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  . الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین

  أما بعد

 ھذا العصر في ظھرت التيتعتبر زكاة المستغالت من األمور المستجدة 
 قطاع المستغالت مما لھ تأثیر كبیر على فيباإلضافة إلى ضخامة الحجم االستثماري 

  . النشاط االقتصادي

وھذا ُیوجب علینا أن نقوم باستنباط الحكم الشرعي لزكاتھا من النصوص 
  . الشرعیة العامة

لذا أعددت ھذا البحث لیتعرض لحكم زكاة المستغالت فبدأتھ بمقدمة تتضمن 
سبب اختیاري لھذا الموضوع ثم اتبعتھ بتمھید مبینة فیھ حقیقة لفظ الزكاة 

التكییف الفقھي لزكاة :  واالصطالح، ثم بأربعة مباحث األول اللغةفيوالمستغالت 
 فيبعض التطبیقات المعاصرة المترتبة على اختالف الفقھاء : المستغالت، الثاني

:  المستغالت، الرابعفيشروط وجوب الزكاة :  المستغالت، الثالثفيوجوب الزكاة 
  . كیفیة إخراج زكاة المستغالت

  . ى أھم ما توصلت إلیھ من نتائج خالل ھذا البحثثم أنھیتھ بخاتمة تشتمل عل

 وجھ – التكییف الفقھي – آراء الفقھاء –زكاة المستغالت : الكلمات المفتاحیة 
  . القیاس – اإلجماع – قول راجح –الداللة 
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Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers 
and peace be upon the prophets and messengers. 

But after 

Zakat is considered one of the new developments 
in this era, in addition to the large investment volume in 
the sector of the estate, which has a significant impact 
on economic activity. 

This obliges us to devise the shar'i ruling of its 
zakat from the general legal texts. 

So I prepared this research to be subject to the 
zakat provision of zakat. I started with an introduction 
that includes an optional reason for this subject and 
then followed it with a preamble showing the truth of 
the word zakah and the taxpayer in the language and 
the term. The third is the conditions for zakaah due to 
zakat. 

And then ended with a conclusion containing the 
most important findings of this research. 

Key words: Zakat exploiters - opinions of jurists - 
idiosyncratic adaptation - the face of significance - a 
favorable saying - consensus - measurement. 
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  مقدمة 
الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على الصادق األمین محمـد بن عبد 

  . اهللا وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

     -:أما بعد
من حوادث فالشریعة اإلسالمیة صالحة لكل زمان ومكان ولكل ما استحدث 

  . العصر
 ھذا العصر تحتاج منا أن نقوم ببیان أحكامھا فيولقد ظھرت أمور مستجدة 

 تمثل نسبة كبیرة من حجم فھي، )١(ومن ھذه األمور المستجدة زكاة المستغالت
 فيالنشاط االقتصادي وترجع ھذه النسبة الكبیرة إلى ضخامة الحجم االستثماري 

ز أھمیة مناقشة حكم زكاة ھذا النوع من قطاع المستغالت، وھذا یوضح ویبر
 لزكاتھا من النصوص الشرعيوُیوجب علینا أن نقوم باستنباط الحكم . )٢(األموال

  . الشرعیة العامة
  یدور حیث تدورالشرعيولما كانت الزكاة كما ذكر الفقھاء معللة، والحكم 

زكاة المستغالت، ومن ھذا المنطق جاءت ھذه الدراسة لتبین التكییف الفقھي ل. العلة
 زكاتھا وكیفیة إخراج زكاتھا وذلك عند توافر الشروط فيوبیان المقدار الواجب 

  .)٣( إخراج الزكاةفيالواجبة 
  

  : یتكون ھذا الموضوع من مقدمة وتمھید وأربعة مباحث وخاتمة
  . والمستغالتالتعریف بلفظ الزكاة : التمھید

  . غالتالتكییف الفقھي لزكاة المست: المبحث األول
بعض التطبیقات المعاصرة المترتبة على اختالف الفقھاء فى : المبحث الثاني

  . وجوب الزكاة فى المستغالت
  . شروط وجوب الزكاة فى المستغالت: المبحث الثالث
  . كیفیة إخراج زكاة المستغالت: المبحث الرابع

   .وتشتمل على أھم ما توصلت إلیھ من نتائج خالل ھذا البحث: الخاتمة

                                                           

طلبة إبراھیم سعد، / ع الدواجن واأللبان، دراسة فقھیة مقارنة، د زكاة المستغالت ومزار)١(
، جامعة ٤٦١مدرس الفقھ المقارن فى كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنین بدمیاط، ص

  . م٢٠١٩/م٢٠١٨األزھر، 
  بن مبارك آل سیف، األستاذ المشارك فى قسم الفقھ بكلیة الشریعةعبد اهللا/  زكاة المستغالت، د)٢(

 .٢٢٩بجامعة اإلمام محمـد بن سعود اإلسالمیة، مجلة الجمعیة الفقھیة السعودیة، ص
طلبة إبراھیم سعد، /  زكاة المستغالت ومزارع الدواجن واأللبان، دراسة فقھیة مقارنة، د)٣(

  .٤٦١ص
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  متهيد

  التعريف بلفظ الزكاة واملستغالت

  : التعریف بلفظ الزكاة: أوًال
  الزكاة لغة

  . النَّماء والرَّْیُع، َزَكا َیْزكو َزكاء وُزُكَوًا: الزَّكاء َمْمُدوُد: زكا
 اللَُّغِة الطََّھاَرُة والنَّماء والَبركُة والمدح وُكَلھ قد استعمل فى فيوأصل الزََّكاِة 

  . حدیثالقرآن وال
) ُزُكوا(وتأتي لفظ الزكاة على وزن َفَعلٌة كالصدقٌة، فلما تحركت الواو فى 

  . وانفتح ما قبلھا انقلبت ألفًا  
وھي من األسماء المشتركة بین الُمْخَرج والِفعل، فیطلق على العین وھي 

  .)١(الطائفة من المال المزكى بھا، وعلى المعنى وھي التزكیة
   -:الزكاة شرعًا

الفقھاء الزكاة شرعًا بتعریفات متفقة المعنى قد تصل إلى حد اإلتفاق عرف 
  :  اللفظ في بعض األحیان وذلك على النحو التاليفي

   -:فعند فقھاء الحنفیة
تملیك المال لفقیر مسلم غیر ھاشمي، وال مواله بشرط قطع المنفعة عن 

  .)٢(المملك من كل وجھ هللا تعالى
  -:وعند فقھاء المالكیة

مخصوص یؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرًا مخصوصًا فى وقت مال 
  .)٣(مخصوص یصرف فى جھات مخصوصة

  -:وعند فقھاء الشافعیة
اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص یجب صرفھ ألصناف مخصوصھ 

  .)١(بشرائط ستأتي

                                                           

 لسان العرب لمحمـد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین، ابن منظور األنصاري )١(
 بیروت –، دار صادر ٣: زكا، ط: ، مادة٣٥٨: ، ص١٤: ، جـ)ھـ٧١١ت ( األفریقي الرویفعى

  .ھـ١٤١٤ –
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن إبراھیم بن محمـد، المعروف بابن نجیم )٢(

تكملة البحر الرائق لمحمـد بن حسین بن على الطوري : وفى آخره) ھـ٩٧٠ت (المصرى 
: ، ص٢: جـ) منحة الخالق البن عابدین(وبالحاشیة ) ھـ١١٣٨ بعد ت(الحنفي القادري 

  . ، دار الكتاب اإلسالمي٢: ، ط٢١٦
 حاشیة العدوى على شرح كفایة الطالب الربانى ألبو الحسن، على بن أحمد بن مكرم الصعیدى )٣(

، ٤٧٢: ، ص١: ، جـ)ھـ١١٨٩: ت(، )نسبة إلى بنى عدى  بالقرب من منفلوط( العدوى 
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ – بیروت –یوسف الشیخ محمـد البقاعى، دار الفكر : قتحقی
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   -:عند فقھاء الحنابلة
  .)٢(حق یجب فى مال خاص، لطائفة مخصوصة، فى وقت مخصوص

   -: الزیدیةوعند فقھاء
  .)٣(إخراج جزء من المال بنیتھا على الوجھ المشروع تقریبًا ال تحدیدًا

  -:وعند فقھاء األباضیة
إخراج جزء من المال عن المال أو البدن على وجھ مخصوص لطائفة 

  .)٤(مخصوصة بالنیة
  

   -:التعریف بلفظ المستغالت: ثانیًا
   -:المستغالت لغة

والسین . تاء والغین من الفعل الثالثي غللالمستغالت بضم المیم وفتح ال
  .)٥(أخذ غلتھا: استغل  كذا أي طلب غلتھ، واسَتَعلَّ الُمْسَتَغالَِّت: والتاء للطلب، فیقال

  

  .)٦( الدخل من كراء دار، وأجر غالم، وفائدة أرض، والغلة واحدة الغالت:والغلة
  رض، أو أجرتھا، أو أجرة وتطلق الغلة أیضًا على الدخل الذي یحصل من ریع األ     

                                                                                                                                                     

 مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنھاج لشمس الدین، محمـد بن أحمد الخطیب )١(
 - ھـ ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، ١: ، ط٦٢: ، ص٢: جـ) ھـ٩٧٧ت (الشربیني الشافعي 

  .م١٩٩٤
اھیم بن محمـد بن عبد اهللا بن محمـد بن مفلح، أبو اسحاق، برھان  المبدع فى شرح المقنع إلبر)٢(

ھـ ١٤١٨ لبنان، –، دار الكتب العلمیة، بیروت ١: ، ط٢٩١: ، ص٢: جـ) ھـ٨٨٤ت (الدین 
  .م١٩٩٧ -

 كتاب البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء األمصار لإلمام المجتھد المھدى لدین اهللا أحمد بن )٣(
ویلیھ كتاب جواھر األخبار واآلثار المستخرجة من لجة البحر ) ھـ٨٤٠ ت(یحیى بن المرتضى 

ولتمام الفائدة ألحقنا بھ ) ھـ٩٥٧ت (الزخار للعالمة المحقق محمـد بن یحیى بھران الصعدى 
: ، ص٢: تعلیقات من مراجع مختلفة لمصححھ القاضى عبد اهللا بن عبد الكریم الجرافى، جـ

  . م١٩٤٧ - ھـ ١٣٦٦یة، ، دار الحكمة الیمان١: ، ط١٣٨
، ٣:  شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لإلمام العالمة محمـد بن یوسف أطفیش رحمھ اهللا، جـ)٤(

 جدة، – لیبیا ، مكتبة اإلرشاد – بیروت، دار التراث العربي –، دار الفتح ٢: ، ط ٥: ص
  .م١٩٧٢ -ھـ ١٣٩٢

غلل : ، مادة٤٩٩: ، ص١١: ى، جـلسان العرب لمحمـد بن مكرم بن منظور األفریقي المصر )٥(
 مختار الصحاح لزین الدین أبو عبد اهللا محمـد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي –
، المكتبة ٥: یوسف الشیخ محمـد، ط: ، تحقیق)غ ل ل: (، مادة٢٢٩: ، ص)ھـ٦٦٦: ت(

  . م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ صیدا، – الدار النموذجیة، بیروت –العصریة 
 التوقیف على مھمات التعاریف لزین الدین –غلل : ، مادة٥٠٤: ، ص١١: عرب جـ لسان ال)٦(

محمـد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن على بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي 
 القاھرة، –، عالم الكتب ١: الغلة، فصل الالم، ط: ، مادة٢٥٣: ، ص)ھـ١٠٣١ت (القاھرى 

  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠
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  .)١(الدار واللبن والنتاج ونحو ذلك
ومنھ حدیث عائشة رضى اهللا عنھا أن رجًال ابتاع غالمًا فاستغلھ ثم وجد أو 

الغلة : "رأى بھ عیبا فرده بالعیب، فقال البائع غلھ عبدي، فقال النبي 
  .)٢("بالضمان

 لھ دخٌل، وغلة فإن مالك أن المبیع إذا كان" الغلة بالضمان "فمعنى قولھ 
الرقبة الذى ھو ضامن األصل یملك الغلة بضمان األصل، فإذا ابتاع الرجل أرضًا 
فشغلھا، أو ماشیة فنتجھا، أو دابة فركبھا،  ثم وجد بھ عیبًا، فلھ أن یرد الرقبة وال 
شئ علیھ فیما انتفع بھ، ألنھا لو تلفت ما بین مدة العقد والفسخ، لكانت من ضمان 

  .)٣(مشترى فوجب أن یكون الغلة من حقھال
  : المستغالت اصطالحًا

  . تعریف المستغالت اصطالحًا ال یبعد عن المعنى اللغوي
: ھـ فقالوا٢٩/٧/١٤٠٤فقد عرفھا المؤتمر األول للزكاة المنعقد فى الكویت 

یقصد بالمستغالت المصانع اإلنتاجیة والعقارات والسیارات واآلالت ونحوھا من كل "
  .)٤(" ھو معد لإلیجار ولیس معدًا للتجارة فى أعیانھما

یقصد بالمستغالت المصانع اإلنتاجیة : "وعرفھا الدكتور وھبھ الزحیلى فقال
والعقارات والسیارات واآلالت ونحوھا من كل ما ھو معد لإلیجار ولیس معدًا 

  .)٥("للتجارة فى أعیانھ
                                                           

صباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعى ألحمد بن محمـد بن على المقري الفیومي،  الم)١(
=  تاج العروس من  جواھر– بیروت –غلل، المكتبة العلمیة : ، مادة٤٥٢: ، ص٢: جـ
القاموس لمحمـد بن محمـد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرتضى الزبیدي، =
  .مجموعة من المحققین، دار الھدایة:  غلل، تحقیق:، مادة١١٨: ، ص٣٠: جـ

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ألبي عبد اهللا أحمد بن محمـد بن حنبل بن ( أخرجھ أحمد فى مسنده )٢(
، مسند النساء، مسند الصدیقة عائشة ٥٩: ، ص٤١: جـ) ھـ٢٤١: ت(ھالل بن أسد الشیباني 

:  عادل مرشد، وآخرون، إشراف–نؤوط شعیب األر: ، تحقیق٢٤٥١٤: رضى اهللا عنھ، رقم
 وأخرجھ )م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١، مؤسسة الرسالة، ١: عبد اهللا بن عبد المحسن التركى، ط/ د

المستدرك على الصحیحین (الحاكم فى المستدرك وقال ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه 
 بن الحكم الضبي ألبي عبد اهللا الحاكم محمـد بن عبد اهللا بن محمـد بن حمدویھ بن نعیم

البیوع، : ، كتاب١٨: ، ص٢: ، جـ)ھـ٤٠٥: ت(الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع 
ھـ ١٤١١ بیروت –، دار الكتب العلمیة ١: مصطفى عبد القادر عطا، ط: ، تحقیق٢١٧٧: رقم

  ). م١٩٩٠ -
بن آدم بن لمحمـد بن على ) ذخیرة العقبى فى شرح المجتبى( شرح سنن النسائي المسمى )٣(

ھـ ١٤٢٤، دار آل بروم للنشر والتوزیع، ١: ، ط١٨٨: ، ص٣٤: موسى اإلثیوبي الولوي، جـ
  .م٢٠٠٣ -

، دار ١: ، ط٨٦٥: ، ص٢:  أبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة لألشقر وآخرین، جـ)٤(
: س، جـأحمد السالو/  االقتصاد اإلسالمي والقضایا الفقھیة المعاصرة، د-ھـ ١٤١٨النفائس، 

  . ھـ١٤١٨، دار الثقافة، الدوحة، ٦٥١: ، ص٢
 –، دار الفكر، سوریة ٥٤٥: ، ص١٠: وھبھ الزحیلى، جـ/ د. الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، المؤلف أ)٥(

  . دمشق
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 الثابتة التى یقتنیھا الفرد أو األموال: "وعرفھا الدكتور سلطان السلطان بأنھا
  .)١("الشركة بغرض استغاللھا ولیس بغرض إعادة بیعھا

  

