أن يوفى من الزكــاة في أحــد قولي العلمــاء،    25ج  80-79الفتــاوى من ص

ــــــترط  إحـدى الروايتين عن أحمـد؛ ألن هللا تعـالى    وهو اِرِميَن{ ولم يقـل: )وللغـارمين(، فـالغـارم ال يشـــــــ
َ
غـ
ْ
قـال: }َوال

لـــه الـــدين ال يعطى ليســـــــــــــتوفي  تمليكـــه(. وعلى هـــذا يجوز الوفـــاء عنـــه، وأن يملـــك لوارثـــه ولغيره، ولكن الـــذي  

 عبــد الرزاق عفيفي،  بــد هللا بن غــديــان،ع  ( بتوقيع املشــــــــــــــايخ )عبــد هللا بن قعود،1788الفتوى رقم )  دينــه..

 عبد العزيز ابن باز(

وال يلزمك إخبار اآلخذ إذا دفعت زكاتك إلى من تعلم أنه مســـــــــتحق لها بنية الزكاة ف)ي زكاة صـــــــــحيحة،  .73

عبـد العزيز ابن بـاز(، وفي فتوى    عبـد الرزاق عفيفي،  ( )عبـد هللا بن غـديـان،11241الفتوى رقم )  بـأنهـا زـكاة.

ـكان الـذي دفعـت إليـه الزـكاة فقيرا فـإنهـا تجزئ ولو لم يخبر أنهـا زـكاة، ولكن إذا ـكان ال يقبـل الزـكاة  أخرى: إذا  

 صـــــــــالح الفوزان، ( بتوقيع املشـــــــــايخ )بكر أبو زيد،19135فمن املســـــــــتحســـــــــن أن يخبر أنها زكاة. الفتوى رقم )

 عبد العزيز ابن باز(  عبد العزيز آل الشيخ،  عبد هللا بن غديان،

ــة اإلســـــــــالم ونفقتهم فيه  يجوز صـــــــــرو .74 ــلمين لحج فريضـــــــ ؛ لدخوله في عموم الزكاة في إركاب فقراء املســـــــ

ِ قولـه تعـالى: }
َّ
ِبيـِل َّللا ــَ ــــ ــــــارو الزـكاة. الفتوى رقم )َوِفي ســـــــ عبـد الرزاق  ( )عبـد هللا بن قعود،7746{ من آيـة مصـــــــ

 عبد العزيز ابن باز( عفيفي،
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ــــــراء كتــب بمــال الزكــاة وإهــداؤهــا .75 تــدفع عينــا ملســـــــــــــتحقيهــا الــذين ذكرهم هللا في كتــابــه. ، بــل  ال يجوز شـــــــ

عبـــد   عبـــد الرزاق عفيفي،  عبـــد هللا بن غـــديـــان،  ( بتوقيع املشـــــــــــــــايخ )عبـــد هللا بن قعود،8267الفتوى رقم )

 العزيز ابن باز(

في أي مكان من أرض هللا، إذا كانوا متفرغين للدعوة  ال مانع من صـــــــرو الزكاة للدعاة إلى هللا عز وجل .76

 عز وجـــل، وليس لـــدوهم مـــا يغنيهم عنهـــا؛ ملـــا في ذلـــك من أداء الواجـــب من تحقيق املصـــــــــــــلحـــة العـــامـــة  إلى هللا

 عبد العزيز ابن باز( ( )عبد الرزاق عفيفي،11183للدعاة واملسلمين وغيرهم. فتوى رقم )

عن الكســــب وال يقوم دفع مصــــاريف اســــتقدام خادمة وســــائق ورواتبهما من الزكاة لرجل فقير وعاجز   .77

( بتوقيع املشــايخ )صــالح 21873صــالح نفســه لهرمه، جائز؛ ألنهما في حقه من الضــروريات. الفتوى رقم )بم

 عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ( بن فوزان الفوزان،

؛ ألن ذلك وقاية ملالك  ال يجوز لك إســــــقاط الديون املســــــتحقة لك على املعســــــرين واعتبارها من الزكاة .78

عبــد العزيز ابن   عبــد الرزاق عفيفي،  (بتوقيع املشـــــــــــــــايخ )عبــد هللا بن غــديــان،14661بمــالــك. الفتوى رقم )

 0باز(

ــــــرو الزكــاة لتحفيظ القرآن .79 وطبــاعــة الكتــب الــدينيــة ونشـــــــــــــر املجالت الــدينيــة وال إنشــــــــــــــاء    ال يجوز صـــــــ

املعاهد الدينية، وال إنشـــــــاء املســـــــتشـــــــفيات وال األجهزة الطبية ألنها ليســـــــت من مصـــــــارو الزكاة. الفتوى رقم 

عبد العزيز ابن  عبد الرزاق عفيفي، عبد هللا بن غديان، صــالح الفوزان،  ( )عبد العزيز آل الشــيخ،15371)

عبد هللا   صـــــالح الفوزان،  عبد العزيز آل الشـــــيخ، ( بتوقيع املشـــــايخ )بكر أبو زيد،15424باز(، الفتوى رقم )

ـــــايخ )بكر أبو زيد،16266عبد العزيز ابن باز(، الفتوى رقم ) عبد الرزاق عفيفي،  بن غديان،  ( بتوقيع املشـــــــ

ــالح الفوزان،  عبـد العزيز آل الشـــــــــــــيخ، (  17532عبـد العزيز ابن بـاز(، الفتوى رقم ) عبـد الرزاق عفيفي، صـــــــــــ

ــايخ )بكر أبو زيد، ــيخ، بتوقيع املشــــ ــالح الفوزان،  عبد العزيز آل الشــــ عبد العزيز ابن  عبد هللا بن غديان، صــــ

 عبد العزيز ابن باز( عبد هللا بن غديان، ع املشايخ )صالح الفوزان،( بتوقي20226باز(، الفتوى رقم )

من أجل أن يســــــدد لك ما عليه من الدين؛ أما إذا دفعتها  ال يجوز أن تدفع الزكاة إلى من لك عليه دين .80

ـــــــدد لـك منهـا بـدون اتفـاق بينـك وبينـه على ذلـك فال بـأس بـذلـك. الفتوى رقم ) (  16467إليـه لفقره ثم هو ســـــــ

ــايخ )بكر أبو زيد، ــيخ، بتوقيع املشــــ ــالح الفوزان،  عبد العزيز آل الشــــ عبد العزيز ابن  عبد هللا بن غديان، صــــ

 باز(

( بتوقيع املشـــــــايخ )بكر أبو 15853. الفتوى رقم )ع للفقراء من الزكاة في شـــــــراء مســـــــكن لهميجوز الدف .81

 عبد العزيز ابن باز( صالح الفوزان،  عبد العزيز آل الشيخ، زيد،

لتـــأهيـــل الفقراء من الزـكــاة .82 ـــــــــاريع  ــــــوص تنفيـــذ مشـــــــ ، وذلـــك إمـــا بتعليمهم بعض املهن والحرو؛  بخصـــــــ

ـــروع تعليم الخياطة والحياكة، ومشــــــــــ  ـــائل  كمشـــــــ ـــب اآللي، وإما بتمليكهم بعض وســـــــ روع التدريب على الحاســـــــ

ــــــنعــة وحرفــة يجيــدهــا الفقير، وال يملــك ثمنهــا، وغير ذلــك من  ــــــراء محــل تجــاري، أو أدوات صـــــــ اإلنتــاج، كشـــــــ
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ــــــبوا من خاللهــا كفــاءة تمكنهم من العمــل واالكتفــاء املــادي بــدل أن يكونوا عــالــة يتكففون  ـــــــاريع ليكتســـــــ املشـــــــ

ــــــرفهـا في  النـاس، أفتـت اللجنـة   ــــــرة ليـدفعوا بهـا حـاجتهم، وال يجوز صـــــــ بوجوب أن تعطى الزـكاة للفقراء مبـاشـــــــ

ــاريع املـذكورة؛ ألن ذلـك يؤخر دفعهـا إليهم، وال يمكن من االنتفـاع بهـا فيمـا يحتـاجون إليـه. الفتوى رقم  ــــ املشـــــــ

عبد   ل الشــــــــيخ،عبد العزيز آ  عبد هللا بن غديان، صــــــــالح الفوزان، ( بتوقيع املشــــــــايخ )بكر أبو زيد،20483)

 العزيز ابن باز(

، ودفع الزـكاة عن امليـت الـذي لم يجوز لكم أن تـدفعوا عن امليـت من الزـكاة لوفـاء دينـه الـذي للجمعيـة .83