األموال التى یقتنیھا أصحابھا : "وعرفھا الدكتور محمـد عثمان شبیر بقولھ
  .)٢("بقصد االستغالل بواسطة تأجیر عینھا كالدار أو بیع إنتاجھا كالمصانع

ارف علیھ الفقھاء المعاصرون، وبناء على ذلك فإن المستغالت مصطلح تع
وھى فى اصطالحھم عبارة عن أموال لم تعد للبیع ولم تتخذ للتجارة، ویستفید 
أصحابھا من منافعھا ال من أعیانھا بإكرائھا مقابل أجر أو بما تنتجھ من محاصیل، 
فھى أموال مستثمرة فى أصول بقصد تحقیق الكسب والنماء، كاإلیرادات التى تتحقق 

  .)٣(تأجیرھا إلى الغیر أو عن طریق بیع إنتاجھاعن طریق 
وعلى ذلك فإن المراد بالمستغالت ھى المباني السكنیة أو العمارات والفنادق 
ذات اإلیراد من تأجیرھا، ووسائل النقل المختلفة ذات اإلیراد، ومشروعات مزارع 

  .)٤(الدواجن ومشروعات تربیة األنعام وغیرھا
ون على المستغالت مسمیات أخرى مثل وقد أطلق الفقھاء المعاصر

المستحدثات، واألصول االستثماریة الثابتة، واألصول الثابتة، وزكاة العمائر، والدور 
  .)٥(المؤجرة، واآلالت الصناعیة وغیرھا

                                                           

 .ھـ١٤٠٦، دار المریخ، ١١١: سلطان السلطان، جـ/  الزكاة تطبیق محاسبي معاصر، د)١(
محمـد عثمان شبیر ضمن أبحاث الندوة الخامسة /  للدكتور زكاة األصول االستثماریة الثابتة)٢(

  . ، بیت الزكاة، الكویت٤٣٢: ھـ، ص١٤١٥لقضایا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى لبنان، 
، مجلة ٩١٩: ، ص٥/٢٧ زكاة المستغالت فى الفقھ اإلسالمي لعبد اهللا أبو وھدان، مجلد )٣(

=  أبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة – مجلة محكمة –جامعة النجاح للعلوم اإلنسانیة 
، دار ٢: ، ط٨٢: ، ص٢: محمـد نعیم یاسین وآخرین، جـ/ محمـد سلیمان األشقر، ود/ د= 

  . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤ األردن، –النفائس 
/  بحث بعنوان زكاة المستغالت ومزارع الدواجن واأللبان، دراسة فقھیة مقارنة، إعداد الدكتور)٤(

م سعد مدرس الفقھ المقارن فى كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنین بدمیاط، طلبة إبراھی
  .٤٦٥: ص

، ١: ، ط٢٥٨: ، ص٣: محمـد عثمان شبیر، جـ/  أبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة د)٥(
  .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٨دار النفائس، األردن، 
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  املبحث األول

  التكييف الفقهي لزكاة املستغالت
  

   -: المستغالت على قولینفياختلف الفقھاء حول وجوب الزكاة 
  

   -:ول األولالق
  .)١(عدم وجوب الزكاة فى األموال المستغلة
 الذین منعوا الزكاة فى )٣( والشوكانى)٢(وھذا ما ذھب إلیھ ابن حزم الظاھرى

  .)٥(وذھب إلیھ أیضًا أكثر الزیدیة. )٤(عروض التجارة
   -:القول الثاني

ا وجوب الزكاة فى المستغالت، مع اختالفھم فى كیفیتھا، وإن لم ینصوا علیھ
  . )٦(بشكل مباشر فى كتبھم لكنھم تناولوھا فى زكاة الحلى الذى أعد للكراء

 وقد ذھب )٨(  والحنابلة)٧(ھذا ما ذھب إلیھ بعض المالكیة وھو األبین عندھم
  .)٩(إلیھ أیضًا بعض الزیدیة

الشیخ محمـد أبو : وذھب إلیھ أیضًا بعض العلماء المعاصرون أمثال األساتذة
ب خالف والدكتور وھبھ الزحیلى وھو رأى أكثر العلماء زھرة، وعبد الوھا

  .)١٠(المعاصرین المشاركین فى المؤتمرات والندوات الفقھیة فى المجامع الفقھیة

                                                           

ت ( حزم األندلسي القرطبي الظاھرى  المحلى باآلثار ألبو محمـد على بن أحمد بن سعید بن)١(
 السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار – بیروت –، دار الفكر ٤٤: ، ص٤: جـ) ھـ٤٥٦

، ٢٣٧، ٢٢٧: ، ص)ھـ١٢٥٠: ت(لمحمـد بن على بن محمـد بن عبد اهللا الشوكاني الیمنى 
  . ٤١٩: ، ص٤:  البحر الزخار، جـ–، دار ابن حزم ١: ط

 .٤٤: ، ص٤: ار جـ المحلى باآلث)٢(
 .٢٣٧، ٢٢٧:  السیل الجرار، ص)٣(
  .  المراجع السابقة)٤(
  .١٤٧: ، ص٢:  البحر الزخار جـ)٥(
 التاج واألكلیل لمختصر خلیل لمحمـد بن یوسف بن أبى القاسم بن یوسف العبدرى الغرناطى، )٦(

ب العلمیة، ، دار الكت١: ، ط١٥١: ، ص٣: جـ) ھـ٨٩٧: ت(أبو عبد اهللا المواق المالكي 
 المغنى البن قدامة ألبو محمـد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمـد –م ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٦

) ھـ٦٢٠: ت(بن قدامة الجماعیلى المقدسي تم الدمشقى الحنبلى، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
  .٤١٩: ، ص٤:  البحر الزخار جـ–م ١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨، مكتبة القاھرة، ٤٢: ، ص٣: جـ

  . ١٥١: ، ص٣: التاج واألكلیل لمختصر خلیل جـ )٧(
 . ٤٢: ، ص٣: المغنى البن قدامة جـ )٨(
  . ٤١٩: ، ص٤:  البحر الزخار جـ )٩(
م نقًال عن مجلة جامعة النجاح لألبحاث المجلد ١٩٨٥/ھـ١٤٠٦ اإلسالمي الفقھقرار مجمع ) ١٠(

  .م٢٠١٣) ٥ (٢٧
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   -:سبب الخالف
یرجع سبب اختالف الفقھاء فى وجوب الزكاة وعدم وجوبھا فى المستغالت 

یھا نص صریح من إلى اختالفھم فى ھل الزكاة قاصرة على األصناف التى ورد ف
الكتاب والسنة أم أنھا تمتد إلى غیرھا من األصناف؟ فمن ذھب إلى أنھا قاصرة على 
ما ورد فیھ نص صریح قال بعدم وجوب الزكاة فى المستغالت، ومن ذھب إلى أنھا 

  .)١(تمتد إلى غیرھا من األصناف ذھب إلى وجوب الزكاة فى المستغالت
  

   -:األدلة
   -:ول على ما ذھبوا إلیھ بأدلة من السنة والمعقولاستدل أصحاب القول األ

   -:من السنة
  .)٢("لیس على المسلم فى عبده وال فرسھ صدقة "أنھ ثبت عن النبي 

  

  -:وجھ الداللة
المراد من ھذا الحدیث الشریف أنھ لیس على المسلم زكاة فى عین عبده وال 

عمال أما إذا كانا معدان للتجارة فى عین فرسھ ذكرًا كان أو أنثى إذا كانا معدان لالست
فھذا الحدیث یصرح بنفي الصدقة نفیًا عامًا وھذا یشمل . )٣(فتجب الزكاة فى قیمتھما

فدل ھذا الحدیث على عدم وجوب الزكاة فى . )٤(حالة استغاللھ بالتجارة والكراء
  . المستغالت

  

   -:املناقشة

  ده لیس على المسلم فى عب "أن المقصود من حدیث النبي 
 أنھ ال تجب الزكاة فى عبد المسلم وفرسھ وھذا ألنھما من )٥("وال فرسھ صدقة

                                                           

  .من استنباط الباحث )١(
) (الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا (لبخاري صحیح ا( متفق علیھ )٢(

، كتاب ٣٢٦: ، ص٣: لمحمـد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الجعفى، جـ) وسننھ وأیامھ
= = محمـد زھیر بن : ، المحقق١٤٦٣: لیس على المسلم فى فرسھ صدقة، رقم: الزكاة، باب

المسند الصحیح المختصر ( صحیح مسلم - ھـ ١٤٢٢، دار طوق النجاة، ١: ناصر الناصر، ط
لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیرى النیسابوري ) (بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا 

ال زكاة على المسلم فى عبده وفرسھ، : ، كتاب الزكاة، باب٦٧٥: ، ص٢: ، جـ)ھـ٢٦١ت (
  ). بیروت– العربي محمـد فؤاد عبد الباقى، دار إحیاء التراث: ، محقق٩٨٢: رقم

ألحمد بن محمـد بن أبى بكر بن ) شرح القسطالنى(إرشاد السارى إلى صحیح البخارى  )٣(
: ، ص٣: ، جـ)ھـ٩٢٣ت (، شھاب الدین العباسعبدالملك القسطالنى القتیبي المصرى، أبو 

  . ھـ١٣٢٣، المطبعة الكبرى األمیریة، مصر، ٧: ، ط٥٣
 شرح عمدة الفقھ للموفق أبي قدامھ للدكتور عبداهللا بن – ٢٢٦، ٢٢٥: ، ص٤: المغنى جـ )٤(

  . ، مدار الوطن ، المملكة العربیة السعودیة ٩:  ، ط ٥٢٤: ، ص١: عبدالعزیز ،  جـ
  . ١٢سبق تخریجھ فى صفحة رقم  )٥(
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 لذا ال تجب فیھما )١(حوائجھ األصلیة فالعبد یخدمھ والفرس یركبھ فى الجھاد
  .)٢(الزكاة

  
  -:من المعقول

 حدد األموال التى تجب الزكاة فیھا ولم یجعل فیھا ما یستغل  أن الرسول -١
العقارات والدواب واآلالت ونحوھا واألصل براءة الناس من أو ما یكرى من 

التكالیف مالم یوجد نص صریح من القرآن أو السنة، وال یوجد فى ھذه المسألة ما 
  .)٣(یوجب الخروج عن ھذا األصل

   -:املناقشة

 على أخذ الزكاة من مال ال یدل على عدم وجوب الزكاة أن عدم نص النبي 
 على األموال التى كانت منتشرة فى عصره، كاإلبل النبي فیما عداه، وإنما نص 

والبقر والغنم من الحیوانات والقمح والتمر والزبیب من الزروع والثمار، والدراھم 
  .)٤(الفضیة من النقود

ومع ھذا أوجب الفقھاء الزكاة فى أموال أخرى لم یرد بھا النص عمًال 
  . رر من حكمة فرض الزكاةبالقیاس، وعمًال بعموم النص وتطبیقًا لما ُق

أن رسول اهللا : ومن ذلك ما قالھ اإلمام الشافعى فى كتاب الرسالة عن الذھب
إما بخبر من النبي :  فرض فى الورق والنقود الفضیة صدقة لم یبلغنا وإما 

                                                           

فى سبیل ) اَھَدَج(الطَّاَقُة، والَجْھُد بالفتح الَمَشقَُّة و: َاْلَجْھُد بفتح الجیم وضمھا: الجھاد فى اللغة )١(
، ٦٣: مختار الصحاح ، ص). (بذل الُوْسُع): التََّجاُھُد(و) اِلاْجَتھاُد(و) ِجَھادًا(و) ُمَجاَھَدًة(اهللا 

الدعاء إلى الدین الحق، والقتال مع من امتنع عن : وفى الشرع عند الحنفیة) مادة ج ھـ د،
مجاھدة الكفار : المالكیة ، عند )٧٦: ، ص٥: البحر الرائق جـ. (القبول بالنفس والمال

= التاج . (بالسیف، وإنما ُیقاتل الكفار على الدین لیدخلوا من الكفر إلى اإلسالم ال على الغلبة
قتال الكفار لنصرة اإلسالم : ، وعند الشافعیة )٥٣٦: ، ص٤: واإلكلیل لمختصر خلیل جـ= 

منھج الطالب (فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب المعروف بحاشیة الجمل (
) اختصره زكریا األنصاري من منھاج الطالبین للنووى ثم شرحھ فى شرح منھج الطالب

: ، ص٥: جـ) ھـ٢٠٤ت (لسلیمان بن عمر بن منصور العجیلى األزھرى، المعروف بالجمل 
كشاف القناع عن متن اإلقناع لمنصور بن (قتال الكفار : وعند الحنابلة). ، دار الفكر١٧٩

، ٣٢: ، ص٣: جـ) ھـ١٠٥١ت (ح الدین بن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلي یونس بن صال
  ). دار الكتب العلمیة

طلبة إبراھیم سعد، / زكاة المستغالت ومزارع الدواجن واأللبان، دراسة فقھیة مقارنة للدكتور )٢(
  . ٤٧٢: مدرس الفقھ المقارن فى كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنین بدمیاط، ص

  .٩٢: ، ص٢٧ مجلة النجاح للعلوم اإلنسانیة المجلد –زكاة المستغالت فى الفقھ اإلسالمي  )٣(
عبد اهللا : ، تحقیق٦١٢، ٦١١: ، ص٢:  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ألبى رشد، جـ)٤(

 ١١، ١٠: ، ص٤:  المغنى البن قدامة جـ–م ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦، دار السالم، ١: العبادى، ط
  .٥١٠، ٥٠٩: ، ص١: لفقھ البن قدامة جـ شرح عمدة ا–
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قیاسًا على أن الذھب نقد الناس الذى اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبایعوا بھ فى 
  .)١( اإلسالم وبعده، فالعمدة عندنا ھو القیاسالبلدان قبل

 أن فقھاء المسلمین فى مختلف العصور لم یقولوا بوجوب الزكاة فى -٢
  . المستغالت ولو قالوا بھ لنقل عنھم

   -:املناقشة

بأنكم تقولون أنھ لم یرد نص صریح بوجوب الزكاة فى عروض التجارة، ومع 
  . )٢( إال الظاھریةھذا نقل اإلجماع على وجوبھا ولم یخالف

 أن جمھور العلماء نصوا بشكل صریح على منع الزكاة فى ھذه األموال، -٣
أمثال دور السكنى وأدوات المحترفین ودواب الركوب وأثاث المنازل وغیرھا إال أن 

  .یبلغ إیرادھا النصاب ویحول علیھ الحول ففیھ عند إذن زكاة النقود

   -:املناقشة

 إعفاء الدور واآلالت وغیرھا من الزكاة، فھذا ال ما نص علیھ الفقھاء من
خالف فیھ، وذلك ألنھا من الحاجات األصلیة التى ال تجب الزكاة فیھا، وال یتوفر فیھا 

  .)٣(النماء الذى ھو علة وجوب الزكاة كما قرر الفقھاء
  -:أدلة القول الثاني

  . ة والمعقولاستدل أصحاب القول الثاني على ما ذھبوا إلیھ من الكتاب والسن
  -:من الكتاب

: عموم النصوص التى توجب الزكاة فى األموال مطلقًا ومنھا قول اهللا تعالى
  .)٤(}َوالَِّذیَن ِفي َأْمَواِلِھْم َحقٌّ َمْعُلوٌم{

  -:وجھ الداللة
المراد من اآلیة الكریمة أنھ من الخصال التى یتصف بھا المؤمنون الذین 

ن فى أموالھم نصیب معین یستوجبونھ على یكونون فى جنات مكرمون بأن یكو
 فلفظ )٥(أنفسھم تقربًا إلى اهللا تعالى، وإشفاقًا على أنفسھم من الزكاة المفروضة

فى اآلیة الكریمة عام یشمل المستغالت وغیرھا فدل ھذا على وجوب " أموالھم"

                                                           

 -ھـ ١٣٥٨أحمد محمـد شاكر، القاھرة : ، تحقیق١٩٣، ١٩٢:  الرسالة لإلمام الشافعى ص)١(
سعید بن عبد اهللا /  مباحث فى محاسبة الزكاة كیف تزكى المستغالت للدكتور–م ١٩٣٩

 ٣٧٢٢.http:searchManduah.comirecard. ٣٧-٣٢: الشھرانى، ص
  .٥٢٤: ، ص١:  وشرح عمدة الفقھ جـ– ٢٤٩، ٢٤٨: ، ص٤: نى البن قدامة جـ المغ)٢(
: ، ص٢:  شرح فتح القدیر على الھدایة لكمال الدین محمـد بن عبد الواحد السیوسى، جـ)٣(

  .  بیروت–، دار الفكر ٢: ، ط٢١٥
  .٢٤ سورة المعارج، اآلیة رقم )٤(
القرآن للشیخ العالمة محمـد األمین بن عبداهللا  تفسیر حدائق الروح والریحان فى روابي علوم )٥(

ھاشم / الدكتور: ، إشراف ومراجعة٢١٦: ، ص٣٠: األرمي العلوي الھرري الشافعي، جـ
  . م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١ لبنان، –، دار طوق النجاة، بیروت ١: محمـد على بن حسین مھدي، ط
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لھا  وأیضًا المستغالت ھى أغلب األموال؛ فكانت أولى بدخو)١(الزكاة فى المستغالت
  . )٢(فى عموم اآلیات التي توجب الزكاة في األموال 

   -:من السنة
  .)٣("أدوا زكاة أموالكم "قولھ 

   -:وجھ الداللة
أمر المؤمنین فى ھذا الحدیث الشریف بأداء وإعطاء وإخراج ) (أن الرسول 

" زكاة أموالكم"زكاة األموال النامیة التى ھى ملك لھم، وقد ُذكر فى الحدیث لفظ 
شارة إلى أن زكاة األموال أشق على النفس، ألن النفس جبلت على محبتھا محبة إ

  . )٤(مفرطة، ربما أفضت بكثیرین إلى إیثار بقائھا على بقاء النفس
فى ھذا الحدیث عام یشمل كل األموال من المستغالت وغیرھا " أموالكم"ولفظ 

  .)٥(فدل ھذا على وجوب الزكاة فى المستغالت
   -:من المعقول

 في النماء، وإذا كان النماء ھو العلة ھي المال في أن علة وجوب الزكاة -١
 مال وجبت فيوجوب الزكاة، فإن الحكم یدور معھ وجودًا وعدمًا، حیث تحقق النماء 

  . فیھ الزكاة
والنماء متحقق فى أموال المستغالت كالعمارات التى تأجر وتدر دخًال 

ت والمصانع مما یدر من الدخل أضعاف ماتدره ألصحابھا ومما الشك فیھ أن العمارا
  .)٦(األرض الزراعیة وبجھد أقل

 التزكیة والتطھیر ألصحاب األموال ھي أن الحكمة من تشریع الزكاة -٢
، )٧(أنفسھم، ولمساعدة الفقراء والمحتاجین، واألحكام تناط بالحكمة كما تناط بالعلة

  .)٨(فأینما وجدت ھذه الحكمة وجبت الزكاة
نھ ال یعقل أن تكون الزكاة مفروضة على مالك النصاب من األموال،  أ-٣

 تفوق غلتھا أضعاف ذلك النصاب والتيوساقطة عن أصحاب العمارات والمصانع، 
                                                           

  . من اجتھاد الباحث )١(
طلبة / للدكتور: ع الدواجن واأللبان، دراسة فقھیة مقارنةبحث بعنوان زكاة المستغالت ومزار )٢(

  .٤٦٨:  سعد، صإبراھیم
لمحمـد بن عیسى ) الجامع الصحیح(سنن الترمذي (أخرجھ الترمذي وقال ھذا حدیث صحیح  )٣(

: حدیث رقم) ٤٣٤(، أبواب السفر، باب رقم ٥١٦: ، ص٢: أبو عیسى الترمذي السلمى، جـ
  ).  بیروت– شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث العربي أحمد محمـد: ، المحقق٦١٦

محمـد، أبو الحسن نور الدین المال ) سلطان(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلى بن  )٤(
 لبنان، –، دار الفكر، بیروت ١: ، ط٥١٢، ٥١١: ، ص٢: جـ) ھـ١٠١٤ت (الھروي القارى 

  . م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢
  .من اجتھاد الباحث )٥(
  . ٣٣، ٣٢:  محاسبة الزكاة كیف تزكى المستغالت، سعید بن عبد اهللا الشھراتى، صفىمباحث  )٦(
  . ، دار الفكر العربي٢٥٠: أصول الفقھ محمـد أبو زھرة، ص )٧(
طلبة إبراھیم / بحث بعنوان زكاة المستغالت ومزارع الدواجن واأللبان، دراسة فقھیة مقارنة د )٨(

  .٤٦٩: سعد ، ص
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لمجرد أنھما یختلفان فى طریقة الحصول على ھذه األموال، ولو قلنا بذلك فإننا 
نقل تھربًا من دفع نخشى أن یحول بعض الناس أموالھم إلى دور سكنى أو وسائل 

  .)١(الزكاة

راول اا-  

 المستغالت، وذلك لقوة في ذھب إلى وجوب الزكاة الذيأرجح القول الثاني 
  . أدلتھ ولرده ألدلة المانعین

وأیضًا ال یعقل أن تكون الزكاة مفروضة على مالك األموال القلیلة إذا بلغت 
 ھذا فيات الدخل الكبیر النصاب، وال تجب على أصحاب العمارات والمصانع ذ

  .  العقارات والمصانعفيالعصر وخاصة أصبح استثمار األموال بكثرة 
ونعلم أن شریعتنا الغراء صالحة لكل زمان ومكان ولكل ما استحدث من 

  . حوادث العصر
وعلیھ فتجب الزكاة على أصحاب المستغالت كالمصانع واآلالت والعمارات إذا 

  . حولبلغت النصاب وحال علیھا ال
  وبناء على ھذا الترجیح 

وقد اختلف الفقھاء فیما تجب فیھ الزكاة فى المستغالت ھل األصل أم 
   -:الغلة أم كالھما على ثالثة أقوال

  -:القول األول
وجوب الزكاة فى الغلة فقط وعدم وجوب الزكاة فى األصل المستغل، وبناء 

إنتاج الغلة وبلوغھا نصابًا، على ھذا فتجب الزكاة فى الغلة فقط إذا مضى حول على 
وھذا ما ذھب إلیھ . )٢(أى أنھ یعامل معاملة النقود فى النصاب والمقدار المخرج

                                                           

  . ٩٢٣: ، ص٢٧:  مجلة النجاح للعلوم اإلنسانیة، جـ–ستغالت فى الفقھ اإلسالمي زكاة الم )١(
: ، ص٢: جـ) ھـ٩٧٠ -ھـ ٩٢٦(البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین، ابن نجیم الحنفي  )٢(

 موطأ اإلمام مالك لمالك بن أنس بن عبد اهللا األصبحى، روایة –، دار المعرفة بیروت ٢٤٦
 –محمـد فؤاد عبد الباقى، دار إحیاء التراث العربي : ، تحقیق٢٤٦: ، ص١: جـیحیى اللیثي، 

مع مختصر ) ھـ٢٠٤ - ھـ ١٥٠( األم لإلمام أبى عبد اهللا محمـد بن إدریس الشافعى –مصر 
 المغنى فى فقھ اإلمام أحمد بن -ھـ ١٣٩٣ بیروت –، دار المعرفة ٦١: ، ص٢: المزنى، جـ

، ٢:  جـ– ٦٢٢: ، ص٢:  أحمد بن قدامة المقدسى، أبو محمـد، جـحنبل الشیبانى لعبد اهللا بن
 مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي تصدر عن -ھـ ١٤٠٥ – بیروت –، دار الفكر ١: ، ط٤٩٢: ص

 – ١٩٧: ، ص١: مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي العدد الثاني، جـ
، دار ١: ، ط٨٦٥: ، ص٢: قر وزمالئھ جـأبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة لألش

ھـ، مطبوع كملحق معھ فتاوى وتوصیات ندوات قضایا الزكاة من الندوة ١٤١٨النفائس، 
محمـد /  زكاة األصول االستثماریة الثابتة للدكتور–) ٨٦(األولى إلى الندوة الثالثة عشرة 

ة المنعقدة فى لبنان ، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصر٤٤٨: شبیر ص
أحمد /  أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة د– بیت الزكاة الكویتي -ھـ ١٤١٥

، ضمن أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى ١٩٢: الكردى ص
  . ھـ بیت الزكاة الكویت١٤١٧الكویت عام 
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 والحنابلة فى )٣( والشافعیة)٢( والمالكیة فى المشھور)١(جمھور الفقھاء من الحنفیة
  .)٤(المشھور

 )٥(ھـ١٤٠٥وھو قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنعقد بجدة عام 
  .)٦(ھـ١٤١٥توصیات الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المنعقدة فى لبنان عام و

  .)٨(أحمد الكردي/ والدكتور. )٧(محمـد عثمان شبیر/ وھو اختیار الدكتور
   -:القول الثاني

  .)٩(وجوب زكاة التجارة فى قیمة أعیان المستغالت وغلتھا
/ ، والدكتور)١١(حفمنذر ق/ ، والدكتور)١٠(رفیق المصرى/ وبھذا قال الدكتور

  .)١٢(عبد الرحمن بن حسن النفیسة، وحسن عبد اهللا األمین

                                                           

: ت( الصنائع فى ترتیب الشرائع لعالء الدین الكاسانى  بدائع– ٢٤٦: ، ص٢: البحر الرائق جـ )١(
 حاشیة رد المحتار على –م ١٩٨٢ بیروت، –، دار الكتاب العربى ٦: ، ص٢: ، جـ)ھـ٥٨٧

، دار الفكر للطباعة ٣٣١: ، ص٢: الدر المختار شرح تنویر األبصار البن عابدین، جـ
  . م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ –والنشر، بیروت 

 التاج واألكلیل لمختصر خلیل – ٢٤٦: ، ص١:  روایة یحیى اللیثى جـ–لك موطأ اإلمام ما )٢(
، دار الفكر ٢: ، ط٣١٠: ، ص٢: لمحمـد بن یوسف بن أبى القاسم العبدرى أبى عبد اهللا، جـ

 مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل لمحمـد بن عبد الرحمن المغربى - ھـ ١٣٩٨ بیروت، –
 . ھـ١٣٩٨ بیروت، –، دار الفكر ٢: ، ط١٥٧: ، ص٦: أبى عبداهللا، جـ

:  الحادى الكبیر للماوردى للعالمة أبو الحسن الماوردى، جـ– ٦١: ، ص٢: األم للشافعى جـ )٣(
، دار ٣١٤، ٣٠٣: ، ص٥:  المجموع للنووى، جـ– بیروت –، دار الفكر ٢٧٤: ، ص٣

  . م١٩٩٧ – بیروت –الفكر 
: ، ص٢: نع لبرھان الدین بن مفلح، جـ المبدع فى شرح المق–٦٢٢: ، ص٢: المغنى جـ )٤(

 كشاف القناع عن متن اإلقناع لمنصور -ھـ ١٤٠٠ بیروت، –، المكتب اإلسالمي ١: ، ط٣٨٤
ھالل مصیلحى مصطفى ھالل، دار : ، تحقیق٢٤٣، ص٢: بن یونس بن إدریس البھوتي، جـ

  . ھـ١٤٠٢ بیروت، –الفكر 
 . ١٩٧: ، ص١: جـمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني،  )٥(
، مطبوع كملحق ٨٩٢: ، ص٢: أبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة لألشقر وزمالئھ، جـ )٦(

  ). ٨٦(معھ فتاوى وتوصیات ندوات قضایا الزكاة من الندوة األولى إلى الندوة الثالثة عشرة 
حاث الندوة ، ضمن أب٤٤٨: محمـد شبیر، ص/ زكاة األصول االستثماریة الثابتة للدكتور )٧(

  . الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة
، ضمن أبحاث ١٩٢: أحمد الكردى، ص. أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة د )٨(

  . ھـ١٤١٧وأعمال الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكویت عام 
 زكاة -ھـ ١٤٢٠، حلب، ، دار المكتبى١: ، ط١١٥: رفیق المصرى، ص. بحوث الزكاة د )٩(

، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الخامسة، ٣٨٦: منذر قحف، ص/ األصول االستثماریة للدكتور
، دار الكتاب ١٤٠: صالح الزھراني، ص/  دراسات فى المحاسبة الزكویة د–بیت الزكاة 

  . الجامعى، القاھرة
  .١١٥: رفیق المصرى، ص. بحوث الزكاة د )١٠(
 . ٣٨٦: منذر قحف، ص/ تثماریة للدكتورزكاة األصول االس )١١(
  .١٤٠: دراسات فى المحاسبة الزكویة، ص )١٢(
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وبناًء على ھذا القول فتجب الزكاة فى األصل من عقار وسیارة وطائرة ونحوھا مع 
  .)١(بعد مضى الحول% ٢٫٥غلتھا بأن تقوم قیمتھا مع الغلة ویخرج ربع العشر 

  -:القول الثالث
 زكاة الزروع والثمار أي بعد حلول –  دون األصل-وجوب تزكیة الغلة 

  . )٢(الحول
/ ، ومال إلیھ الدكتور)٣(– مع فتواه بخالفھ –وبھذا قال الشیخ مصطفى الزرقا 

  .)٦(شوقى شحاتھ/ ، والدكتور)٥(محمـد الشیبانى/ ، والدكتور)٤(رفیق المصرى

ھـ ١٤٠٩وقد مالت لھ توصیات الندوة األولى للزكاة المنعقدة فى القاھرة عام 
  .)٧(مع التوصیة بمزید بحث للموضوع

وبناءًا على ھذا القول یجب إخراج الغلة مع التفریق بین المنقول والثابت، 
ففى المنقول تؤخذ الزكاة من رأس المال بمقدار ربع العشر، والثابت تؤخذ الزكاة 
من غلتھ بمقدار العشر أو نصف العشر، فأما العشر فإن أمكن معرفة صافى الغالت 

 أخذ الزكاة د التكالیف فإن الزكاة تؤخذ من الصافى بمقدار العشر، ألن النبي بع
بالعشر من الزرع الذى سقي بالمطر أو العیون فكأنھ أخذه من صافي الغلة، أما إذا 

 فإن الزكاة تؤخذ من – كالعمائر المختلفة –لم یمكن معرفة الصافي على وجھھ 
  .)٨(الغلة بمقدار نصف العشر

   -:فسبب الخال
یرجع سبب اختالف الفقھاء فى كیفیة وجوب الزكاة فى المستغالت إلى عدة 

   -:أمور منھا

                                                           

عبد اهللا بن مبارك آل سیف األستاذ المشارك فى قسم الفقھ بكلیة / زكاة المستغالت للدكتور )١(
، مجلة الجمعیة الفقھیة ٢٧٦: الشریعة بجامعة اإلمام محمـد بن سعود اإلسالمیة، ص

  .السعودیة
 دمشق، –، دار القلم ١: ، ط٤٦: اوى مصطفى الزرقا، جمع محمـد أحمد مكى، صفت )٢(

، بحث مقدم لندوة السیاسة ١٢٤: رفیق المصرى، ص/  زكاة األصول الثابتة د-ھـ ١٤٢٠
المالیة، المعھد الدولى لالقتصاد اإلسالمي، الجامعة اإلسالمیة الدولیة، إسالم آباد، مطبوع 

: ، ط٢١٢: محمـد الشیبانى، ص/  زكاة األموال، د–یق المصرى رف/ ضمن بحوث فى الزكاة د
، ١: ، ط١٨٧: شوقى شحاتھ، ص/  التطبیق المعاصر للزكاة د-ھـ ١٤١٨، دار عالم الكتب، ١

  . ھـ١٣٩٧دار الشروق، 
  .٤٦: فتاوى مصطفى الزرقا، ص )٣(
  . ١٢٤: رفیق المصرى، ص/ زكاة األصول الثابتة د )٤(
 . ٢١٢:  محمـد الشیباني، ص/زكاة األموال د )٥(
  . ١٨٧: شوقى شحاتھ، ص/ التطبیق المعاصر للزكاة د )٦(
، ٢٢:  فتاوى وتوصیات ندوات قضایا الزكاة من الندوة األولى إلى الندوة الثالثة عشرة، ص)٧(