يخلف تركة يقضـــــــــ ي منها دينه يجوز في أصـــــــــح قولي العلماء؛ لعموم األدلة الدالة على جواز صـــــــــرو الزكاة في  

( بتوقيع املشـــــايخ  13910ابن تيمية رحمه هللا. الفتوى رقم )  الغارمين، وقد اختار هذا القول شـــــيخ اإلســـــالم

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي،  )عبد هللا بن غديان،

، فــإن عليهم أن يخرجوهــا عن جميع إذا توفي املســـــــــــــلم الغني وعلم أوالده يقينــا أنــه لم يخرج زكــاة مــالــه .84

أحق بالقضاء، فإن كان فيهم قصر فيحال ما يتعلق بزكاة  السنوات؛ ألنها تعتبر دينا في ذمة أبيهم، ودين هللا 

ــا تراه في ذلـــك. الفتوى رقم ) ــــــيبهم إلى املحكمـــة إلجراء مـ عبـــد العزيز آل   ( بتوقيع )بكر أبو زيـــد،15596نصـــــــ

 عبد العزيز ابن باز( صالح الفوزان،  الشيخ،

ســــواء كانت جامعة أو غيرها؛    وتنفق عليهم،  التي تعول اليتامى والفقراء  ال بأس في إعطاء الزكاة للجهة .85

 ( بتوقيع املشـايخ )بكر أبو زيد،16130ألنها تكون وكيلة عن املزكي في إيصـال الزكاة ملسـتحقيها. الفتوى رقم )

 عبد العزيز ابن باز( عبد الرزاق عفيفي، صالح الفوزان،  عبد العزيز آل الشيخ،

الزـكــــاة .86 ـــــــــــت وكيال عن  تعتبر الجمعيـــــة وكيلـــــة عن دافع  الفتوى رقم )، وليســـــــ بتوقيع  16770الفقير.   )

 عبد العزيز ابن باز( عبد هللا بن غديان، صالح الفوزان،  عبد العزيز آل الشيخ، املشايخ )بكر أبو زيد،

، وإنما تدفعها إلى الفقير كما هي، وأما الصـــــــــدقات فلها أن تختار ما  ليس للجمعية التصـــــــــرو في الزكاة .87

عبد  ( بتوقيع املشــايخ )بكر أبو زيد،16770افع الصــدقة. الفتوى رقم )تراه األصــلح للفقير إذا خولها ذلك د

 عبد العزيز ابن باز( عبد هللا بن غديان، صالح الفوزان،  العزيز آل الشيخ،

، تجب الزكاة فيها إذا قبضت وحال عليها متى تصرو املبالغ املستحقة لدى الدولة التي ال يعلم الدائن .88

عبد   عبد العزيز آل الشــــــــيخ، ( بتوقيع املشــــــــايخ )صــــــــالح الفوزان،18269)الحول بعد قبضــــــــها، الفتوى رقم 

 العزيز ابن باز(

ــيــارات    التــأمين النقــدي  .89 ــــ ال زكــاة فيــه  الــذي يودع لــدى الجهــات الحكوميــة عن طلــب ترخيص معرض ســـــــ

ـــتقبل به حوال جديدا. الفتوى رقم ) ـــه وتســـــــ ـــايخ )عبد هللا بن غديان،  (13785حتى تقبضـــــــ عبد  بتوقيع املشـــــــ

 عبد العزيز ابن باز(   اق عفيفي،الرز 
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 إنشاء هيةة الزكاة والضريبة والجمارك 

م، القاض ي بدمج الهيئة  2021مايو    4هـــــ املوافق  1442رمضان    22( في 570صدر قرار مجلس الوزراء رقم ) •

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك""في هيئة واحدة باسم  العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك

ــيل الضـــــــرائب والرســـــــوم الجمركية، وتحقيق أعلى درجات االلتزام من  • تعمل الهيئة على جباية الزكاة وتحصـــــ

قبل املكلفين بها بالواجبات املفروضـة عليهم وفًقا ألفضـل املمارسـات وبكفاية عالية، وتمكين اململكة من أن 

ــــــطة املتعلقة  تكون مركًزا ل ــــــير التجارة وحماية األمن الوطني، وتنظيم جميع األنشـــــــ ــتًيا عاملًيا عبر تيســـــــ ــــ وجســـــــ

ــــــ ى درجـة من الكفـايـة  ــــــتواهـا إلى أقصـــــــ بـالعمـل الجمركي واملنـافـذ الجمركيـة، وإدارتهـا، بمـا يكفـل النهوض بمســـــــ

 واإلنتاجية والتنافسية

ويخضــــع لجباية الزكاة األشــــخاص الطبيعيين  يخضــــع للزكاة كل نشــــاط يقصــــد به الكســــب من مال أو عمل  •

اململكة ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الســــعوديين املقيمين في  

عن حصــــــــص األشــــــــخاص الســــــــعوديين ومن يعامل معاملتهم من و الشــــــــركات الســــــــعودية املقيمة في اململكة 

لــــدول الخليج التعــــاون  ــــــــــات الحكوميــــة  وعن حصـــــــــــــص    ،العربيــــة  مواطني دول مجلس  الهيئــــات واملؤســـــــــــــســـــــ

 .السعودية

 

 مصطلحات جباية الزكاة: 

ا يخضع لجباية الزكاة بموجب الالئحة، سواء كان   :املكلف −
ً
شخص طبيألي أو اعتباري يمارس نشاط

   (1) .أو من يمارس النشاط بموجب ترخيص صادر من جهة مختصة ،مؤسسة فردية أو شركة

وُيظهر   ،يتضمن البنود املتعلقة بحساب الزكاة  ،بيان يقدمه املكلف وفًقا لنماذج الهيئة :اإلقرار الزكوي  −

  (2)  .الزكاة املستحقة عليه طبًقا ملا ورد في الالئحة

املتوفرة واإلجراءات   توفًقا للمعلوما ،قرر من الهيئة يفصح عن قبولها لإلقرار أو تعديله  :الربط الزكوي  −

  (3)  .املعمول بها في الهيئة

  

 
 .(1الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة )م(  1)

 .(1الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة )م(  2)

 .(1( الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة )م3)
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  (1)  طرق احتساب الزكاة

   :)طريقة استخدامات األموال( الطريقة املباشرة −

تقوم فكرة الطريقة املباشرة على الوصول املباشر للوعاء الزكوي من خالل حصر األصول الزكوية، ثم  

 . خصم االلتزامات التي تنقص الوعاء الزكوي 

   :وهي ،وهذه الطريقة تعتمد على إجراءين رئيسين لتحديد الوعاء الزكوي 

 
 

والتي يسهل تحويلها إلى نقد خالل   ،األصول النقدية :مثل ،زكوية للمنشأةإضافة جميع املوجودات ال :أوال

 . وكاألوراق املالية لالتجار ونحوها  ،فترة مالية ال تتجاوز السنة

ا املطلوبات قصيرة األجل التي يتعين سدادها   :مثل ،حسم االلتزامات املمولة للموجودات الزكوية :ثاني 

   .خالل فترة مالية ال تتجاوز السنة كالقروض ونحوها

 :ويمكن وصف الطريقة املباشرة في حساب الزكاة في املعادلة التالية

 االلتزامات املمولة للموجودات الزكوية[  –]الوعاء الزكوي = جميع املوجودات الزكوية 

   :يقة مصادر األموال()طر   رالطريقة غير املباش −

   :ملا يلي وفًقا ،وحسم عناصر أخرى  ،وهذه الطريقة تعتمد محاسبًيا على إضافة عناصر محددة للوعاء

 
 

   :املضافات :أوال

 . واالحتياطات وغيرها ،واألرباح املدورة ،جميع مصادر األموال الداخلية للمنشأة كرأس املال .1

االلتزامات طويلة األجل مع مراعاة عدم مجاوزتها لقيمة األصول   :ويضاو إليها ،مصادر األموال الخارجية .2

لت أحد األصول املحسومة  ،املحسومة  .وااللتزامات قصيرة األجل إذا ُعلم أنها مو 

   .صافي ربح السنة املعدل .3

ا    :املحسومات :ثاني 

 . األصول غير الزكوية للمنشأة كاألصول الثابتة .1

 . كاالستثمار في حصص شركات سعودية ،شآت أخرى األصول املزكاة في من  .2

   :في املعادلة التاليةويمكن وصف الطريقة الغير مباشرة في حساب الزكاة 

]الوعاء الزكوي = مصادر األموال الداخلية ي مصادر األموال الخارجية بقدر املستغرق في  