  .الكویتيإصدار بیت الزكاة 
  .٢٧٩: عبد اهللا بن مبارك آل سیف، ص/  زكاة المستغالت لدكتور)٨(
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ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِھْم {: الخالف فى داللة بعض النصوص كقولھ تعالى: األمر األول
  .  ھل ھو عام أرید بھ الخصوص أم ھو عام على عمومھ؟)١(}َصَدَقًة

  . لزكاة النماء أم التعبد؟ھل العلة فى وجوب ا: األمر الثاني
ھل األصل وجوب الزكاة في األموال إال ما استثنى، أم األصل : األمر الثالث

  .)٢(عدم وجوب الزكاة إال فیما ورد بھ النص ؟ 
  األدلة

  أدلة القول األول
 األصل وتزكى الغلة زكاة فياستدل أصحاب القول األول القائلون ال زكاة 

  -:لة من الكتاب والسنة واإلجماع والقیاس والمعقولالنقود بعد حلول الحول بأد
  -:من الكتاب

َوَلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَھا ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأُكُلوا {: قول اهللا تعالى
  .)٣(}َفِریًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس ِباْلِإْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن

 تنھى اآلیة الكریمة المسلم من أكل مال أخیھ المسلم بالوجھ -: الداللةوجھ
 الجاریة بینھم وال ترشوا بھا حكام ت المعامالفي لم یبحھ اهللا تعالى ولم یشرعھ الذي

السوء الذین یقبلون الرشوة لتأكلوا طائفة من أموال الناس باإلثم وشھادة الزور أو 
  . )٤(ضى لھ ظالم الیمین الكاذب مع العلم بأن المق

 مال المسلم العصمة بعد إیجاب شئ علیھ إال بدلیل، ألن األصل فيفاألصل 
 حدد األموال التى تجب فیھا الزكاة، فلم براءة ذمتھ من ھذه التكالیف، والرسول 

یجعل منھا ما یستغل أو یكرى من العقارات والدواب واآلالت ونحوھا، واألصل 
الیف، وال یجوز الخروج عن ھذا األصل إال بنص صریح براءة الناس من التزام التك

ال یجب دفع الزكاة على : عن اهللا ورسولھ ولم یوجد فى مسألتنا وبناء علیھ نقول
  .)٥(أصل المستغالت لعدم وجود الدلیل

  -:املناقشة

أن عدم النص على أخذ الزكاة من مال ال یدل على عدم وجوب الزكاة فیھ، 
ألموال النامیة التى كانت منتشرة فى المجتمع العربي فى  على افإنما نص النبي 

عصره، كاإلبل والبقر والغنم من الحیوانات، والقمح والشعیر والتمر والزبیب من 
الزروع والثمار، والدراھم الفضیة من النقود ومع ھذا أوجب المسلمون الزكاة فى 

                                                           

  ).١٠٣(رة التوبة جزء من اآلیة رقم  سو)١(
  .٦٢٣: ، ص٢ المغنى، جـ)٢(
 .١٨٨ سورة البقرة اآلیة )٣(
لنظام الدین الحسن بن محمـد بن حسین ) غرائب القرآن ورغائب الفرقان( تفسیر النیسابورى )٤(

الشیخ زكریا عمیرات، : ، المحقق٥٢٤: ، المجلد األول، ص)ھـ٨٥٠ت (القمي النیسابورى 
  .ھـ١٤١٦ بیروت –دار الكتب العلمیة ، ١: ط

 زكاة األصول االستثماریة – ٢٣٧:  ، ص ٢:  السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار ، جـ )٥(
  . ، ضمن أبحاث وأعمال بیت الزكاة، الندوة الخامسة٤٣٨: محمـد شبیر، ص/ الثابتة للدكتور
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. مًال بعموم النصوصأموال أخرى لم یجئ فیھا نص، قیاسًا على تلك األموال، أو ع
  .)١(وتطبیقًا لم تقرر من حكمة فرض الزكاة

  -اواب

أن المستغالت كانت منتشرة فى المجتمع العربي فى عصر النبوة، وقد كان 
الناس یستأجرون ویستغلون العقارات، بل كان ھناك ما یسمى بدیوان المستغالت فى 

  .)٢(عھد الولید بن عبد الملك ومن قبلھ
  -:السنة

 عامل أھل خیبر بشطر ما عن ابن عمر رضى اهللا عنھما أن النبي  -١
  .)٣(یخرج من ثمر أو زرع

   -:وجھ الداللة
أن ھذا الحدیث یدل على انتشار الكراء فى عصر النبوة، ولم یرد عنھ أنھ 

فلو . أوجب الزكاة فیھا وال بعث السعاة لقبضھا، وال فعلھ الخلفاء والصحابة من بعده
  .)٤(شروجب لنقل وانت

 كان یأمرنا أن نخرج أن رسول اهللا : " قال)٥( حدیث سمرة بن جندب-٢
  .)٦("الصدقة من الذى نعد للبیع

                                                           

الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، الدورة ، مجلة ٧٥: ، ص٢: القرضاوى، جـ/  زكاة المستغالت د)١(
  . الثانیة

 الدولة األمویة -ھـ ١٤٢٩، دار المیمان، ١: ، ط١٢٩: عبد اهللا الغفیلى، ص/  نوازل الزكاة د)٢(
  . ٨٩: ، ص٣: عوامل االزدھار وتداعیات اإلنھیار لعلي محمـد محمـد الصالبي، جـ

ب الحرث والمزارعة، باب المزارعة ، كتا١٠٤: ، ص٣: صحیح البخاري جـ( متفق علیھ )٣(
: المساقاة، باب: ، كتاب١١٨٦: ، ص٣: صحیح مسلم جـ– ٢٣٢٨: بالشطر ونحوه، رقم

  ).١٥٥١: المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم
  .٢٨٤: عبد اهللا بن مبارك آل سیف، ص/ زكاة المستغالت للدكتور )٤(
نشأن فى . ل الفزارى، صحابى، من القادة الشجعانسمرة بن جندب بن ھال:  سمرة بن جندب)٥(

 ولما مات زیاد أقره –المدینة، ونزل البصرة، فكان زیاد یستخلفھ علیھا إذا سار إلى الكوفة 
، مات )(وكان شدیدًا على الحروریة ولھ روایة عن النبي . معاویة عامًا أو نحوه، ثم عزلھ
لخیر الدین بن محمود بن محمـد بن على بن األعالم (ھـ ٦٠بالكوفة، وقیل بالبصرة عام 

، دار العلم للمالیین، آیار ١٥: ، ط١٣٩: ، ص٣: جـ) ھـ١٣٩٦ت (فارس، الزركلى الدمشقى 
  ). م٢٠٠٢مایو (

 سنن أبى داود ألبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدى )٦(
العروض إذا كانت للتجارة ھل :  الزكاة ، باب، كتاب٩٥: ، ص٢:  جـ)ھـ٢٧٥ت (السجستانى 

محمـد محیى الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة صیدا : ، المحقق١٥٦٢: فیھا من زكاة، رقم
الداریة فى تخریج أحادیة الھدایة ألبو الفضل أحمد بن على بن (ببیروت، وھذا الحدیث ضعیف 

السید عبد اهللا : ، المحقق٢٦٠:  ص،١: جـ) ھـ٨٥٢ت (محمـد بن أحمد بن حجر العسقالني 
 ). بیروت–ھاشم الیمانى المدنى، دار المعرفة 
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  -:وجھ الداللة
 كان یأمر أصحابھ بإخراج زكاة المال الذي یعدونھ         أن النبي 

 ال ویھیئونھ للتجارة فكان في ھذا الحدیث دلیل علي أن المال الذي ینوى بھ اإلقتناء
  )١(زكاة فیھ 

فمفھوم المخالفة من الحدیث أن ماال یعد للبیع فال زكاة فیھ مثل األصول 
  . )٢(ونحوھا

  :اعترض على ھذا الحدیث بمناقشتین 
  -:المناقشة األولي 

ال نسلم أن األصول غیر معدة للبیع، ألن أعیان المستغالت فى المشاریع 
عمال النامیة ذات القیمة المالیة وتدل التجاریة والصناعیة والزراعیة الیوم من األ

  .)٣(على الثراء، والزكاة تجب فى جمیع ثروة الغني ال على مجرد دخلھ
  -:الجواب

   -:ُأجیب على ھذه المناقشة بأمرین
 ال نسلم وجوب الزكاة فى جمیع ثروة الغني، وال نسلم أن -:األمر األول

  . أصولھا معروضة للبیع
لیس علة لوجوب الزكاة بل شرط علھ لوجوب  أن النماء -:األمر الثاني

  .الزكاة
  -:المناقشة الثانیة 

  .)٤(أن االستدالل بھذا الحدیث ھو استدالل بمفھوم المخالفة وھو ضعیف
  -:الجواب

أن مفھوم المخالفة حجة إذا لم یعارضھ منطوق، وھو أنواع عدة، وجمیع 
  .)٥(مفاھیم المخالفة حجة عند الجمھور، إال مفھوم اللقب

   -:اإلجماعمن 
 األصل المستغل ووجوبھا في الغلة فقط ھو إجماع أھل فيعدم وجوب الزكاة 

 إجارة العبید وخراجھم فياألمر المجتمع علیھ عندنا "المدینة، فقد قال اإلمام مالك 

                                                           

محمـد أبو الحسن نور الدین المال ) سلطان ( مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي بن ) ١(
 ، دار الفكر ، بیروت ، ١:  ، ط١٢٩٥:  ، ص ٤، جـ )  ھـ ١٠١٤: ت ( الھروي القاري 

 . م ٢٠٠٢ــ  ھـ ١٤٢٢لبنان ، 
، ضمن أبحاث وأعمال بیت ٤١٠: محمـد عثمان شبیر، ص/ زكاة األصول االستثماریة، د )٢(

، ٤٣٩: محمـد شبیر، ص/  زكاة األصول االستثماریة الثابتة د–الزكاة فى الندوة الخامسة 
 .ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة

ضمن أبحاث وأعمال بیت الزكاة . ٤٤٤: محمـد شبیر، ص/ رزكاة األصول االستثماریة للدكتو )٣(
  .فى الندوة الخامسة

  . ٢٨٦: عبد اهللا بن مبارك آل سیف، ص/ زكاة المستغالت د )٤(
محمـد بن على بن محمـد الشوكانى : إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، للمؤلف )٥(

  . ، دار الكتاب العربي١:  عزو، طالشیخ أحمد: ، المحقق٣٩: ، ص٢: جـ) ھـ١٢٥٠ت (
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 شئ من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر فيوكراء المساكین وكتابة المكاتب أنھ ال تجب 
 ومالك رحمھ اهللا من الطبقة )١("من یوم أن یقبضھ صاحبھحتى یحول علیھ الحول 

السابعة؛ وھى طبقة كبار أتباع التابعین، حیث أدرك جماعة من التابعین من أحفاد 
الصحابة، وھؤالء التابعون على مذھب آبائھم من الصحابة فى الزكاة وغیرھا 

  .)٢(ویروون عنھا مثل ھذا بما یشبھ التواتر العملى
  -:من القیاس

 قیاس زكاة المستغالت على زكاة الزروع والثمار بجامع أن كًال منھما -١
الیقوم أصلھ فى الزكاة بل تخرج الزكاة من غلتھ، كٌل بحسبھ، ألن األصول فى كل 
منھما لم تعد للبیع بل لالستغالل، فالشجر ال یقوم فى الزكاة، بل ینظر لثمرتھ فقط، 

  .فكذلك المستغالت ینظر لغلتھا

   -:ةاملناقش

ال نسلم أن أصلھا معفى، بل فیھا الزكاة، وكون الزكاة تؤخذ من الثمر ال یعنى 
أن أصلھا معفى بل یعنى أن الزكاة ال تؤخذ إال إذ وجد الثمر، ألن الثمر محل الزكاة، 

، وفى %١٠، أو %٥وإنما كانت الزكاة تؤخذ من الثمر؛ ألن المعدل ارتفع إلى 
كمعدل زكوي وھو أدنى % ٢٫٥قط تھبط الزكاة إلى الحاالت التى تؤخذ من األصل ف

  .)٣(معدل زكوي فى الشریعة
  -:الجواب

   -:ُأجیب على ھذه المناقشة من ثالثة وجوه
 تزكى للزم عدھا – وھي األشجار – لو كان أصول الثمار -:الوجھ األول

وحصرھا وتقویمھا كل سنة مع إمكانھ وعدم استحالتھ، فلما لم یحصل ذلك دل على 
  . م وجوب الزكاة فى األصل بل فى الثمرة فقطعد

 لو كانت الزكاة واجبة فى األصل للزم على قولكم وجوب -:الوجھ الثاني
تزكیتھا ولو لم یخرج منھا ثمرة لثبوت الزكاة فى أصلھا وأنتم ال تسلمون بذلك، 

  . والیعفیكم ربطھ بشرط خروج الثمر من ھذا اإللزام، ألنھ مجرد حیدة عن الالزم
 أن القول بتزكیة أصول الثمار لم یقل بھ أحد من المتقدمین -:لوجھ الثالثا

  .)٤(فیطرح وال یلتفت لھ
 قیاس المستغالت على اإلبل العوامل والبقر العوامل التى تستعمل فى -٢

الركوب أو الحرث أو حمل األثقال أو الرى أو سقایة الزرع والتى ال تجب فیھا 

                                                           

  .٢٤٦: ، ص١:  روایة یحیى اللیثى، جـ– الموطأ )١(
  .٢٨٧: عبد اهللا بن مبارك آل سیف، ص/  زكاة المستغالت د)٢(
، بحث مقدم لندوة السیاسة المالیة، ١٢٧، ١١٧: رفیق المصرى، ص/  زكاة األصول الثابتة د)٣(

، مطبوع ١٩٨٦امعة اإلسالمیة الدولیة، إسالم آباد، المعھد الدولى لالقتصاد اإلسالمي، الج
  . فى الزكاةبحوثضمن 

  .٢٩٠، ٢٨٩: عبد اهللا بن مبارك آل سیف، ص/  زكاة المستغالت للدكتور)٤(
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م یعد للبیع ویتكلف فى صیانتھ ویستفید من غلتھ وغیره الزكاة فكذلك العقار الذي ل
  . من المستغالت ال تجب فیھا الزكاة

  -:املناقشة

أن زكاة اإلبل العوامل والبقر العوامل محل خالف بین الفقھاء، لضعف الحدیث 
 حیث ذھب فقھاء )٢("لیس فى العوامل صدقة " وھو قولھ )١(الوارد فیھا

 إلى وجوب )٥( والحنابلة فى قول لھم أیضًا)٤( قول لھم والشافعیة فى)٣(المالكیة
  .)٦(الزكاة فى العوامل

  -:الجواب
  -:أجیب على ھذه المناقشة من وجھین

  .)٧( أن ھذا الحدیث قد صححھ ابن القطان-:الوجھ األول
 )٩( موافق لقول جمھور الفقھاء من الحنفیة)٨(أن الشافعیة لھم قول أخر) ٢(

  .)١٢( وھو المذھب المعتمد)١١(رون عدم وجوب الزكاة فیھا الذین ی)١٠(والحنابلة

                                                           

محمـد شبیر ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضایا /  زكاة األصول االستثماریة الثابتة للدكتور)١(
 .٤٣٨: الزكاة المعاصرة، ص

السنن الكبرى ألحمد بن الحسین بن على بن موسى (ھ البیھقي فى السنن الكبرى  أخرج)٢(
، جماع أبواب ١٩٥: ، ص٤: جـ) ھـ٤٥٨ت (الخسروجردى الخراسانى، أبو بكر البیھقي 

لیس فى اإلبل " بلفظ ٧٣٩١: ما یسقط الصدقة عن الماشیة، رقم: صدقة الغنم السائمة، باب
 لبنان، –، دار الكتب العلمیة، بیروت ٣: بد القادر عطا، طمحمـد ع: ، المحقق"العوامل صدقة