 . األصول املزكاة[ –األموال غير الزكوية    –األصول املحسومة  

التنفيذية لجباية   العربية السعودية وفق الالئحة  في اململكة  بها  املعمول  وهذه الطريقة هي الطريقة 

 ، وهي تناسب الجهات التي تجبي الزكاة بشكل إلزامي ؛ ألنها مبنية على جميع مصادر أموال املكلف  ،الزكاة

ن جهة الجباية من التحقق من صحة البيانات املقدمة ِ
 
  ، والتعرو على آلية استخدامها  ،اوتتبعه  ،وهذا ُيمك

 
 .(56 – 50هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )ص    :إعداد  ، ( جباية الزكاة في اململكة العربية السعودية1)
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والتالعب في بنود القوائم املالية ؛ ألن عناصر اإلضافة تتمثل في تمويالت    ،مما يقل فالص التهرب الزكوي 

 . مما يصعب عملية التحايل على الوعاء الزكوي  ،املنشأة املعتمدة من أصحاب الصالحية فيها

 :التهرب الزكوي أو الضريبي

 كوي والضريبي لتقليل الزكاة أو الضريبة، مثل:يتدخل املستشار الز 

 إحداث بعض التصرفات قبل انتهاء السنة املالية لغرض التقليل من الوعاء الزكوي،   •

ــــــائـل  • وقـد أفـاد اإلخوة في الهيئـة بـأنهم يفرقون بين التهرب والتجنـب، وأن التهرب ممنوع، وأمـا البحـث عن وســـــــ

 لتقليل الوعاء الزكوي من قبل املستشار الزكوي فهو ال مانع منه.  

 :مراحل دفع الزكاة

 تقديم اإلقرار.  •

 التسديد. •

 . الفحص من قبل الفاحصين في املصلحة •

 .ةإصدار الربط من املصلح •

 للجنة االستمنافية  •
ً
 للمكلف االعتراض خالل ستين يوما

 

 : القرارات واملبادئ الزكويةأهم ما في 

ا ملا كان عليه الحال عند   (1
ً
إذا وجد بند جديد طرأ أثناء تعديل الهيئة للربط بعد القرار االبتدائي خالف

للمكلف رفع اعتراض بشأنه أمام  وإنما يحق  ،اعتراضه على الربط األصلي ؛ فال تنظره الدائرة االستمنافية

 (  IAR-2020-133قرار رقم ) .أو تسويته مع املكلف ،الهيئة لتعديله

إلجراء الربط الزكوي بخمس سنوات من تاريخ   تعليمات جباية الزكاة قائمة على تحديد املدة النظامية (2

  ،جاءت مقررة من أجل تحقيق استقرار املعامالت  ،األجل النهائي لتقديم املكلف إلقراره الكوي عن كل عام

ونحقق   ،وعدم ترك مراكز املكلفين قلقة دون تحديد مدة معينة يتبين لهم معها عدم زعزعة مركزهم املالي

 . (IR- 2020-86قرار رقم ) .ثبوته من مواجهة الهيئة

أما مصاريف اإلجازات   .أو كليهما ،أو توقيت دفعه ،املخصص يمثل التزاًما على املنشأة غير مؤكد في قيمته (3

وتحسم من الربح   ،تها مصروفات عادية وضرورية للنشاطفإنها تمثل في حقيق ،والتذاكر واملكافآت

 . (IR-2020-37قرار رقم ) .للوصول للربح الخاضع للزكاة

  ،وإنما يتعين كذلك ثبوت ملك اليد بالقدرة على التصرو  ،تمام امللك ال يعني فقط التملك للرقبة (4

 . (IR-2020-88قرار رقم ) .واالستغالل ،واالنتفاع

 .(IR-2021-245قرار رقم )  .الضمان املالي ال يعني في حد ذاته سداد الدين (5
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االستحقاق ؛ فإن وجود فرق و الفترة املالية بين ما دفعه من قبل  في حال تبين أن املكلف يطبق مبدأ  (6

قرار   .ال يعني عدم وجود اإلفصاح الكافي من املكلف ،وزارة املالية من اإلعانات واملسجل في القوائم املالية

 . (IR-2020-61رقم )

ى ال تج :يقصد بالقاعدة الفقهية )مال الزكاة ال تجب فيه زكاة( (7
 
زك
ُ
ب فيه الزكاة في الحول الذي  أن املال امل

قرار   .فإنه يتعين وجوب الزكاة عليه لذلك العام ،أما إن بقي لدى املكلف ملدة عام آخر  ،تم تزكية املال فيه

 . (IR-2020-93رقم )

فإنه ال محل الحتساب أرباح عليه ؛ ألن شطبها   ،في حال قام املكلف بشطب السجالت التجارية لألنشطة  (8

 . (IR- 2020-5قرار رقم ) .تحقيقها ألرباح ُيعد قرينة على عدم

مطالبة املكلف بعد تصفية الشركة في استمرار تقديم صور القوائم املالية املصدقة من أجل حسم  (9

فال يمكن القياس على ما كان من اشتراطات سابقة إلمضاء   ،ال يعد أمًرا ممكًنا ،مصروفات تلك القوائم

 . (IR-2020-49قرار رقم ) .ذلك املصروو وحسمه من الوعاء الزكوي للمكلف

من حق الشركة املكلفة أن تطالب بما تراه متوافًقا مع ما يقتضيه واجب الحفاظ على أموال الشركة    (10

 .(IAR-2020-107) .لى الهيئةبعدم دفع ما يفوق املقدار املتوجب عليها أداؤه إ

قرار رقم   .الواجب الزكوي املتعين جبايته مرتبط بالنشاط التجاري للمكلف من خالل أعمال مؤسسته  (11

(90-2020 -IR) . 

ح نية االقتناء  (12 رب 
ُ
 . (IR- 2021-18قرار رقم )  .من املتقرر أن النية إذا ترددت بين االقتناء واملتاجرة فت

اريخ معين ال يعني بالضرورة بأنه تم إبالغ املكلف بذات التاريخ الذي صدر فيه  صدور الربط من الهيئة في ت   (13

ما لم يؤيد تلك الدعوى بينة يمكن االستناد إليها في تقرير ثبوت التبليغ بالربط على املكلف في تاريخ   ،الربط

 . (IR-2021-176قرار رقم ) .صدوره

قرار رقم   .ع ال يقصد التخلص من املشروع بخسارةنية املتاجرة باملشاريع تكون بتحري الربح باملشرو   (14

(155-2021-IR). 

تعاميم الهيئة تقتصر على الجوانب اإلجرائية وال تتعدى ذلك إلى فرض قواعد موضوعية تحدد ما يجب    (15

 . (IR- 2021-427قرار رقم ) . أن يضاو إلى الوعاء الزكوي 

 . (IR- 2020-35قرار رقم )  .للربوط املعدلةال اختالو على مبدأ حسم الخسائر املرحلة املعدلة وفًقا   (16

ال يعتد بالجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسيره باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض    (17

 . (IR-2020-47قرار قم ) .على الكافة

وليس ميزان املراجعة الذي يعد مسودة أولية داخلية يجري   ،العبرة بما تظهره القوائم املالية املراجعة  (18

 قرار   .عليها التعديل قبل أن يتم إعداد القوائم املالية من واقع ما فيه من أرصدة

 .(IAR-2020-96رقم )
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مصاريف التذاكر والسفر واإلقامة املدفوعة للشركاء في الشركة املهنية التي يقوم نشاطها على املجهود    (19

فإن تلك املصاريف تعتبر ضرورية  وبالتالي   ،ه الشريك أو املوظف لتحقيق أعمال الشركةالذي يبذل

ا جائز الحسم
ً
 . (IR- 2020-85قرار رقم )  .لنشاط الشركة ويكون مصروف

املصاريف التي تتكبدها الشركة قبل إنشائها والبدء في نشاطها يتحقق فيها من حيث املبدأ اعتبارها    (20

نتاج فيما بعد للشركة بعد ممارسة النشاط مما يتعين معه إطفاء تلك  مصاريف الزمة لتحقيق اإل 

 . (IAR-2020-105قرار رقم ) .الخسائر

 . (IR-2020-50قرار قم ) .في ظل عدم تأكد استالمه للربط ،الشك يفسر ملصلحة املكلف  (21

يرتب عدم أحقية   ،استقرار املراكز املالية والقانونية للمكلفين دون إبقائها معلقة إلى أجل غير محدود  (22

 . (IR-2020-77قرار رقم )  .الهيئة في إعادة فتح الربوط النهائية للمكلف

  ،وجود تالعب في الحسابات  ،عدم وجود مستندات مؤيدة للقوائم املالية :من أسباب إهدار الحسابات  (23

 . (IR-2020-59)قرار رقم   .أخطاء فنية في التسجيل تجعل القوائم املالية مضللة

 . (IR- 2021-63قرار رقم ) .عبء إثبات سداد املبالغ التي تكون محل نزاع أمام اللجنة يقع على املكلف  (24

ن  ويلزم للخروج عن األصل وجود مبررات تدعو إلى العدول ع ،إهدار الحسابات يعد خروًجا عن األصل  (25

 . (IR-2021-5) .هذا األصل

وال يعني إعدادها بشكل متأخر عدم وجود   ،القوائم املالية ما هي إال مستخرجات من الدفاتر املحاسبية  (26

واستدالل الهيئة بتأخر إعداد القوائم املالية عن نهاية السنوات املالية ال يكفي الدعاء   ،الدفاتر املحاسبية

 . (IR- 2021-5) .عدم وجود الدفاتر املحاسبية

 . (IR-2021-244) .األصل أن تتم محاسبة املكلف من واقع سجالته ودفاتره  (27

لتي كان من املتوجب عليه االحتفاظ بها  للهيئة إجراء الربط التقديري على املكلف في حال إتالفه لدفاتره ا  (28

ويعد إتالفه لها   ،والذي يلزمه بواجب حفظه لها ملدة عشر سنوات   ،وفق أحكام نظام الدفاتر التجارية

ا يحق للهيئة بناء عليه استعمال حقها الذي كفله لها النظام بإجراء الربط التقليدي عند عدم  
ً
تفريط

 .(IR-2020-15دمة إليها مع إقرارات امللكف. )توثقها من البيانات واملعلومات املق

يقع على عاتق الهيئة إثبات تلقيها إقرارات املكلفين بعد املدة النظامية بالنظر إلى أنها هي الجهة التي يتم   (29

 . (IR-2020-15) .أمامها مثل هذا اإلجراء

ب عليها عدم العدول عن  وجود القرائن على عدم وجود القصد والنية في وجود فعل اإلخفاء املجرم يترت  (30

أصل براءة الذمة ؛ حيث إن انشغالها عارض فال ينتقل إلى التجريم ما لم تثبت املخالفة في حق املستأنف  

 . (IR-2020-15) .ببينة ال يتخللها الشك واالحتمال

األصل في اعتماد أو عدم اعتماد الخسائر أو املصاريف هو الركون للنظام املحاسبي للمكلف واملعلومات    (31

 . (IR-2021-45) .الواردة فيه لتقرير حسم هذه املصاريف أو الخسائر من عدمه
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حاسبية  األصل في التكاليف املرتبطة بنشاط املكلف واملتكبدة في سبيل تحقيق إيراداته تعد من الناحية امل  (32

ولم ينص النظام على تعريف محدد للخسائر   ،بغض النظر عن تحقق اإليراد من عدمه ،تكاليف تشغيلية

أ أدنى لتحقيق اإليرادات العتبار ما زاد عنها من مصروفات خسائر تشغيلية ،التشغيلية   .ولم يضع حدًّ

(76-2021 -IR) . 

ة قاطعة كن ال يمكن العدول عن ظاهرها دون  البيانات الجمركية الصادرة عن جهة موثوقة ال تعد قرين   (33

تقديم ما يتأكد به نزع الثقة منها وعدم التعويل عليها فيما تتضمنه من بيانات يستفاد منها لتحديد الوعاء  

 . (IR- 2020-69) .الزكوي 

ات  كما أن وجود حساب  ،من غير املعقول أن يبقى للمكلف وجود داخل البالد بعد انتهاء أعماله ملدة طويلة  (34

  .للمكلف لدى مراجع الحسابات يعد أمًرا طبيعًيا بالنظر لعدم وجود نشاط له في اململكة بعد انتهاء عقده

(128-2020-IR). 

إقرار املكلف يعد نهائًيا بعد انتهاء املدة النظامية إلجراء الربط مما ال يجوز معه إهدار حسابات املكلف    (35

 .(IR-2021-225)  .لألعالم التي يشملها اإلقرار

االستثمار في أداوت حقوق ملكية طويلة األجل يستلزم أن يتم زكاة نصيب الشركة املكلفة في حقوق ملكية    (36

 . (IR-2020-35) .تلك الشركات املستثمر فيها من واقع القوائم املالية لتلك الشركات املستثمر فيها

 .(IR-2021-97) . مارية تأخذ حكم رأس املالالديون التي تحصل عليها املنشآت ألهداو إنتاجية واستث  (37

ضمن املوجودات   هرصيد املصاريف املؤجلة من حيث الجوهر يمثل ذمًما مدينة ال يغير من طبيعته إدراج  (38

وهذا يعني أخذ املصروو في  ،اإلطفاء سنوًياوتحميل مصروو   ،وإنما يتم إطفاؤه دورًيا ،غير املتداولة

وحسب رصيد املصاريف املؤجلة من الوعاء   ،االعتبار عند احتساب الوعاء الزكوي ضمن صافي الدخل

 . (IR- 2021-97) .الزكوي 

اعتبار االستثمارات من عروض التجارة يقتض ي وجود مظاهر البيع املادية التي يمكن مشاهدتها أو وجود    (39

 . (IAR-2020-119)  .ية للبيعالقرائن القوية على توفر الن 

ا الزًما لتحقيق اإليراد للشركة املهنية   (40
ً
وإنما هو منحة   ،بدل اإليجار املصروو للشركاء ال يمثل مصروف

وبذلك ال يصح اعتبارها من املصاريف   ،مما يتعين معه اعتبارها توزيًعا للربح ،ومزية أعطيت للشريك

 . (IR-2020-85)  .جائزة الحسم

ا جائز   ليس من الصواب   (41
ً
حسم مبالغ التأمين الصحي املؤداة من الشركة املهنية لشركاء باعتبارها مصروف

وإنما هو في حقيقته ميزة مدفوعة من الشركة للشركاء يتعين النظر إليها باعتبارها توزيًعا للربح   ،الحسم

 .(IR-2020-85) .)ربًحا موزًعا(

املتاجرة فيها من مدير الصندوق بتقليب األموال  االستثمار في الصناديق لدى البنوك في طبيعته هو   (42

املكتتب فيها في تلك الصناديق باملتاجرة في البضائع وبيع وشراء األوراق املالية أو املضاربة في شراء العمالت  
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  .وبناء عليه فإن تلك األموال تكون من عروض التجارة التي ال يصح حسمها من الوعاء الزكوي  ،..إلخ.وبيعها

(38-2020 -IR) . 

وهنا تجب الزكاة عند حوالن الحول عليه بمبلغه   ،املقترض يزكي املال إذا كان عند ولم ينفقه كله أو بعضه   (43

 . (IAR-2020-115)  .عند تمام الحول 

اإلعانات الحكومية تعد من قبيل الدخل حيث يتم استالمها نقًدا وتزيد من مجموع األصول الزكوية    (44

 .(IAR-2020-137) .)النقد( لدى املكلف

تزكى قيمة املنح الحكومية )املقدرة( التي تضم إلى االحتياطات طبًقا للمعايير املحاسبية ضمن حقوق    (45

 . (IAR-2020-137) .امللكية للمكلف

ر عملية املرابحة يقتض ي وجود النقد اململوك من الجهة املستثمرة لدى البنك أو وجود نتيجته  جوه  (46

 زكوًيا يجب إخراج املستحق عليه ،املتمثلة في رصيد الدين في ذمة املستفيد
ً
  .وبناء عليه فإنها تعتبر ماال

(138-2020-IAR) . 

ال عليه الحول لدى الشركة ضمن وعائها  الحساب الجاري الدائن للشريك املتوفى يخضع للزكاة إذا ح  (47

 . (IAR- 2020-95) .الزكوي 

بند التأمينات لدى الغير إذا ورد ضمن الذمم واألرصدة الدائنة لدى املكلف في قوائمه املالية فإنها بذلك    (48

 . (IAR- 2020-127) .تكون تحت تصرفه وتجب فيها الزكاة

 في يد الشركة  االلتزامات والدائنون وأي مبالغ ترد في بند الذمم واألر   (49
ً
صدة الدائنة لدى املكلف تمثل أمواال

 . (IAR- 2020-127) .تجب فيها الزكاة على الشركة نفسها

يتم إضافة رصيد املخصص العائد لغرامات التأخير املرتبطة بالتنفيذ الظاهر في قائمة املركز املالي    (50

- 2020-99) .وال يتم تعديل الربع بمصروفات غرامات التأخير تلك ،تم إضافته للوعاء الزكوي للمكلف وي

IAR) . 