الدرایة فى تخریج أحادیث الھدایة (وھذا الحدیث إسناده ضعیف ) م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤
: ، ص١: جـ) ھـ٨٥٢ت (ألبوالفضل أحمد بن على بن محمـد بن أحمد بن حجر العسقالني 

 ).  المعرفة، بیروتالسید عبد اهللا ھاشم الیمانى المدنى، دار: ، المحقق٢٥٤
: ، ص٢: ، جـ)ھـ١٧٩ت ( المدونة الكبرى لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحى المدنى )٣(

  .  بیروت–، دار صادر ٣١٣
 . ٣١٤: ، ص٥:  المجموع جـ)٤(
  . ٣١١: ، ص٢: المبدع جـ )٥(
: ، ص٢:  المبدع جـ– ٣١٤: ، ص٥:  المجموع جـ– ٣١٣: ، ص٢: المدونة الكبرى جـ )٦(

٣١١ .  
التلخیص الحبیر فى تخریج أحادیث الرافعى الكبیر ألبو الفضل أحمد بن على بن محمـد بن  )٧(

، دار الكتب العلمیة، ١: ، ط٣٥٢: ، ص٢: جـ) ھـ٨٥٢ت (أحمد بن حجر العسقالني 
  . م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٩

 .٣١٤: ، ص٥:  المجموع جـ– ٢٣: ، ص٢: األم جـ )٨(
 االختیار لتعلیل – بیروت –، دار المعرفة ١٦٥: ، ص٢: خسى جـالمبسوط لشمس الدین السر )٩(

عبد : ، تحقیق١١٦: ، ص١: المختار لعبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، جـ
 . م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦ لبنان، –، دار الكتب العلمیة، بیروت ٣: اللطیف محمـد عبد الرحمن، ط

  .١٨٣: ، ص٢: جـ كشاف القناع – ٤٣٦: ، ص٢: المغنى جـ )١٠(
 .٤٣٦: ، ص٢:  المغنى جـ– ٢٣: ، ص٢:  األم جـ– ١٦٥: ، ص٢:  المبسوط جـ)١١(
  .٣١٤: ، ص٥: المجموع جـ )١٢(
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  -:من المعقول
أنھ ال زكاة فى مال غیر نام أو مشغول بالحاجة األصلیة، وإنما الزكاة فى  -١

المال النامى، وھو الذى یدر على صاحبھ كسبًا ودخًال، وبناء علیھ فتجب 
لبیع كآلة الزكاة  فى الدخل ولیس فى األصل؛ ألن األصل لیس معروضًا ل

  .)١(النجار
مع نسبة % ٢٫٥أن الزكاة لو قیل بوجوبھا فى أصل المستغالت بنسبة  -٢

سنویًا أو % ١٫٥اإلھالك فى العقار على سبیل المثال والتى تصل إلى 
% ١-٠٫٥أكثر مع نسبة الصیانة التى تكلف العمارة والتى قد تتراوح بین 

% ٧العقار سنویًا والدخل المعتاد فى % ٥-٤٫٥فیكون مجموع التكلفة 
والعمارة % ٣-٢یزید وینقص فیكون صافي استفادة المالك فى حدزد 

 سنة إن سلمت من العوارض المھلكة لألصل، وبعض ٣٠تعمر فى العادة 
المستغالت ال تعمر ھذا العمر، بل قد تتلف من خمس أو ست سنوات، فإذا 

ستثمار فى قیست لھا نسبة اإلھالك انخفض الدخل جدًا وحدَّ ذلك من اال
ھذا النشاط، ولذا كان من حكمة الشارع عدم وجوب الزكاة فى األصل، بل 
فى الغلة لتشجیع ھذا النشاط وعدم قتلھ، إذ لو وجبت الزكاة فى أصل 
المستغل  لقضى على ھذا النشاط وأعرض الناس عنھ مع حاجة المجتمع 

أجروا الماسة لھ ، بل إن أحوج الناس لھذا النشاط ھم الفقراء لیست
العقار، وھذا ألنھم غیر قادرین على البناء المكلف، ففى دعم ھذا النشاط 

 .)٢(خدمة كبیرة لھم وتوفیر السكن لمحتاجیھ
یضاف لذلك أن المستغالت من العقار والمصانع تعد من القنوات  -٣

االستثماریة ذات المخاطر، أوًال لعامل االستھالك مع تدنى الدخل، فالعقار 
ن الزمن لم یؤجر وغلتھ متدنیة، وكذلك المصانع قد قد یبقى فترة م

یتوقف الشراء منھا وقد تخسر، ولذا ینصح المستشارون البنوك التقلیدیة 
ولذا كانت وجھة نظر % ٢٠بعدم الدخول فى ھذا االستثمار بأكثر من 

 .)٣(الفقھاء دقیقة عندما أخرجوا المستغالت من وعاء الزكاة
ا أن یكون نماؤھا من صورتھا وجنسھا أن األموال النامیة من صفتھ -٤

كالحیوان والنقود، أما األصول الثابتة االستثماریة فنماؤھا من غیر 
 .)٤(جنسھا فال یكون فیھا زكاة فى عینھا

                                                           

، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، ٧٨: ، ص٢: القرضاوي جـ. زكاة المستغالت، د )١(
  .  الدورة الثانیة

، ضمن أبحاث وأعمال بیت الزكاة ٤٠٥: ر قحف، صمنذ/ زكاة األصول االستثماریة للدكتور )٢(
  .فى الندوة الخامسة

محمـد عثمان شبیر، / محمـد الشریف لبحث زكاة األصول االستثماریة للدكتور/  مناقشات د)٣(
  . ، ضمن أبحاث وأعمال بیت الزكاة فى الندوة الخامسة٤٨٦: ص

ضمن أبحاث وأعمال بیت الزكاة فى ، ٤٠٦:منذر قحف، ص/  االستثماریة للدكتوراألصول زكاة )٤(
  . الندوة الخامسة
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أن الزكاة من صفتھا العدل وعدم اإلجحاف، فلو أوجبنا الزكاة على  -٥
 وھم –م المستغالت نفسھا فھناك كثیرون من المقلین ومن األرامل واألیتا

 إنما یعیشون على غالت دورھم أو دوابھم كسیارات –أكثریة المجتمع 
األجرة، فلو أوجبنا الزكاة على ھذه الدور والسیارات صار ذلك مجحفًا 
لمالھم ولكان استئصاًال لمصادر رزقھم، وھذا ُینزه عنھ الشرع المطھر 

 .)١(ولذا لم یرد بوجوب الزكاة على أصل المستغالت دلیل
جوب الزكاة إنما قصد بھ األخذ من فضل األموال دون التضییق على أن و -٦

المكلف، وفى إیجابھا فى أصول المستغالت تضییق وحرج ال تأتي بمثلھ 
  .)٢(الشریعة

  -:أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب الزكاة فى أصل المستغالت 

   -:كتاب والسنة والقیاس والمعقولوالغلة كزكاة عروض التجارة بأدلة من ال
   -:من الكتاب

  .)٣(}َوالَِّذیَن ِفي َأْمَواِلِھْم َحقٌّ َمْعُلوٌم{: عموم أدلة وجوب الزكاة كقولھ تعالى
   -:وجھ الداللة

من الخصال التى یتصف بھا المؤمنون الذین یكونون فى جنات مكرمون بأنھ 
سھم تقربًا إلى اهللا تعالى وإشفاقًا یكون فى أموالھم نصیب معین یستوجبونھ على أنف

 فلفظ أموالھم فى اآلیة الكریمة عام یشمل كل )٤(على أنفسھم من الزكاة المفروضة
األموال النامیة من مستغالت وغیرھا ویدل على وجوب الزكاة في أصل المال والغلة 
المترتبة علیھ فدل ھذا على وجوب الزكاة فى أصل المستغالت والغلة المترتبة 

  .)٥(علیھا

  -:املناقشة

أن ھذا العموم مخصوص باألحادیث الواردة فى عدم وجوب الزكاة فى الحاجات      
  : كقولھ ،)٦(األصلیة والممتلكات الشخصیة والتى یسمیھا الفقھاء أموال القنیة

                                                           

منذر قحف، /  زكاة األصول االستثماریة للدكتور– ١٤١: دراسات فى المحاسبة الزكویة، ص) ١(
 مناقشات الشیخ تقى –، ضمن أبحاث وأعمال بیت الزكاة فى الندوة الخامسة ٤٠٦: ص

جلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد ، م١٠٩: ، ص٢: العثمانى لبحث المستغالت للقرضاوى، جـ
  . الثاني، الدورة الثانیة

، ضمن ابحاث وأعمال بیت الزكاة ٤٠٨: منذر قحف، ص/ زكاة األصول االستثماریة للدكتور )٢(
  . فى الندوة الخامسة

  ". ٢٤"سورة المعارج اآلیة رقم  )٣(
  .٢١٦ :، ص٣٠: تفسیر حدائق الروح والریحان فى روابى علوم القرآن، جـ )٤(
  . من استنباط الباحث )٥(
، ضمن أبحاث وأعمال بیت الزكاة ٣٨٦: منذر قحف، ص/  زكاة األصول االستثماریة للدكتور)٦(

  .  الندوة الخامسةفى
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  .)١("لیس على المسلم فى عبده وال فرسھ صدقة"
  -:ومن السنة

  .)٢("أدوا زكاة أموالكم "قولھ 
   -:جھ الداللةو

 المؤمنین فى ھذا الحدیث الشریف بأداء وإعطاء وإخراج زكاة أمر الرسول 
  .)٣(األموال النامیة التى ھى ملك لھم

فى ھذا الحدیث عام یشمل كل األموال النامیة من مستغالت " أموالكم"ولفظ 
ھا فدل وغیرھا ویدل على وجوب الزكاة فى أصل األموال النامیة والغلة المترتبة علی

  .)٤(ھذا على وجوب الزكاة فى أصل المستغالت والغلة المترتبة علیھا
  -:ومن القیاس

قیاس المستغالت على عروض التجارة بجامع النماء والربح فى كٍل، فالنماء 
ھو علة وجوب الزكاة فى عروض التجارة وغیرھا من األموال الزكویة؛ إذ كل من 

 وكال المالكین تاجر یستثمر رأس مالھ المستغالت والعروض رأس مال نام مغل،
ویستغلھ ویربح منھ، وكون صاحب العروض ینتفع بإخراج عین الشئ عن ملكھ، 
وصاحب العمارة والمصنع ینتفع بالغلة مع بقاء العین؛ لیس فرقًا یوجب الزكاة على 

 إن المنتفع باستغالل الشئ مع بقاء عینھ فى ملكھ: أحدھما ویعفى األخر، بل قد یقال
 ربما كان أكثر ضمانًا للربح وأمانًا من الخسارة – كمالك العمارة وصاحب المصنع –

من صاحبھ التاجر األخر، وھذه العلة موجودة فى المستغالت، فتجب الزكاة فى 
  .)٥(أعیانھا وغلتھا لتحقق علة  النماء فیھا

  -:املناقشة

  :  لعدة وجوهأن قیاس المستغالت على عروض التجارة یعتبر قیاس مع الفارق
كل ما یعد للبیع من األشیاء :  أن تعریف عروض التجارة ھى-:الوجھ األول

بقصد الربح، ولیست ھذه األصول للمستغالت للبیع، فعروض التجارة معدة للبیع، 
فھى تتقلب بالبیع والشراء بخالف المستغالت فلیست معدة للبیع، وإنما ینتفع 

  .)٦(بغلتھا
                                                           

لیس على المسلم فى فرسھ : ، كتاب الزكاة، باب٣٢٦: ، ص٣صحیح البخارى جـ( متفق علیھ )١(
ال زكاة على : ، كتاب الزكاة، باب٦٧٥: ، ص٢:  صحیح مسلم جـ– ١٤٦٣: صدقة، رقم

  ). ٩٨٢: المسلم فى عبده وفرسھ، رقم
، أبواب السفر، باب ٥١٦: ، ص٢: سنن الترمذي جـ( أخرجھ الترمذي وقال ھذا حدیث صحیح )٢(

  ) . ٦١٦: حدیث رقم) ٤٣٤(رقم 
  .٥١٢، ٥١١: ، ص٢:  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح جـ)٣(
  . من استنباط الباحث)٤(
، ضمن أبحاث وأعمال بیت الزكاة ٣٩٠: منذر قحف، ص/  زكاة األصول االستثماریة للدكتور)٥(

  .١٣٠:عبد اهللا الغفیلي، ص/  نوازل الزكاة د–فى الندوة الخامسة 
، ضمن أبحاث الندوة ٤٤٦: محمـد شبیر، ص/  زكاة األصول االستثماریة الثابتة للدكتور)٦(

  .١٣٢: عبد اهللا الغفیلي، ص/  نوازل الزكاة د–ة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصر



 

 

 - ٣٥١٢ - 

غالت على عروض التجارة على التجار والعقاریین وإنما ینطبق قیاس المست
والمقاولین الذین یشترون العمارات أو یبنونھا بقصد بیعھا والربح من ورائھا، فھذه 

  .تعامل معاملة عروض التجارة بال نزاع
 أن دوران رأس المال فى عروض التجارة أكبر من دورانھ فى -:الوجھ الثاني

ض التجاریة مرات عدة، مما یؤدي لزیادة األرباح، المستغالت لتقلب المال فى العرو
أما تقلب رأس المال فى المستغالت فھو أقل، لتعلق جزء كبیر منھ بأعیان 

  .المستغالت مما یلزم منھ اختالف حكم الزكاة فیھما
 أن تحویل عروض التجارة إلى نقود أسھل بكثیر من تحویل -:الوجھ الثالث

ھا أصعب من بیع العروض التجاریة ففرض الزكاة المستغالت، فبیع العقارات ونحو
  .)١(فى أصولھا  یزید من التكالیف ویضاعف الخسائر

  . ومع ھذه الفروق یمتنع القیاس لوجود الفارق المؤثر
   -:من المعقول

 أن تعلیل الفقھاء لعدم وجوب الزكاة فى الدور والثیاب وآالت الحرفة -١
 - بمفھوم المخالفة–، وبأنھا غیر نامیة، یدل ونحوھا بأنھا مشغولة بالحاجة األصلیة

أن ما اتخذ منھا للنماء ولغیر االستعمال فى الحاجة األصلیة یصبح صالحًا لوجوب 
  . )٢(الزكاة

  -:املناقشة

دلیل المخالفة لیس بحجة فى مقابل المنطوق والصریح من األفعال النبویة 
  . لنبوةواإلجماع العملى من الصحابة والتابعین وورثة علم ا

 أن ھذه األصول للمستغالت أموال ضخمة جدًا تمثل النسبة العالیة، وقد -٢
تكون الثلث أو النصف أو أكثر من ذلك من األموال الدائرة فى النشاط االقتصادي، 
وال یعقل أن نستبعد ھذه األموال من محیط الزكاة وال فرق بینھا وبین األموال 

  .)٣(وضعت فقط فى أصول تدر دخًالالتجاریة، بل ھى شبیھة بھا لكنھا 

  -:املناقشة

   -:نوقش ھذا الدلیل من عدة وجوه
  .  أن األصل عدم وجوب الزكاة إال بدلیل-:الوجھ األول
 أن كثیرًا من ھذه األصول مصادر دخل للفقراء والیتامى فھل -:الوجھ الثاني

  !.نوجب فیھا الزكاة لنضر بھم

                                                           

، ضمن أبحاث الندوة ٤٣٨: محمـد شبیر، ص/  زكاة األصول االستثماریة الثابتة للدكتور)١(
  .الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة

، مجلة الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، الدورة ٧٦: ، ص٢:  جـالقرضاوى/ زكاة المستغالت د )٢(
  . الثانیة

، ١٢٩: ، ص٢: حسن عبد اهللا األمین لبحث المستغالت للقرضاوى، جـ/ مناقشات الدكتور )٣(
  . مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، الدورة الثانیة
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لزكاة فى أموال القنیة؛ بحجة أنھا  یلزم على ھذا وجوب ا-:الوجھ الثالث
  .)١(أموال ضخمة