اإليرادات غير املفوترة في حقيقتها تمثل التزامات مالية في شكل ديون على عمالء الشركة نتيجة تنفيذ    (51

ومة بصفتها تلك مما يدخلها  وبالتالي فإنها من الحقوق املالية املق ،املكلف للمشروع املتعاقد عليه معه

 . (IAR-2020-100) .ضمن الوعاء الزكوي للشركة باعتبارها ديوًنا على عمالئها

البد من التأكد بدليل معتبر من وجود نية البيع لدى املكلف للمشروعات تحت التنفيذ بحالتها التي كانت    (52

 خاضًعا   ،أو وجود ما يثبت به تحقق عمليات بيع عليها بحالتها تلك ،عليها عند التنفيذ
ً
ليتم اعتبارها ماال

 . (IAR-2020-132) .للزكاة

 .(IR-2020-9) .ئن على استالم مبلغ الدين بعد مطالبة الجهة املدينةالعبرة في زكاة الدين هو مقدرة الدا  (53

املخصصات بطبيعتها املحاسبية تعني أن  على الشركة التزاًما مستقبلًيا لم تقم بسداده خالل السنة    (54

فااللتزام   ،فتضام إلى الوعاء باعتبارها مقابل ما لدى املكلف من أموال ،املالية التي توجب فيه االلتزام



 الزكاة فقًها وقضاء 

 
179 

 

وال يختلف في ذلك األمر بين ما تم تخصيصه لدفع الزكاة أو   ،ذي على املكلف يعني أن املال ال يزال في يدهال

 . (IR-2022-15)  .غيرها

 (. IR-2021-153)  .قبول حسم خسارة االستثمار من عدمه ال يرتبط بحسم االستثمار من عدمه  (55

الزكوي حيث تعد من التكاليف املتكبدة لتحفيز املوظفين  تحسم مصاريف التأمين على الحياة من الوعاء   (56

 .(IR-2021-92) .واستقطابهم

إذا لم تقبل املخصصات في سنة تكوينها على أنها مصروو جائز الحسم للوصول لصافي الربح الزكوي أو    (57

ا  فإنه من العدالة في محاسبة املكلف عن تلك املخصصات أن يتم حسمها في سنة استخدامه  ،الضريبي

 .( IR-2021-40) .من صافي الربح املحاسبي للوصول إلى صافي الربح الزكوي أو الضريبي

 معًدا لغرض التجارة إال في    (58
ً
املشاريع الخاضعة ألعمال التطوير والتنفيذ ال يمكن النظر إليها باعتبارها ماال

 . (IR-2020-38) .التطويرحالته النهائية بعد العرض للبيع ما لم يرد بينة أنها بيعت أثناء 

الثبات النسبي لقيمة االستثمارات الظاهرة يدل على عدم وجود تداول نشط عليها ويتربح معه اعتبارها    (59

 . (IR-2020-94)  .استثمارات غير معدة للبيع ال تجب الزكاة عليها

ي مستقل عن  رصيد دائني توزيع األرباح ورصيد األسهم )تعديالت رأس املال( إذا كانت في حساب بنك   (60

فإنها تعتبر ليست تحت   ،حسابات الشركة البنكية وال يتداخل مع أموال الشركة وليس لها سلطة عليه

 . (IR-2020- 93) .وبالتالي عدم خضوع هذه األرصدة للزكاة ضمن الوعاء الزكوي  ،تصرو الشركة

فيؤخذ بذلك   ،املالية املدققة للمكلفلألغراض الزكوية إذا ثبت تكبد املكلف للمصاريف بموجب القوائم   (61

العتبارها ضمن املصاريف جائزة الحسم لألغراض الزكوية ما لم تعارض بينة يمكن االستناد عليها في  

 . (IR-2021-132) .العدول عما تضمنته تلك القوائم

 . (IR- 2021-148) .تحسم الوديعة النظامية من الوعاء الزكوي ؛ ألنها مبالغ محجوزة لدى البنك املركزي   (62

إذا تمت زيادة رأس املال في سنة سابقة للعام محل الربط الزكوي فإن الزيادة تخضع للزكاة لحوالن    (63

 .(IR-2021-30) .الحول 

فإن البند يخضع للزكاة ضمن وعاء   ،بند مساهمات الشركاء إذا ثبت تصرو املكلف فيه وانتفاعه به  (64

 . (IR-2020-70) .املكلف الزكوي 

رات في صناديق خارجية إذا قدم املكلف ما يفيد تزكيتها في بلد االستثمار أو تقديم القوائم  تحسم االستثما   (65

 .(IR-2021-45)  .املالية

وليس ما يظهره   ،العبرة في حوالن الحول ما تظهره قائمة التدفقات النقدية ضمن القوائم املالية املراجعة  (66

 .(IAR-2020-96) .ميزان املراجعة

- 110) .االستهالك غير املقبولة إلى مبلغ صافي األصول الثابتة مبدأ أصيل في حساب الزكاةرد فروقات   (67

2020-IAR). 



 الزكاة فقًها وقضاء 

 
180 

 

68)    
ً
الزيادة في القروض خالل العام املالي يجب التأكد والتثبت من أنها لم يحل عليها الحول ولم تمول أصوال

 . (IR-2020-87) .ثابتة حتى ال تضاو لوعاء املكلف لذلك العام

وبالتالي يتعين إثبات ما يقابل قيمتها في حقوق امللكية بقيمتها   ،الحكومية تأخذ صفة أصول القنية املنح  (69

 . (IAR- 2020-137) .العادلة مثلها مثل املال العيني

ا باالعتبار إال عندما يكون فرض الزكاة على ذلك املال قد  فرض الزكاة للمال الواحد مرتين ال يكون    (70
ً
مأخوذ

 .(IAR-2020-100) . الحول الواحدوقع مرتين في 

سيقابلها حسم من االستثمارات بقيمتها السوقية من    ،أي إضافة للمكاسب غير املحققة للوعاء الزكوي   (71

 . (IR-2020-93)  .الوعاء الزكوي 

فيتعين عليه زكاتها فيما كان لها   ،في نتيجة جوهر االلتزام وما يرتبه من انشغال ذمة املدين بالدين العبرة  (72

ا له في الذمة ،رصيد في نهاية الحول من 
ً
 مملوك

ً
ا في ذمة مدينه فيكون ماال -136) .والدائن يكون دينه حقًّ

2020-IAR). 

املال املتبرع به للمؤسسات الخيرية غير املعتمدة ولم يحل عليه الحول يعتبر خارًجا من ذمة املكلف وال    (73

 . (IAR-2020-136) .تجب فيه الزكاة

وإتاحة   ،الشرعي بوجوب الزكاة يرتبط في تحققه ببقاء املال لدى املكلف حتى نهاية الحول القمري التكليف   (74

النظام للمكلفين اختيار السنة املالية لهم على أساس الحول امليالدي هو من باب التوسعة عليهم ؛ لترتيب  

لزكاة عند تحقق مقتضاها  دون أن يكون ذلك مؤثرا على واجب أداء ا ،وضبط األمور املحاسبية ألنشطتهم

 . (IR-2020-66) .الشرعي

 . (IR-2021-119) .العبرة في احتساب القروض ضمن الوعاء الزكوي بما تؤول إليه  (75

-101) .املعروو عند تقويم األموال املزكاة األخذ بقيمتها بما يقابل واقع تقييمها حين توجب الزكاة عليها  (76

2020-IAR). 

عدم ملكية األرض ليس مبرًرا لعدم احتساب النفقات الالزمة لتهيئتها واعتبارها من قبيل النفقات التي   (77

 . (IAR-2020-122) .يتعين حسمها من وعاء املكلف

- 2021-45) .ال تحسم االستثمارات في الصكوك وكذلك الودائع اإلسالمية في الخارج من الوعاء الزكوي   (78

IR) . 

 . (1439/ 1769) .مالية الناتجة من األوراق املالية للزكاةتخضع األرباح الرأس  (79

م   (80 يجوز للمكلف حسم الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة السوقية لالستثمار في األوراق املالية التي تقو 

 . (1439/ 1810) .في تاريخ املركز املالي بقيمتها الحالية

  .كرواتب وأجور وبدالت وعموالت تعتبر من املصاريف غير جائزة الحسم البن الشريكاملبالغ املدفوعة   (81

(1832 /1439) . 
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  ،رصيد االحتياطي النظامي املكون من سنوات سابقة من األموال اململوكة للشركة التي حال عليها الحول   (82

 .( 1439/ 1843) .يعد أحد عناصر الوعاء الزكوي املوجبة

ائنة نتجت عن تعامالت تجارية مع جهات مختلفة لم يحل عليها  تقديم املكلف ما يثبت أن الذمم الد  (83

 .(1865/1439) .يترتب عليه عدم إضافة بند الذمم الدائنة إلى وعائه الزكوي  ،الحول خالل العام

أوهما أقل للقروض القصيرة املتجددة واملستمرة التي   ،يضاو إلى وعاء الزكاة رصيد أول العام وآخر العام  (84

 . (1439/ 1875)   .مع حسم ما بتأكد سداده وعدم حوالن الحول عليه ،طويلة األجلتعد في جوهرها  

مبلغ الزكاة املحمل على الحسابات والذي تم تعديل القوائم املالية بموجبه يعد من املصاريف غير جائزة    (85

 . (1439/ 1908) .الحسم

ا مستحًقا واجب الدفع   ،مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة هي مبالغ مؤكدة الدفع لقاء أتعابهم  (86
ً
وتعد مصروف

 . (1439/ 1927)  .ولذا تحسم من الوعاء الزكوي  ،وليست توزيًعا لألرباح

التأمينات املستلمة من املستأجرين تعامل معاملة مصادر التمويل األخرى وتدخل ضمن عناصر الوعاء    (87

 . (1439/ 1928) .إذا حال عليها الحول الزكوي 

تعد التسويات التي تتم على أرصدة االستثمار في الشركة التابعة جزًءا من تمويل االستثمار املحسوم من    (88

 . (1439/ 1936)   .وبناء عليه تضاو التسويات إلى الوعاء الزكوي  ،الوعاء

املحملة على قائمة الدخل من  يحسم بند خسائر الهبوط في القيم السوقية لالستثمارات بشكل دائم   (89

 .(1439/ 1937)  .الوعاء الزكوي 

وتقدم املنشأة األدلة واملستندات املؤيدة   ،انخفاض قيمة املخزون يعد من املصاريف جائزة الحسم  (90

 . (1439/ 1949) .ء الزكوي ويترتب عليه أحقيتها في حسمه من الوعا  ،لوجهة نظرها

عقود االستصناع الحكومية والتي تسدد قيمتها على هيئة سندات حكومية ال تعتبر ديون طويلة األجل   (91

 . (1439/ 1950) .ويترتب على ذلك عدم إضافتها للوعاء الزكوي 

 .(1961/1439) .تعتبر األرباح املؤجلة ديوًنا مستحقة على العمالء وتدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي   (92

فإن األقساط املستحقة   ،إذا لم تتضمن عقود اإليجار التمويلي شروط وضوابط تجعل منها عروض قنية  (93

 . (1439/ 1961) .وتدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي  ،للشركة هي من قبيل الديون على العمالء

من التكاليف واجبة  أما التكاليف املحتملة فال تعد  ،التكاليف املؤكدة هي التي تحسم من الوعاء الزكوي  (94

 . (1437/ 1509) .الحسم

ويترتب عليه إضافة   ،العبرة بتاريخ تحقق الحدث املالي وليس بعملية التحصيل في حساب حوالن الحول   (95

 .(1437/ 1518) .الدفعات املقدمة للوعاء الزكوي متى تم قيدها وإثباتها في القوائم املالية

التشغيلي لشركة التأمين ضمن الوعاء الزكوي للمنشأة ؛ لعدم تقييد  يحتسب هامش املالءة في رأس املال   (96

 .(1437/ 1549) .التصرو فيه
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ويترتب على ذلك أحقية   ،القروض والسلف املقدمة لشركة تابعة ال تعد جميعها إقراًضا لطرو آخر  (97

رها في  املنشأة في حسم جزء من هذه القروض والسلف من وعائها الزكوي بمقدار يساوي نسبة استثما 

 . (1437/ 1571) .الشركة التابعة ؛ تجنًبا لثني الزكاة

 . (1436/ 1479)  .تخضع أرباح االستثمار للزكاة ولو لم يحل عليها الحول   (98

 . (1436/ 1502) .الذمة املالية والوعاء الزكوي للشريك مستقلة عن الذمة املالية والوعاء الزكوي للشركة  (99

ر املعدة للبيع في جميع األنشطة تعتبر مكملة لألصول  قطع الغيار االزمة لألصول الثابتة وغي (100

 . (1435/ 1364) .وتحسم من الوعاء الزكوي  ،الثابتة وتعامل معاملتها
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 رفع الدعوى 

 :قائمة املتطلبات النظامية لرفع صحيفة دعوى في البوابة االلكترونية لألمانة ضد قرار الهيئة

   :البيانات األساسية -

 املدعي •

 .االسم الكامل ورقم الهوية  :شخًصا طبيعًياإذا كان   -

 .رقم السجل التجاري وعنوان املقر الرئيس أو الفرع املتعلقة به الدعوى   :إذا كان شخًصا اعتبارًيا -

 .وسائل االتصال الخاصة باملدي أو من يمثله بما فيها رقم الجوال -

 .ومكاني إقامته وعملهاالسم الكامل للوكيل أو املمثل النظامي ورقم هويته   -

 .-إن وجد-الرقم الضريبي أو املميز  

 املدعى عليه •

 .االسم الكامل ورقم هويته ومكان إقامته  :إذا كان شخًصا طبيعًيا -

 .رقم السجل التجاري وعنوان املقر الرئيس أو الفرع املتعلقة به الدعوى   :إذا كان شخًصا اعتبارًيا -

 موضوع الدعوى  •

 .الدعوى   تاريخ تقديم صحيفة -

 .موضوع الدعوى وما يطلبه املدعي وأسانيده -

 ملحقات •

ــبـة إلى الـدعوى املتعلقـة بـالتظلم   - ــــ تـاريخ اإلبالغ بـالقرار املعترض عليـه وتـاريخ االعتراض ونتيجتـه بـالنســـــــ

 .من قرار الهيئة

 .يها إن وجدتاريخ التبليغ بقرار اللجنة الداخلية املعنية ونتيجته وذلك بالنسبة لالعتراض املحال إل -

 

 :خطوات تقديم الدعوى 

 .( تقديم الدعوى عن طريق الخدمات االلكترونية1

 .( تبادل املذكرات بين أطراو الدعوى إلكترونًيا2

 .تحال الدعوى آلًيا إلى فريق الدراسة  :( دراسة الدعوى 3

 .ائرة املختصةد( تحديد موعد لجلسة النظر أمام ال4

 .الدعوى أمام الدائرة املختصةسة لنظر  جل( انعقاد ال5

 .( جاهزية القرار على املوقع اإللكتروني6
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( يوًما بدًء من اليوم  30يتاح تقديم طلب االستمناو ألطراو الدعوى بعد صدور قرار لجنة الفصل خالل ) •

 . التالي للتاريخ املحدد الستالم القرار

 الحاالت التي ال يستأنف فيها 

   :قرارات لجنة الفصل تكتسب الصفة النهائية في الحاالت اآلتية

 . ألف ريال 50الدعاوى التي ال تزيد قيمتها على  (1

 .انقضاء املهلة املقررة الستمناو القرار دون أن ُيستأنف (2

   .اتفاق أطراو الدعوى بالصلح أمام الدائرة (3

 

 

 : األدلة لدعاوى الزكاة

 :دليل رحلة التعامل ➢

 :دليل اإلرشادات املتعلقة بالدعاوى  ➢

 :دليل آلية معالجة الدعاوى الزكوية والضريبية ➢

 دليل التظلم أمام اللجنة االستمنافية: ➢

 

واملبادئالقرارات

 ـه1439 -ها  1434مدونة القرارات واملبادئ الزكوية والضريبية  

https://gstc.gov.sa/ar/Decisions/Pages/old_decisions.aspx 

  

 2021  -2020القرارات واملبادئ لعام 

https://gstc.gov.sa/ar/Decisions/Pages/new_decisions.aspx 

 