  -:أدلة القول الثالث
استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن المستغالت تزكى زكاة الزروع 

  -:والثمار بأدلة من القیاس والمعقول
  -:من القیاس

قیاس المستغالت على األراضي الزراعیة، والعلة الجامعة ھى أن كًال منھما 
 وربحًا سنویًا أو دوریًا، ومقتضى ھذا الجامع التساوي فى حكم الزكاة فیجب یدر غلة

  .)٢(فیھا العشر أو نصفھ

  -:املناقشة

   -:ھذا القیاس قیاٌس مع الفارق ألمور
 أن الزكاة إنما تؤخذ من الخارج من األرض مرة واحدة وإن بقى -:األمر األول

نھا تزكى كل سنة، فإن قیل الخارج عنده عدة سنین، بخالف غلة المستغالت فإ
  .)٣( كل سنة كان ذلك إجحافًا بحق أصحابھا ال تأتي بمثلھ الشریعةفيبإیجاب العشر 

 أن األرض الزراعیة ال تبید بسبب كثرة االستعمال وطول -:األمر الثاني
الزمان، بخالف نسبة االستھالك من غلة كل سنة على مدى العمر التقدیري ألعیان 

  .)٤(المستغالت
 أن غلة األرض الزراعیة تفوق بكثیر غلة المستغالت، فقد -:ألمر الثالثا

من قیمة األرض، % ١٠٠تصل غلة األرض الزراعیة فى السنة الواحدة أحیانًا 
من قیمة أعیانھا فى السنة الواحدة، % ١٠بینما ال تصل غلة المستغالت ألكثر من 

رع اختالف الحكم مع فلذا كان من حكمة الشا% ٥وقد تصل % ٧والغالب أنھا 
استحضار نسبة االستھالك فى المستغالت مع وجود إھالك فى األرض الزراعیة 

  .)٥(غالبًا

                                                           

  . ٣٠٢: عبد اهللا بن مبارك آل سیف، ص/  زكاة المستغالت للدكتور)١(
عبد اهللا / اب نوازل الزكاة د عن كت١٨٧: شوقى شحاتھ، ص/  للزكاة دالمعاصر التطبیق )٢(

  . ١٣٢: ، صالغفیلى
، ضمن أبحاث ٤٤٧: محمـد عثمان شبیر، ص/  االستثماریة الثابتة للدكتوراألصولزكاة  )٣(

  .١٣٢: عبد اهللا الغفیلي، ص/  نوازل الزكاة د–الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة 
، عن نوازل ١٢٠: شوقى شحاتھ، ص/ كتور تنظیم ومحاسبة الزكاة فى التطبیق المعاصر للد)٤(

محمـد /  زكاة األصول االستثماریة الثابتة للدكتور– ١٣٢: عبد اهللا الغفیلي، ص/ الزكاة د
 نوازل –، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة ٤٤٧: عثمان شبیر، ص

، تصدر عن مجمع الفقھ  مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي– ١٣٢: عبد اهللا الغفیلي، ص/ الزكاة د
  .١٣٣: ، ص٢: اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، العدد الثاني، جـ

، ضمن أبحاث ٤٤٧:  عثمان شبیر، صمحمـد/ زكاة األصول االستثماریة الثابتة للدكتور )٥(
  . الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة



 

 

 - ٣٥١٤ - 

  اواب

أجیب عن ھذه المناقشة بأنھ یمكن تعویض ما یھلك من أعیان المستغالت 
بحسم نسبة االستھالك من غلة كل سنة على مدى العمل التقدیري ألعیان 

  .)١(المستغالت
   -:ولمن المعق

 الزكاة النماء، والمستغالت من األموال النامیة، وأقرب شئ في أن العلة -١
  . لھا األراضي الزراعیة

  -:املناقشة

   -:ُنوقش ھذا الدلیل من عدة وجوه
 ال نسلم أن علة وجوب الزكاة النماء، بل ھى شرط لوجوب -:الوجھ األول

  .الزكاة
  .)٢( فى المعلوفة، ألنھا نامیة لو كانت العلة النماء لوجبت-:الوجھ الثاني
 أن المستغالت أصل بذاتھ موجود فى عصر النبوة، ومع ذلك -:الوجھ الثالث

  . لم یوجب فى أصلھا زكاة بل فى غلتھا
 أن حكمة تشریع الزكاة وھى التزكیة والتطھیر ألرباب المال أنفسھم -٢

تھ ونشر دعوتھ والمواساة لذوى الحاجة، واإلسھام فى حمایة دین اإلسالم، ودول
تجعل إیجاب الزكاة ھو األولى واألحوط ألرباب المال أنفسھم، حتى یتزكوا 
ویتطھروا، وللفقراء والمحتاجین، حتى یستغنوا ویتحرروا، ویدعموا اإلسالم دینًا 

  .)٣(ودولة، حتى تقوى شوكتھ، وتعلو كلمتھ

  -:القول الراجح

غلة المستغالت فقط وعدم  ذھب إلى وجوب الزكاة فى الذيأرجح القول األول 
 أصل المستغالت لقوة أدلتھ وألنھ لو قیل بوجوب الزكاة فى أصل فيوجوبھا 

المستغالت لعزف الناس عن االستثمار فى ھذا المجال مع حاجة عامة الناس 
  . وخاصة الفقراء إلیھ

                                                           

  .٣٠٨: یف، صعبد اهللا بن مبارك آل س/  زكاة المستغالت د)١(
، مجلة مجمع ١١٦: ، ص٢:  مناقشات الشیخ عبد اهللا بن بیھ لبحث المستغالت للقرضاوي، جـ)٢(

  .  اإلسالمي، العدد الثاني، الدورة الثانیةالفقھ
 عابدین، –، مكتبة وھبة، مصر ٢١: ، ط٤٩١: ، ص١: یوسف القرضاوى جـ/  فقھ الزكاة د)٣(

  .ھـ١٤١٤
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  املبحث الثاني

  بعض التطبيقات املعاصرة املرتتبة على اختالف الفقهاء 

  ت املستغاليفزكاة  وجوب اليف

   -: زكاة أسھم الشركات:أوًال
اختلف الفقھاء فى زكاة المستغل على ثالثة أقوال، وانبنى على ھذا الخالف ، 

   -:الخالف فى زكاة أسھم الشركات على أقوال
  .  یزكي األصل والغلة زكاة عروض التجارة)١(فعلى القول الثاني -١
 .زروع والثمار یزكي الغلة زكاة ال)٢(وعلى القول الثالث -٢
   فیزكي الغلة فقط زكاة النقود،)٣(أما على القول األول -٣

أما مجمع الفقھ اإلسالمي فقد قرر أنھ إن اشترى األسھم بقصد الغلة فإنھ یأخذ 
 ألن طلب الریع حینئذ – ولو لم تكن الشركة من ذوات المستغالت –حكم المستغالت 

باألصل، حیث ورد فى قرار مجلس ونیتھ تحویلھا لمستغل، وألنھ لم ینو التجارة 
المنعقد فى دورة مؤتمره الرابع بجدة فى ) ٣/٤ (٢٨: مجمع الفقھ اإلسالمي رقم

 شباط ١١-٦ھـ الموافق ١٤٠٨ صفر ٢٣-١٨المملكة العربیة السعودیة من 
فإن : "..... م، قرار بشأن أسھم الشركات وكان مما جاء فیھ ما یلي١٩٨٨) فبرایر(

ة بقصد االستفادة من ریع األسھم السنوي، ولیس بقصد كان ساھم فى الشرك
التجارة فإنھ یزكیھا زكاة المستغالت، تمشیًا مع ما قرره مجمع الفقھ اإلسالمي فى 
دورتھ الثانیة بالنسبة لزكاة العقارات واألراضي المأجورة غیر الزراعیة فإنَّ صاحب 

كاة فى الریع، وھي ربع ھذه األسھم ال زكاة علیھ فى أصل السھم، وإنما تجب الز
العشر بعد دوران الحول من یوم قیض الریع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء 

  .)٤("الموانع
  -: زكاة الحقوق المعنویة:ثانیًا

حق االختراع والتألیف وحق االسم التجارى وما فى : المراد بالحقوق المعنویة
  .)٥(معناھا

                                                           

 : انظر البحث ص)١(
 :ر البحث ص انظ)٢(
 : انظر البحث ص)٣(
  .٢٨: ، ص١:  قرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلسالمي جـ)٤(
، دار ١: ، ط١٠٥، ٥٩: حسین الشھوانى، ص/  حق االختراع، والتألیف فى الفقھ اإلسالمي، د)٥(

  . طیبة
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   -: على ثالثة أقوالوقد اختلف الفقھاء فى حكم تزكیتھا
   -:القول األول

عدم وجوب الزكاة فى حقوق التألیف واالبتكار واالختراع، ووجوبھا فى االسم 
  . التجاري والترخیص والعالمة التجاریة إذا تحققت فیھ شروط عروض التجارة

  .)١(عجیل النشمي/ وھذا ما رجحھ الدكتور
  -:القول الثاني

  .)٢(عنویة فى أصلھا ووجوبھا فى الغلةعدم وجوب الزكاة فى الحقوق الم
  .)٤(عبد الحمید البعلي/ ، والدكتور)٣(محمـد البوطي/ وبھذا قال الدكتور

معاملة الحقوق المعنویة كالمستغالت بحیث تجب فى : ومقتضى ھذا القول
وھو فتوى الندوة الخامسة لقضایا . الغلة زكاة النقود وعدم وجوبھا فى األصل

  . ھـ١٤١٥ى لبنان عام الزكاة المنعقدة ف
وھذا القول من توصیات الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المنعقد فى لبنان عام 

، وكذلك )٥(ھـ، حیث عاملوھا معاملة المستغالت بأن یزكى الریع دون األصل١٤١٥
  .)٦(ھـ١٤١٧ھو من توصیات الندوة السابعة لقضایا الزكاة المنعقدة فى الكویت عام 

   -:القول الثالث
یفرق بین ما یعد لالنتفاع، وبین ما یعد للتجارة، فإن كانت الحقوق المعنویة 
معدة لالنتفاع كبراءة االختراع وحق الشھرة فال تجب الزكاة فى قیمتھا المالیة مھما 
بلغت، ألنھا بمثابة المنافع الكامنة فى أعیان القنیة فال تزكى كما ال تزكى عروض 

  . القنیة

                                                           

لمنعقدة ، من أبحاث الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة ا٥١٨:  زكاة الحقوق المعنویة، ص)١(
  .  ھـ ، بیت الزكاة الكویتي ١٤١٧فى الكویت 

، من أبحاث الندوة السابعة لقضایا الزكاة ٣٧٥: البویطى، ص/  زكاة الحقوق المعنویة للدكتور)٢(
، من أبحاث الندوة السابعة ٩٠: البعلي، ص/  زكاة الحقوق المعنویة للدكتور–المعاصرة 

  . لقضایا الزكاة المعاصرة
، من أبحاث الندوة السابعة لقضایا الزكاة ٣٧٥: البویطي، ص/ قوق المعنویة للدكتور زكاة الح)٣(

 . المعاصرة
، من أبحاث الندوة السابعة لقضایا الزكاة ٩٠: البعلي، ص/  زكاة الحقوق المعنویة للدكتور)٤(

  .المعاصرة
 مطبوع كملحق ،٨٩٢: ، ص٢:  أبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة لألشقر وزمالئھ، جـ)٥(

: معھ فتاوى وتوصیات ندوات قضایا الزكاة من الندوة األولى إلى الندوة الثالثة عشر، ص
 . ، من إصدارات بیت الزكاة الكویتي١١٨، ٨٦

، مطبوع كملحق ٩٠٢: ، ص٢:  أبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة لألشقر وزمالئھ، جـ)٦(
ھـ، ١٤١٧ا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى الكویت معھ أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضای

  . ، بیت الزكاة الكویتي٥٩٣: ص
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عنویة للتجارة أو البیع بأن أصبح التاجر یشترى ویبیع وإن أعدت الحقوق الم
بقصد تحقیق األرباح كأن تنشأ شركة متخصصة فى المتاجرة ببراءة االختراع بیعًا 

  .)١(وشراًء بقصد الربح فإنھا تزكى زكاة عروض التجارة
  .)٣(عمر األشقر/ ، والدكتور)٢(محمـد عثمان شبیر/ وبھذا قال الدكتور

  سبب الخالف
 السبب فى اختالف الفقھاء فى حكم زكاة الحقوق المعنویة إلى اختالفھم یرجع

  فى ھل ترخیص استعمال الحقوق المعنویة بیع أم مجرد انتفاع مشروط؟ 
فمن قال ھو بیع جعل لھ حكم عروض التجارة، ومن قال مجرد انتفاع مشروط 

  .)٤(جعل لھ حكم المستغالت

دا-   

  دلیل القول األول
   -:اب القول األول على ما ذھبوا إلیھ بدلیل من المعقولاستدل أصح

أن االسم التجاري والترخیص والعالمة التجاریة یمكن انفصالھا لتكون 
عروضًا تجاریة تباع وتشترى فتأخذ حكمھا فى الزكاة، بخالف حقوق التألیف 

  . واالبتكار فال یمكن انفصالھا

   -:املناقشة

األول من أن االسم التجاري والترخیص نوقش ما استدل بھ أصحاب القول 
والعالمة التجاریة یمكن انفصالھا لتكون عروضًا تجاریًا بأن فیھ بعدًا عن الواقع، 
فمثًال لو قدر إمكانیة بیع الترخیص على جمیع دول العالم بقیمة معینة وقلنا أنھ 
عروض فھل یزكي ھذه التراخیص المحتملة، أو كیف یقدر قیمة الترخیص أو 

  .)٥(براءة؟ال
   -:أدلة القول الثاني

   -:استدل أصحاب القول الثاني على ما ذھبوا إلیھ بدلیل من المعقول
أن ھذه الحقوق المعنویة أصول ال یمكن بیعھا على وجھ اإلنفراد، بل  -١

یستفاد من غلتھا، وھى الترخیص وحق االستعمال دون التملك، بل تملك 

                                                           

، ضمن أبحاث ٤٥٢: محمـد عثمان شبیر، ص/  زكاة األصول االستثماریة الثابتة للدكتور)١(
 - ھـ، بیت الزكاة الكویتي، ١٤١٥الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى لبنان 

، ضمن أبحاث ٣٨١: شقر على بحث زكاة الحقوق المعنویة للبوطي، صعمر األ/ تعقیب د
  . الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة

، ضمن أبحاث ٤٥٢: محمـد عثمان شبیر، ص/  زكاة األصول االستثماریة الثابتة للدكتور)٢(
 .الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة

، ضمن أبحاث ٣٨١:  الحقوق المعنویة للبوطى، صعمر األشقر على بحث زكاة/ تعقیب د )٣(
  . المعاصرةالندوة السابعة لقضایا الزكاة 

  .٣٢٥: عبد اهللا بن مبارك آل سیف، ص/  زكاة المستغالت للدكتور)٤(
  .٣٢٣:  المرجع السابق، ص)٥(
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ریعًا، وعلیھ فھي من المستغالت، المنفعة وھى مثل التأجیر فتكون غلة و
  . والمستغالت ال زكاة فیھا

أن ھذه الحقوق المعنویة ینطبق علیھا حقیقة المستغل؛ ألن أصلھا ثابت  -٢
ویستغل وال یباع بل یؤجر، فمثًال براءة االختراع تبقى حقًا لصاحبھا مدة 

 سنة فى بعض القوانین، ثم یتیح المالك استخدامھا لمن أراد من ١٧
انع المتخصصة لمدة محددة بقیمة إیجاریة محددة، وھذا ھو حقیقة المص

المستغالت؛ وتوجد شركات االن ترخص استخدام اسمھا فى دولة أخرى 
مقابل إیجار سنوي إما نسبة أو مبلغ مقطوع مثل شركات المطاعم 

  .)١(السریعة ونحوھا
   -:أدلة القول الثالث

   -:لیھ بدلیلین من المعقولاستدل أصحاب القول الثالث على ما ذھبوا إ
أن الشریعة اإلسالمیة أوجبت الزكاة فى األموال المادیة الملموسة كما فى  -١