 عناوين التواصل

 هيةة الزكاة والضريبة والجمارك •

 الرياض -اإلدارة العامة  

 12628الرياض   -شارع األمير عبدالرحمن بن عبد العزيز  

 الخ  املباشر

https://gstc.gov.sa/ar/Decisions/Pages/old_decisions.aspx
https://gstc.gov.sa/ar/Decisions/Pages/new_decisions.aspx
https://www.google.com/search?q=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83&rlz=1C1GCEA_enSA886SA886&oq=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46i39i199i465j69i59j0i433i512j46i199i433i465i512j0i512j69i61.3013j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZfMVc0yDXulPgyZkiuWz8W_uAZzg:1660315285492&rflfq=1&num=10&rldimm=1352656560272651516&lqi=CjfZh9mK2KbYqSDYp9mE2LLZg9in2Kkg2YjYp9mE2LbYsdmK2KjYqSDZiNin2YTYrNmF2KfYsdmDSMLiu4i0j4CACFpJEAAQARACEAMYABgBGAIYAyI32YfZitim2Kkg2KfZhNiy2YPYp9ipINmI2KfZhNi22LHZitio2Kkg2YjYp9mE2KzZhdin2LHZg5IBGWZlZGVyYWxfZ292ZXJubWVudF9vZmZpY2WqAT8QASo7IjfZh9mK2KbYqSDYp9mE2LLZg9in2Kkg2YjYp9mE2LbYsdmK2KjYqSDZiNin2YTYrNmF2KfYsdmDKDY&ved=2ahUKEwjW8rm2xMH5AhUSqaQKHbLtDKoQvS56BAhLEAE&sa=X&rlst=f
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 19993)محلي(  

 س966112048998)دولي( 

 

 األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية  •

 الرياض

 13241الطريق الدائري الشرقي، غرناطة، الرياض  

 الخ  املباشر

8001220000 

 

https://goo.gl/maps/ZTrz5Wvh9Jzo6G8F6
tel:8001220000
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 في خاتمة هذا الجمع، أسأل هللا أن ينفع به القارئ الكريم، وأن يتقبله مني إنه سميع عليم.

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  والحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم على نبينا
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  محمد بن إبراهيم بن املنذر النتسابوري تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد املنعم  ، تأليفاإلجماع :

 .  للنشر والتوزيع طيبةأحمد الناشر: دار  

  ها( 456اإلحكام في أصول األحكام املؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت   ،

 تحقيق : أحمد محمد شاكر .

  املؤلف: علي بن محمد بن  ، الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية  االختياراتاألخبار العلمية من

،   املحقق: أحمد بن محمد بن حسن الخليل ، عباس البعلي الدمشقي الحنبلي عالء الدين أبو الحسن

 الناشر : دار العاصمة / الرياض .  

  بيروت –مؤسسة الرسالة  -تحقيق شعيب األرناؤوط وعمر القيام -مفلح ا داب الشرعية البن

 .ها1417الطبعة الثانية –

 دار   -تحقيق سامي ابن العربي -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني

 .ها1421 -الطبعة األولى  -الرياض -الفضيلة

  محمد بن عبد العر بن عاصم النمري  املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن ،   االستذكار

  –، الناشر : دار الكتب العلمية  ها( تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض463القرطبي )ت 

 ه . 1421بيروت ، الطبعة األولى / 

 خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت  ، تأليف :  األعالم

 .  ها.1400سنة   3ط–العربي ببيروت   دار إحياء الترا  –ها(   1396

   الطبعة األولى   –القاهرة   –دار الحديث    -تحقيق عصام البابطي –إعالم املوقعين البن القيم

 .ها1416

  اإلفصاح عن معاني الصحاح ،  ، َرة بن( محمد بن هبيرة الذهلي الشتباني  املؤلف: يحيى بن )ُهَبي 

 ه . 1417، الناشر : دار الوطن /  ؤاد عبد املنعم أحمدها( املحقق: ف560أبو املظفر، عون الدين )ت  

   اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل املؤلف: أبو النجا شرف الدين موس ى الحجاوي املقدس ي

 ، الناشر : دار املعرفة /بيروت . تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد موس ى السبكي، ها(   968)ت 

  ها(  319املؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن املنذر النتسابوري )ت ، اإلقناع البن املنذر

 .  تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد العزيز الجعرين

  ها. 1415سنة  – دار الفكر ببيروت   –اإلقناع ملحمد الشر يني الخطيب الشاف ي 

  الناشر : دار   حقق: يحي إسماعيلاملؤلف: القاض ي عياض · امل ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،

 الوفاء . 
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   البحر املحي  في التفسير املؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير

 . ها( املحقق: صدقي محمد جميل745الدين األندلس ي )ت 

   ها 1409 –  9ط –بيروت   –دار املعرفة  –بداية املجتهد البن رشد. 

  املؤلف: عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف الجويني أبو املعالي إمام  ، العرهان في أصول الفقه

 .  املحقق: عبد العظيم الديب ،الحرمين 

   التاريخ الكبير املؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة البخاري، أبو عبد هللا )ت

 .  الدكن  –ها( الطبعة: دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد  256

 املحقق: محمد بن  ،املؤلف: ابن جماعة  ،سامع واملتكلم في أدب العالم واملتعلم تذكرة ال

 ، الناشر : دار البشائر اإلسالمية ، الطبعة الثالثة .   مهدي العجمي 

   : شمس الدين محمد بن محمد بن محمد املعروف بابن أمير حاج  التقرير والتحبير  ، تأليف

 ه . 1403، الناشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية /   (ها 879ويقال له ابن املوقت الحنفي )ت 

  اف ي الكبير املؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الر

 . ها( الناشر: دار الكتب العلمية852محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت 

  التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد في حديث َّ َّ عليه وسلم-رسول  املؤلف:  ،  صلى 

وآخرون ،   حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف ،   ها( 463 - 368أبو عمر بن عبد العر النمري القرطبي )

 الناشر : مؤسسة الفرقان للترا  اإلسالمي . 

 سليمان ابن  املؤلف: علي بن  ،  التنقيح املشبع في تحرير أحكام املقنع وبهامشه حاشية التنقيح

الطبعة   ملحقق: ناصر بن سعود بن عبد هللا السالمةا، أحمد السعدي املرداوي عالء الدين أبو الحسن

 .  2004  – 1425األولى / 

  :دار الفكر ببيروت   – ها( 310جامع البيان في تأويل القرآن لإلمام محمد ابن جرير الطعري )ت–  

 .ها1405سنة  1ط

 ربع ، تحقيق : ناصر السالمة ، الناشر : دار أطلس الخضراء .  حاشية ابن فيروز على الروض امل 

  الناشر: مجمع   –تحقيق : أحمد بن عبدالعزيز الجماز   –حاشية البابطين على منتهى اإلرادات

 امللك فهد لطباعة املصحف الشريف / املدينة املنورة . 

 د املشيقح ، عبدهللا  حاشية الروض املربع )حاشية املشايخ( ، جمع : إبراهيم الغصن ، خال

 ه . 1440الطبعة الثالثة /   –الناشر : مدار  الوطن   – الغصن 

 املؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي  ،  حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع

 ( . ها1392الحنبلي النجدي )ت 
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   الناشر: دار  –حاشية العنقري على الروض املربع ، تحقيق : أحمد بن عبدالعزيز الجماز

 ه . 1441الطبعة الثانية /  – أطلس الخضراء 

 جمعه الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم.  -الدرر السنية في األجو ة النجدية 

 الرحمن املالكي الشهير  : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد  ، تأليف  الذخيرة

بيروت ، الطبعة    –، تحقيق : عدد من املحققين ، الناشر : دار الغرب اإلسالمي  ها(684بالقرافي )ت 

 م . 1994األولى / 

  .الذيل على طبقات الحنابلة البن رجب الحنبلي 

  / ه . 1439الروض املربع شرح زاد املستقنع ، بتحقيق وعناية : إثراء املتون ، الطبعة الثانية 

   الطبعة   -الرياض  -دار الرشد -تحقيق الدكتور عبدالكريم النملة – رو ة الناظر البن قدامة

 ها 1417الخامسة  

   زاد املعاد في هدي خير العباد املؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن

 . ها( الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت751قيم الجوزية )ت 

  ، محمد بن يزيد الرب ي القزويني ، نفخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية سنن ابن ماجه

 املطهرة . 

    ، سنن أبي داود ، سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو بن إسحاق بن بشير األزدي الفجستاني

 نفخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

  ي بن موس ى الخراساني البيهقي ، نفخة : جامع خادم  سنن البيقهي الكعرى ، أحمد بن الحسين بن عل

 الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

    سنن الترمذي ، محمد بن عتس ى بن سورة بن موس ى بن الضحاك السلمي الترمذي ، نفخة : جامع

 خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

  لنعمان بن دينار بن عبد هللا  سنن الدارقطني ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن ا

 البغدادي ، نفخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

  تأليف : محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتو ي   شرح الكوكب املنير املسمى بمختصر التحرير ،

 مكتبة العبيكان .  نزيه حماد ، الناشر :  –الحنبلي ، تحقيق : محمد الزحيلي  

 على زاد املستقنع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه هللا الشرح املمتع. 

   شرح تنقيح الفصول املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن

 .  ها( املحقق: طه عبد الرؤوف سعد684املالكي الشهير بالقرافي )ت  

 الطبعة األولى    –بيروت –دار البشائر   -تحقيق أحمد العنزي  -شرح غاية السول البن عبدالهادي

 ها. 1421
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  وزارة الشؤون اإلسالمية  -تحقيق الدكتور عبدهللا التركي –شرح مختصر الرو ة للطوفي –

 ها. 1419الطبعة الثانية 

  :مطبعة أنصار السنة املحمدية.  –ها(  1050شرح منتهى اإلرادات ملنصور البهوتي الحنبلي )ت 

 بَد التميمي ، نفخة : جامع   صحيح ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمع 

 خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

    ، صحيح ابن خزيمة ، محمد بن إسحاق بن خزيمة بن املغيرة بن صالح بن بكر السلمي النتسابوري

 نفخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

 ن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ، نفخة : جامع  صحيح البخاري ، إلمام املحدثين محمد ب

 خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

    صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النتسابوري ، نفخة : جامع خادم الحرمين

 للسنة النبوية املطهرة . 

  الناشر: مكتبة    · ه(1379) ؤلف : عبد الرحمن بن ناصر السعدي، املالفتاوى السعدية

 م .1982سنة النشر:   ،املعارف للنشر والتوزيع بالرياض 

   مكتبة ومطبعة الشهيد الحسيني بالقاهرة.  –الفتاوى الكعرى الفقهية البن حجر الهيتمي 

  :دار املعرفة للطباعة والنشر ببيروت.  –ها( 728الفتاوى الكعرى لإلمام ابن تيمية )ت 

  تيمية.الفتاوى املصرية لإلمام ابن 

  . فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا ابن باز 

  جمعها الشيخ محمد ابن قاسم   – فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

 ها. 1399مطبعة الحكومة بمكة املكرمة سنة   –

 ي اعتنى بها  ها، وعند الرجوع إلى النشرة ال1406 –  4ط   –دار عالم الكتب  -الفروع البن مفلح 

 الدكتور عبدهللا التركي، فتشار إلى ذلك في مو عه. 

  ،الفقيه واملتفقه · املؤلف: الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أبو بكر

 ، الناشر : دار الكتب العلمية .  املعروف بالخطيب · املحقق: عادل بن يوسف العزازي 

  مصر -املطبعة األميرية ببوالق-هامش املستصفىعلى  -فواتح الرحموت البن عبدالشكور-  

 .ها1324الطبعة األولى 

  املكتب    –تأليف أحمد املنقور النجدي الحنبلي   – الفواكه العديدة في املسائل املفيدة

 ها 1380  – 1ط   –اإلسالمي  

  · منصور بن محمد بن عبد الجبار  تأليفالقواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع :

 حمودة ، الناشر : دار الكتب العلمية .   و املظفر · املحقق: صالح سهيل عليالسمعاني أب
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   ها( الناشر: دار الفكر   204 - 150: أبو عبد هللا محمد بن إدريس الشاف ي )، تأليفاألم كتاب-  

 .  م  1983  -ها  1403  / بيروت الطبعة: الثانية

  : تحقيق : د. أحمد   ها( 204 -ها  150محمد بن إدريس الشاف ي ) كتاب الرسالة ، تأليف ،

 ه . 1357مصر ، الطبعة األولى /   –محمد شاكر ، الناشر : مصطفى الحلبي 

   ها( تحقيق   1051كشاف القناع عن اإلقناع املؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي )ت

 السعودية .  وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل

  ؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو امل، املبدع في شرح املقنع

 .  لبنان –، بيروت املكتب اإلسالميها( الناشر: 884إسحاق، برهان الدين )ت  

 دار إحياء الترا  العربي  -املجموع شرح املهذب للنووي ثم ابن السبكي وأتمه املطي ي –  

 م. 1995

  محمد بن ، جمععزيز بن عبد هللا بن باز املؤلف: عبد ال ،مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة :

 ، الناشر : دار القاسم / الرياض .  سعد الشويعر 

   املجموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي; املؤلف: عبد الرحمن بن

 الناشر : مركز صالح بن صالح الثقافي .   –  ناصر السعدي

  القاهرة –م  1970ط األولى  -طلبةت حسين زيدان  –املحلى البن حزم. 

  : ه( . 1379)ت عبد الرحمن بن ناصر السعدياملختارات الجلية من املسائل الفقهية ، تأليف 

  تعليق محمد  –اختصرها محمد بن علي الحنبلي    –مختصر الفتاوى املصرية لإلمام ابن تيمية

 .حامد الفقي

   ها1419 – 1ط  –بيروت   –ابن حزم   درا –حسن أسعر   حقيق : ت –مراتب اإلجماع البن حزم. 

  تحقيق   –دار الكتب العلمية ببيروت    –املستدرك على الصحيحين ألبي عبدهللا الحاكم

 ها. 1411سنة  1ط   -مصطفى عبدالقادر عطا 

  الطبعة    –بيروت  -مؤسسة الرسالة  -تحقيق الدكتور محمد األشقر –املستصفى للغزالي

 .  ها1417األولى 

  : محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضا ي املصري )ت  مسند  الشهاب ، تأليف

 نفخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . ،  ها(454

   مسند أبي دعلى ، أحمد بن علي بن املثنى بن يحيي التميمي املوصلي، نفخة : جامع خادم الحرمين

 للسنة النبوية املطهرة . 
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    مسند اإلمام أحمد ، إلمام السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشتباني، نفخة : جامع خادم الحرمين

 للسنة النبوية املطهرة . 

 ( 204مسند اإلمام الشاف ي ، تأليف : محمد بن إدريس الشاف ي ، )نفخة : جامع خادم الحرمين  ه

 للسنة النبوية املطهرة . 

   : الز ير بن عتس ى بن عبيد هللا القرش ي األسدي الحميدي املكي    عبد هللا بنمسند الحميدي ، تأليف

 نفخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . ،  ها(219)ت 

    مسند الدارمي ، ثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي ، نفخة : جامع خادم الحرمين

 للسنة النبوية املطهرة . 

 َواس  ي العبس ي ،  مصنف ابن أبي شتبة ، عبد هللا
ُ
 بن محمد بن أبي شتبة إبراهيم بن عثمان بن خ

 نفخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

    مصنف عبدالرزاق ، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، نفخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية

 املطهرة . 

   شر : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النا –مطالب أولي النهى ، إشراف : نور الدين طالب

 ه . 1440الطبعة األولى /   –بدولة قطر 

   حققه وخرج أحاديثه    -ها( 516لإلمام البغوي )ت:  –معالم التنزيل املشهور بتفسير البغوي

سنة    4ط  –دار طيبة بالرياض -سليمان مسلم الحرش  -عثمان جمعة  ميرية  -محمد عبد هللا النمر 

 ها. 1417

 م السنن · املؤلف: أبو سليمان الخطابي · املحقق: محمد راغب الطباخ · الناشر: املطبعة  معال

 / حلب .  العلمية

  ها. 1414 –مكة املكرمة   –جامعة أم القرى    –معجم األصوليين للدكتور محمد مظهر بقا 

  :ها( 972معونة أولي النهى شرح املنتهى ملحمد بن أحمد الفتو ي الشهير بابن النجار )ت –  

دار خضر للطباعة ببيروت ومكتبة ومطبعة النهضة الحديثة  –تحقيق الدكتور عبدامللك ابن دهتش 

 ها. 1416سنة  1ط  –بمكة املكرمة 

  : عبد  ، تحقيق :  ها(  620أبي محمد عبدهللا بن أحمد بن قدامة املقدس ي )ت  املغني ، تأليف

  –  1417سنة النشر:  ، الناشر: دار عالم الكتب ، عبد الفتاح الحلو  - هللا بن عبد املحسن التركي 

1997  . 

 1ط  –دار هجر  – ت د. عبدهللا التركي –ته اإلنصاف للمرداوي  تاملقنع والشرح الكبير و حاش. 

 د. على جمعة محمد، تأليف :   املكاييل واملوازين الشرعية . 
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  افقات في   .دار الكتب العلمية –شرحه الشيخ عبدهللا دراز    –أصول الشريعة للشاطبي املو

  موطأ مالك ، إلمام دار الهجرة مالك بن أنس األصبحي ، نفخة : جامع خادم الحرمين للسنة

 النبوية املطهرة . 

   الطبعة   -بيروت–مؤسسة الرسالة  -تحقيق الدكتور عبدهللا التركي –الواضح البن عقيل

 .ها1420األولى 
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