 )٣( فى حدیث معاذ وقولھ )٢(}ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِھْم َصَدَقًة{: قولھ تعالى
فأخبرھم أن اهللا قد فرض علیھم : "مرفوعًا حینما بعثھ للیمن أنھ قال لھ

، فالزكاة تتعلق بشئ )٤("م فترد على فقرائھمصدقة تؤخذ من أغنیائھ
مادي ملموس، یؤخذ منھ ویعطى للفقراء، وال تتعلق بشئ معنوي، فإذا 
باع صاحب االختراع البراءة وحصل على مبلغ من المال وجبت فیھ زكاة 

  . النقود بشروطھا
أن الحقوق المعنویة إذا عدت للتجارة أو البیع كانت بمثابة السلع المعدة  -٢

  .)٥( بإخراج الزكاة مما أعد للبیعیع وقد أمر النبي للب

                                                           

  .١١٥: رفیق المصرى، ص/  بحوث فى الزكاة للدكتور)١(
 .١٠٣ سورة التوبة جزء من اآلیة رقم )٢(
، )(شھد بدرًا مع النبي ) سلمى( بن جبل أبو عبد الرحمن األنصاري الخزرجي معاذ:  معاذ)٣(

توفى وھو ابن ثمان وعشرین سنة، وقال بعضھم إحدى أو اثنتین وثالثین سنة، نزل الشام لھ 
صحبة روى عنھ كثیرون منھم عبد اهللا بن عمر وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمرو بن 

رح والتعدیل ألبو محمـد عبد الرحمن بن محمـد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الج. (العاص
= ، طبعة ١: ، طـ٢٤٥، ٢٤٤: ، ص٨: جـ) ھـ٣٢٧ت (الحنظلي، الرازي بن أبى حاتم 

 – الھند، دار إحیاء التراث العربي – بحیدر آباد الدكن –مجلس  دائرة المعارف العثمانیة =
  ). م١٩٥٢ - ھـ ١٢٧١بیروت، 

 باب أخذ الصدقة – ٦٣  كتاب الزكاة، -٢٢ ٣٥٧: ، ص٣: صحیح البخاري جـ( متفق علیھ )٤(
: ، ص١:  صحیح مسلم جـ– ١٤٩٦: األغنیاء وترد فى الفقراء حیث كانوا، حدیث رقم من
) ١٩ (٣١:  باب الدعاء إلى الشھادتین وشرائع اإلسالم، حدیث رقم-٧ كتاب اإلیمان، -١، ٥٠
 .(  

، ضمن أبحاث ٤٥٢: محمـد عثمان شبیر، ص/ االستثماریة الثابتة للدكتورزكاة األصول  )٥(
عمر األشقر على بحث زكاة الحقوق .  تعقیب د- الزكاة المعاصرة، لقضایاالندوة الخامسة 

  . ، ضمن أبحاث الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة٣٨١: المعنویة للبوطى، ص



 

 

 - ٣٥١٩ - 

  القول الراجح
أرجح ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثالث من التفریق بین ما یعد لالنتفاع وما 
یعد للبیع من الحقوق المعنویة، فیما یعد لالنتفاع منھا ال یزكى مھما بلغت قیمتھا 

  . )١(ى زكاة عروض التجارةالمالیة، وأما یعد للبیع والتجارة فإنھا تزك
ألن ما یعد لالنتفاع من الحقوق المعنویة یعتبر من مقتنیات اإلنسان الشخصیة 
التى ال تجرى فیھا الزكاة مثلھا مثل المقتنیات المادیة لإلنسان التى ال تجرى فیھا 

الذى وضح أن ) (الزكاة أیضًا كفرس اإلنسان وغیر ذلك امتثاًال لحدیث النبي 
ت الشخصیة لإلنسان ال یخرج عنھا زكاة أما ما یعد للبیع والتجارة من المقتنیا

الحقوق المعنویة یعتبر سلعة كغیره من السلع المادیة المملوكة لإلنسان والتى تزكى 
  .)٢(زكاة عروض التجارة

   -:وبناء على ھذا القول الراجح یقال
 إذ ال تتوفر لیس فى األسماء التجاریة أو براءة االختراع زكاة فى ذاتھا، -١

  . فیھا شروط وجوب الزكاة وھى من المستغالت
براءات االختراع تجب فیھا الزكاة إذا استغلت بشكل یتحقق من ورائھ ریع  -٢

یبلغ النصاب بعد أن یحول علیھ الحول، كأن یبیع صاحب االختراع 
اختراعھ لجھة ما بقدر معین من المال ویحول الحول على ھذا المال، أو 

سماح لھا باستغالل اختراعھ نظیر قدر معین من ربحھا وھو یتفق على ال
 . المسمى ترخیص االستخدام

إذا أمكن بیع ھذه األسماء أو الحقوق وصارت على صفة یمكن بیعھا  -٣
فتأخذ حكم عروض التجارة، كما لو كانت الشركة تبیع االسم التجاري فى 

 لھا بك بعد بلدك، ثم تتخلى بدون أدنى مسئولیة أو متابعة، وال عالقة
  .)٣(ذلك

  

                                                           

  .٣٢٥:  بن مبارك آل سیف، صعبد اهللا/  زكاة المستغالت للدكتور)١(
  .  من اجتھاد الباحث)٢(
  .٣٢٥: عبد اهللا بن مبارك آل سیف، ص/  زكاة المستغالت للدكتور)٣(



 

 

 - ٣٥٢٠ - 

  املبحث الثالث

  شروط وجوب الزكاة فى املستغالت

لما كانت غلة المستغالت تدور بین النقود وعروض التجارة فالبد من 
  -:معرفة الشروط الواجب توافرھا فى زكاتھا وھي كاآلتي

   -: بلوغ النصاب-١
مثقاًال أى إذا بلغت غلة المستغالت ما یعادل قیمتھ نصاب الذھب وھو عشرون 

 ویساوى ھذا النصاب فى الوزن المعاصر )١(دینارًا، أو قیمة الفضة وھو مائتا درھم
لیس فیما  " عمًال بقول النبي )٢( جرامًا٥٩٥ جرامًا وأما في الفضة ٨٥في الذھب 

  .)٣("دون خمس أوق صدقة
ولقد اختلف الفقھاء فى المدة التى یعتبر فیھا النصاب لغلة المستغالت فبعض 
الفقھاء یرى تزكیتھا مباشرة بمجرد تسلمھا وھو قول من یرى تزكیة المال المستفاد 
مباشرة، وقیل تزكى شھریًا، وقیل تزكى سنویًا وھو األرجح وتحسب من تاریخ 

  .قبضھا
واالعتبار بالسنة الھاللیة ألنھ أنفع للفقراء والمحتاجین، لما فیھ من توسیع 

 وإن )٤(فیھا، إذ فى ھذه الحالة تجب على عدد أكبرقاعدة الزكاة واألموال التى تجب 
كان ھناك أقوال أخرى لكن لعل ھذا االعتبار ھو األقرب، فإن دخل الفرد كدخل الدولة 

  . أیضًا یقدر بالسنة ال بالشھر
وفى ھذا الحال تعتبر غالت الشھور كالزرع أو النخل الذي یؤتي ثماره على 

  .)٥(دفعات، فیضم بعضھا إلى بعض
لك یكون حساب العمائر كحساب المصانع ونحوھا حسابًا واحدًا متشابھًا، وبذ

  .)٦(فإن المصانع إنما تصفى حسابھا، وتعرف صافى إیرادھا كل حول، ال كل شھر

                                                           

   . ٥٠٩: ، ص١:  شرح عمدة الفقھ ، جـ)١(
، دار ٢: ، ط١٨٢: حسین حامد محمود، ص/  النظام المالي واالقتصادي فى اإلسالم للدكتور)٢(

  . م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧،  الریاض–النشر الدولى 
ما أدى زكاتھ فلیس : الزكاة، باب: ، كتاب١٠٧: ، ص٢: صحیح البخاري، جـ( متفق علیھ )٣(

 صحیح مسلم، – ١٤٠٥: ، رقم"لیس فیما دون خمسة أواق صدقة) "(بكنز لقول النبي 
  ). ٩٧٩(٣: ، كتاب الزكاة، رقم٦٧٤: ، ص٢: جـ

، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، ٩٢: ، ص٢: القرضاوى، جـ. زكاة المستغالت د )٤(
 . الدورة الثانیة

  . ٣٢٩: عبد اهللا بن مبارك، ص/ زكاة المستغالت للدكتور )٥(
، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، ٩٤: ، ص٢: القرضاوى، جـ/ زكاة المستغالت، د )٦(

  . الدورة الثانیة



 

 

 - ٣٥٢١ - 

  

  :  أن یكون النصاب فاضًال عن الحاجات األصلیة-٢
فال تجب الزكاة إال فى صافى الربح، فال تزكى نفقات صاحب المستغالت 

، وال نفقات المشروع االستثماري، فإذا كان المتبقى من الربح بالغًا الشخصیة
  .)١(للنصاب زكاه وإال فال زكاة فیھ

  :  أن یكون النصاب فاضًال عن الدیون-٣
فإذا كان صاحب المستغالت مدینًا بدین ثبت علیھ فالراجح من أقوال فقھاء 

 عند المدین أصول ثابتة ال المالكیة والحنابلة أن الدین یخصم من المال إذا لم یكن
  .)٢(تجب فى عینھا الزكاة

  : مرور حول ھجرى-٤
البد من مرور الحول على حصول الغلة فى ید أصحاب المستغالت حتى تجب 

  .)٣(الزكاة
  

                                                           

  .٢٧/٩٢٦ مجلة جامعة النجاح لألبحاث مجلد –مي  زكاة المستغالت فى الفقھ اإلسال)١(
  .٢٦٣: ، ص٤:  المغنى البن قدامة جـ– ٦٤٠: ، ص٢:  المجتھد ونھایة المقتصد، جـبدایة) ٢(
طلبھ إبراھیم سعد، /  واأللبان، دراسة فقھیة مقارنة للدكتورالدواجن زكاة المستغالت ومزارع )٣(

  .٤٧٥: سالمیة والعربیة للبنین بدمیاط، صمدرس الفقھ المقارن فى كلیة الدراسات اإل



 

 

 - ٣٥٢٢ - 

  املبحث الرابع

  كيفية إخراج زكاة املستغالت

إن ترجیح القول بوجوب تزكیة المستغالت، یستلزم بیان كیفیة إخراج الزكاة 
یھا، فھل تقاس على زكاة عروض التجارة أم على زكاة الزروع والثمار، أم تزكى ف

  . زكاة النقود عند قبض غلتھا
   -:وقد اختلف الفقھاء فى ذلك على ثالثة أقوال

   -:القول األول
كما % ٢٫٥تجب الزكاة فى قیمة أعیان المستغالت وغلتھا بنسبة ربع العشر 

جر رأسمالھ وما بقى معھ من الربح، ویخرج فى عروض التجارة، حیث یقوم التا
  .)١(عن الجمیع الزكاة كل عام

وعلى ذلك فمالك ھذه المستغالت أیًا كان نوعھا عمارات أو مصانع أو اآلالت 
أو سیارات نقل أو أجھزةصناعیة وغیرھا من العناصر الثابتة المستغلة فعلیھ أن 

  .)٢( عروض التجارةیقومھا ویضاف إلیھا ما بقى من غلتھا، وتزكى زكاة
 وذھب إلیھ أیضًا )٣(وھذا ما ذھب إلیھ أصحاب القول األول من الحنابلة

  .)٤(منذر قحف/ رفیق المصرى واألستاذ/ الدكتور
  -:القول الثاني

  . أن الغلة تزكى زكاة النقود
ویتضح من ھذا الرأى أن الزكاة ال تجب فى أعیان المستغالت وال فى قیمتھا 

وھذا الرأي لم یشترط %) ٢٫٥(ى غلتھا بنسبة ربع العشر وإنما تجب فى صاف
  . الحولیة فمتى قبضت أخرج زكاتھا

  .)٥(وھذا ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثاني من الحنابلة
   -:القول الثالث

  . تزكى غلة المستغالت زكاة األرض الزراعیة

                                                           

 جمع أحمد بن –) ٨٤٩٩(، فتوى رقم ٣٢٢: ، ص٩:  فتاوى اللجنة العلمیة الدائمة جـ)١(
 شرح عمدة الفقھ البن –عبدالرزاق الدویش ، الناشر الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء 

زكى المستغالت لسعید ابن عبد  مباحث فى محاسبة الزكاة، كیف ت– ٥٢٣: ، ص١: قدامة جـ
محمـد /  أبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة د– ١٨: ، ص٥: اهللا الشھراتي، المجلد

  .٨٧: ، ص٢: سلیمان األشقر، جـ
 مباحث فى محاسبة الزكاة، كیف تزكى المستغالت لسعید بن عبد اهللا – المرجع السابق )٢(

  .١٨: ، ص٥: الشھراتي، المجلد
  .٥٢٣: ، ص١: دة الفقھ البن قدامة، جـشرح عم )٣(
، ٥:  الزكاة، كیف تزكى المستغالت لسعید بن عبد اهللا الشھراتي، المجلدمحاسبةمباحث فى  )٤(

: ، ص٢: محمـد سلیمان األشقر، جـ/  أبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة د– ١٨: ص
٨٧.  

  .٢٤٧: ، ص٤:  المغنى البن قدامة، جـ)٥(



 

 

 - ٣٥٢٣ - 

ھرة محمـد أبو ز/ وھذا ما ذھب إلیھ بعض الفقھاء المعاصرون منھم األستاذ
وعبدالوھاب خالف وعبد الرحمن حسن فى حلقة الدراسات االجتماعیة عام 

  .)١(م، وممن رجح ھذا القول األستاذ مصطفى الزرقا١٩٥٢ -ھـ ١٣٧٢
وھذا الرأى یوافق الرأي الثاني فى أخذ الزكاة من الغلة، ولكن یخالفھ فى 

یة تجب فیما تغلھ مقدار ما یؤخذ منھا، فكما تجب الزكاة فیما تنتجھ األرض الزراع
  .)٢(العمائر والمصانع وغیرھا وبنفس النسبة

   -ب اف

یرجع سبب اختالف الفقھاء فى كیفیة إخراج زكاة المستغالت إلى اختالفھم فى 
ھل النماء ھو علة وجوب الزكاة فى المستغالت أم ال؟ فمن ذھب إلى أن النماء لیس 

 قیمة أعیان المستغالت وغلتھا بنسبة علة لوجوب الزكاة ذھب إلى وجوب الزكاة فى
، ومن ذھب إلى أن النماء ھو علة وجوب الزكاة ذھب إلى وجوب الزكاة فى %٢٫٥

  .)٣(%٢٫٥صافى الغلة بنسبة 

 دا  

   -:دلیل القول األول
  -:استدل أصحاب القول األول على ما ذھبوا إلیھ بالقیاس
ع النماء والربح فى وھو قیاس زكاة المستغالت على عروض التجارة بجام

كل، فالنماء ھو علة وجوب الزكاة فى المستغالت وعروض التجارة ألن كل منھما 
یعتبر رأس مال نام ومغل فتجب الزكاة فى أعیانھما وغلتھما لتحقق علة النماء 

  .)٤(فیھما

   -:املناقشة

 بأن قیاس زكاة المستغالت على -:اعترض على ھذا الدلیل من القیاس
  -:ة قیاس مع الفارق ألمرینعروض التجار

 )٥(. أن تعریف عروض التجارة ھى كل ما یعد للبیع ألجل الربح-:األمر األول
ومما ال یخفى أن ھذه العمارات والمصانع وما شاكلھا ال یعدھا أصحابھا للبیع، بل 
لالستغالل، وإنما ینطبق ھذا على التجار والمقاولین الذین یشترون العمارات أو 

  . صد بیعھا والربح من ورائھا فھذه تعامل معاملة عروض التجارةیبنونھا بق

                                                           

م فى دمشق، ١٩٥٢/ھـ١٣٧٢اسات االجتماعیة للجامعة العربیة، الدورة الثالثة عام  حلقة الدر)١(
  .٩٣٤:، ص٢٧: ، نقًال عن مجلة النجاح لألبحاث والعلوم اإلنسانیة، المجلد٢٤٢، ٢٤١: ص

طلبھ إبراھیم سعد، /  زكاة المستغالت ومزارع الدواجن واأللبان، دراسة فقھیة مقارنة للدكتور)٢(
  .٤٧٨: ص

  .  من اجتھاد الباحث )٣(
، ضمن أبحاث وأعمال بیت الزكاة ٣٩٠: منذر قحف، ص/ زكاة األصول االستثماریة للدكتور )٤(

  .١٣٠: عبد اهللا الغفیلي، ص/  نوازل الزكاة د– الخامسة الندوةفى 
 .٥٢٢: ، ص١:  شرح عمدة الفقھ البن قدامة جـ)٥(



 

 

 - ٣٥٢٤ - 

 أن ھذه المستغالت قد تتوقف غلتھا فى بعض األحیان ألى سبب -:األمر الثاني
  . بخالف عروض التجارة)١(من األسباب، فمن أین یخرج زكاتھا؟

  -:دلیل القول الثاني
   -:استدل أصحاب القول الثاني على ما ذھبوا إلیھ بالسنة

  .)٢("فى الرقة ربع العشر "وھو عموم قولھ 
  -:وجھ الداللة

المراد من الحدیث الشریف أن الفضة المضروبة إذا بلغت قیمتھا مائتي درھم 
فھى بذلك تكون قد بلغت النصاب فیجب إخراج زكاتھا بمقدار ربع العشر أى خمسة 

ود فتزكي زكاة  وھذا الربح المترتب على المستغالت یكون على ھیئة نق)٣(دراھم
 )٤(النقود إذا بلغت النصاب فیجب على المزكى إخراج ربع العشر من صافى غلتھا

فالغلة عندھم عبارة عن مال مستفاد تجب فیھ الزكاة بنسبة ربع العشر دون اشتراط 
  .الحول

   -:املناقشة

 نص فى نصاب )٥("فى الرقة ربع العشر"اعترض على ھذا الدلیل بأن حدیث 
ولیس فى اشتراط الحول أو عدمھ، ثم یمكن تخصیص عموم ھذا زكاة الفضة 

  .)٦(الحدیث بالروایات التى تشترط الحول
  -:دلیل القول الثالث

  -:استدل أصحاب القول الثالث على ما ذھبوا إلیھ بالقیاس
قیاس المستغالت على األرض الزراعیة، فالعمائر والمصانع كاألرض 

 منھا كالزرع والثمر الناتج من األرض الزراعیة، إذ الزراعیة واإلیراد والغلة الناتجة
ال فرق بین مالك تجبى إلیھ غالت أرضھ المزروعة، ومالك أخر تجبى إلیھ غالت 

  .)٧(مصانعھ وعماراتھ ونحوھا

  -:املناقشة

اعترض على ھذا الدلیل من القیاس بأن قیاس المستغالت على األرض 
   -:الزراعیة قیاس مع الفارق من وجھین ھما

                                                           

 .٣٧- ٣٢:  ص مباحث فى محاسبة الزكاة، كیف تزكى المستغالت)١(
زكاة : ، كتاب الزكاة، باب١١٨: ، ص٢: صحیح البخاري جـ( أخرجھ البخاري فى صحیحھ )٢(

  ). ١٤٥٤: رقمالغنم، 
 .٤٦: ، ص٣: جـ) شرح القسطالنى( السارى لشرح صحیح البخارى إرشاد )٣(
  .من اجتھاد الباحث )٤(
 . سبق تخریجھ في نفس الصفحة  )٥(
، ٢٧:  اإلسالمي فى مجلة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانیة، المجلد المستغالت فى الفقھ زكاة)٦(

  .٩٣٣: ص
: ، ص٢٤: ، مجلة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانیة، المجلداإلسالمي زكاة المستغالت فى الفقھ )٧(

٩٣٥.  



 

 

 - ٣٥٢٥ - 

 أن األرض الزراعیة ال تھلك وال تبید بكثرة االستعمال ومرور -:الوجھ األول
  . الزمان بخالف أعیان المستغالت فإنھا تھلك وتفنى باالستعمال وطول الوقت

 أن العشر أو نصفھ یكون تحدید أى منھما بناء على السقى، -:الوجھ الثاني
سقى بماء المطر أو عدمھ أما فالعلة إذن فى تحدید النسبة فى المزروعات ھو ال

  .)١(المستغالت فال سقى فیھا فافترقا
  القول الراجح

أرجح القول الثاني الذى ذھب إلى إعفاء األصول المستغلة من الزكاة وإیجابھا 
  . فى غلتھا فقط كما فى زكاة النقدین واهللا أعلم

غ وذلك بعد توافر الشروط وھى بلو%) ٢٫٥(وذلك یكون بإخراج ربع العشر 
  .  وحوالن الحول)٢(النصاب 

وھذا یتضح من قرار مجمع البحوث اإلسالمیة فى مؤتمره الفقھي الثاني 
  : حیث قرر ما یأتي) م١٩٦٥/ھـ١٣٨٤(

 ال تجب الزكاة فى أعیان العمائر االستغاللیة والسفن والطائرات وما -أ
  .  شابھھا، بل تجب فى صافى غلتھا عند توافر النصاب وحوالن الحول

 إذا لم یتحقق فیھا النصاب، وكان ألصحابھا أموال أخرى تضم إلیھا وتجب -ب
  . الزكاة فى المجموع إذا توافرت شروط النصاب وحوالن الحول

  .)٣( مقدار النسبة والواجب ھو ربع عشر الغلة فى نھایة الحول-ج
وقد جاء أیضًا عن اللجنة الدائمة لإلفتاء فى المملكة العربیة السعودیة، 

تجب الزكاة فى قیمة ما كان معدًا منھا للتجارة كلما (ما نصھ ) ٣٨٨٨(وى رقم الفت
حال علیھا الحول، أما ما كان معدًا منھا لإلجارة فالزكاة واجبة فیما توفر من دخلھا، 

  .)٤()وماكان معدًا للسكنى فال زكاة فیھ

                                                           

  .٩٣٦: ، ص٢٧:  المرجع السابق، المجلد)١(
  .٤٨١:   ، ص١:   شرح عمدة الفقھ ، جـ)٢(
، ٣: ل الثابتة، محمـد عثمان فى كتاب أبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة جـ زكاة األصو)٣(

  .٣٣٨: ، ص٢٧: ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، المجلد٢٦٣: ص
 زكاة المستغالت فى الفقھ اإلسالمي مجلة – ٣٥٢ – ٣٤٥: ، ص٩:  فتاوى اللجنة الدائمة جـ)٤(

  .٩٣٨: ، ص٢٧: جامعة النجاح المجلد 
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  الخاتمة

خر الكائنات الذي  بنعمھ تتم الصالحات، والصالة والسالم على فالذيالحمد هللا 

  أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبعد 

  -: توصلت إلیھا من خالل البحثالتيفھذه أھم النتائج 

أن مصطلح المستغالت مصطلح حدیث تعارف علیھ الفقھاء المعاصرون  -١

ویقصد بھ األموال الغیر معدة للبیع وال لتجارة وإنما یستفاد أصحابھا من 

  . رادفة كالمستحدثات، زكاة العمائر وغیر ذلكمنافعھا ولھا مسمیات مت

 غلة المستغالت فقط دون األصل حتى ال یعزف الناس فيوجوب الزكاة  -٢

 .  ھذا المجالفيعن االستثمار 

 المستغالت بلوغ النصاب وأن یكون ھذا فيیشترط لوجوب الزكاة  -٣

 .ھجريالنصاب فاضًال عن الحاجات األصلیة وعن الدیون ومرور عام 

% ٢٫٥ صافى الربح بنسبة فيتزكى المستغالت زكاة النقود فتجب الزكاة  -٤

  . وھذا ما أیده مجمع البحوث اإلسالمیة
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  : المراجع 

محمـد عثمان شبیر، / أبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة د .١
  .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٨، دار النفائس، األردن، ١: ط

، ١: قر وآخرین طأبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة لألش .٢
  ھـ ١٤١٨دار النفائس، 

أحمد / االقتصاد اإلسالمي والقضایا الفقھیة المعاصر، د .٣
  .ھـ١٤١٨السالوس،  دار الثقافة، الدوحة، 

أبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة لألشقر وزمالئھ،  .٤
مطبوع كملحق معھ فتاوى وتوصیات ندوات قضایا الزكاة من 

دوة الثالثة عشر، من إصدارات بیت الزكاة الندوة األولى إلى الن
 . الكویتي

أحمد . أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة د .٥
الكردى، ضمن أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضایا الزكاة 

ھـ بیت الزكاة ١٤١٧المعاصرة المنعقدة فى الكویت عام 
  . الكویتي

 بن محمـد بن مسند اإلمام أحمد بن حنبل ألبي عبد اهللا أحمد .٦
شعیب : ، تحقیق) ھـ٢٤١: ت(حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني 

عبد اهللا بن عبد / د:  عادل مرشد، وآخرون، إشراف–األرنؤوط 
) م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١، مؤسسة الرسالة، ١: المحسن التركى، ط

. 
 المستدرك على الصحیحین ألبي عبد اهللا الحاكم محمـد بن عبد  .٧

ھ بن نعیم بن الحكم الضبي الطھماني اهللا بن محمـد بن حمدوی
: ،  تحقیق)ھـ٤٠٥: ت(النیسابوري المعروف بابن البیع 

 بیروت –، دار الكتب العلمیة ١: مصطفى عبد القادر عطا، ط
  ). م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١(

السنن الكبرى ألحمد بن الحسین بن على بن موسى  .٨
، ) ھـ٤٥٨ت (الخسروجردى الخراسانى، أبو بكر البیھقي 

، دار الكتب العلمیة، ٣: محمـد عبد القادر عطا، ط: ققالمح
 ) .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ لبنان، –بیروت 

الدرایة فى تخریج أحادیث الھدایة ألبو الفضل أحمد بن على بن  .٩
: ، المحقق) ھـ٨٥٢ت (محمـد بن أحمد بن حجر العسقالني 

 ). السید عبد اهللا ھاشم الیمانى المدنى، دار المعرفة، بیروت
لمحمـد بن عیسى أبو عیسى ) الجامع الصحیح(الترمذي سنن  .١٠

أحمد محمـد شاكر وآخرون، دار : الترمذي السلمى، المحقق
  ).  بیروت–إحیاء التراث العربي 
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) شرح القسطالنى(إرشاد السارى لشرح صحیح البخارى  .١١
ألحمد بن محمـد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتیبي 

، ٧: ، ط) ھـ٩٢٣ت (شھاب الدین المصري، أبو العباس، 
 ).ھـ١٣٢٣ مصر، –المطبعة الكبرى األمیریة 

: إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، للمؤلف .١٢
: ، المحقق) ھـ١٢٥٠ت (محمـد بن على ابن محمـد الشوكانى 

  . ، دار الكتاب العربي١: الشیخ أحمد عزو، ط
  . لعربيأصول الفقھ محمـد أبو زھرة،  دار الفكر ا .١٣
الحاوى الكبیر للماوردى للعالمة أبو الحسن الماوردى، دار  .١٤

  بیروت –الفكر 
  . م١٩٩٧ – بیروت –المجموع للنووى، دار الفكر  .١٥
: ت(بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع لعالء الدین الكاسانى  .١٦

 .م ١٩٨٢ بیروت، –،  دار الكتاب العربى )ھـ٥٨٧
ر شرح تنویر األبصار البن حاشیة رد المحتار على الدر المختا .١٧

 -ھـ ١٤٢١ –عابدین، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت 
  . م٢٠٠٠

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین، ابن نجیم الحنفي  .١٨
 .، دار المعرفة بیروت) ھـ٩٧٠ -ھـ ٩٢٦(
موطأ اإلمام مالك لمالك بن أنس بن عبد اهللا األصبحى، روایة  .١٩

محمـد فؤاد عبد الباقى، دار إحیاء التراث : یحیى اللیثي، تحقیق
 . مصر –العربي 

 -ھـ ١٥٠(األم لإلمام أبى عبد اهللا محمـد بن إدریس الشافعى  .٢٠
ھـ ١٣٩٣ بیروت –مع مختصر المزنى، ، دار المعرفة ) ھـ٢٠٤

. 
المغنى فى فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیبانى لعبد اهللا بن  .٢١

 – بیروت –  دار الفكر أحمد بن قدامة المقدسى، أبو محمـد،
 .ھـ١٤٠٥

مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي تصدر عن مجمع الفقھ اإلسالمي  .٢٢
 .التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي العدد الثاني

: محمـد شبیر ص/ زكاة األصول االستثماریة الثابتة للدكتور .٢٣
، ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة ٤٤٨

  . بیت الزكاة الكویتي -ھـ ١٤١٥المنعقدة فى لبنان 
البحر الرائق شرح كنز الرقائق لزین الدین بن إبراھیم بن  .٢٤

: وفى آخره) ھـ٩٧٠ت (محمـد، المعروف بابن نجیم المصرى 
تكملة البحر الرائق لمحمـد بن حسین بن على الطوري الحنفي 

منحة الخالق البن (وبالحاشیة ) ھـ١١٣٨ت بعد (القادري 
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  .  دار الكتاب اإلسالمي،٢: ، ط) عابدین
التاج واألكلیل لمختصر خلیل لمحمـد بن یوسف بن أبى القاسم  .٢٥

: ت(بن یوسف العبدرى الغرناطى، أبو عبد اهللا المواق المالكي 
 .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٦، دار الكتب العلمیة، ١: ، ط) ھـ٨٩٧

 المغنى البن قدامة أبو محمـد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد  .٢٦
ن قدامة الجماعیلى المقدسي تم الدمشقى الحنبلى، بن محمـد ب

، مكتبة القاھرة، ) ھـ٦٢٠: ت(الشھیر بابن قدامة المقدسي 
  .م ١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨

التلخیص الحبیر فى تخریج أحادیث الرافعى الكبیر ألبو الفضل  .٢٧
ت (أحمد بن على بن محمـد بن أحمد بن حجر العسقالني 

  . م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٩، ، دار الكتب العلمیة١: ، ط) ھـ٨٥٢
مختار الصحاح لزین الدین أبو عبد اهللا محمـد بن أبى بكر بن  .٢٨

، المحقق یوسف الشیخ )ھـ٦٦٦ت (عبد القادر الحنفى الرازى 
 – الدار النموذجیة، بیروت –، المكتبة العصریة ٥: محمـد، ط

 ) .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠صیدا، 
فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب المعروف  .٢٩

بحاشیة الجمل منھج الطالب اختصره زكریا األنصاري من 
) منھاج الطالبین للنووى ثم شرحھ فى شرح منھج الطالب

لسلیمان بن عمر بن منصور العجیلى األزھرى، المعروف 
  . ، دار الفكر) ھـ٢٠٤ت (بالجمل 

أحمد محمـد شاكر، القاھرة : الرسالة لإلمام الشافعى ، تحقیق .٣٠
  . م ١٩٣٩ -ھـ ١٣٥٨

سلطان السلطان، دار / الزكاة تطبیق محاسبي معاصر، د .٣١
 .ھـ١٤٠٦المریخ، 

، ١٠: وھبھ الزحیلى، جـ/ د.الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، المؤلف أ .٣٢
  .  دمشق–، دار الفكر، سوریة ٥٤٥: ص

المبدع فى شرح المقنع إلبراھیم بن محمـد بن عبد اهللا بن  .٣٣
، ١: ، ط) ھـ٨٨٤ت (محمـد بن مفلح، ابو اسحاق، برھان الدین 

  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ لبنان، –دار الكتب العلمیة، بیروت 
 . بیروت –المبسوط لشمس الدین السرخسى ، دار المعرفة  .٣٤
االختیار لتعلیل المختار لعبد اهللا بن محمود بن مودود  .٣٥

: عبد اللطیف محمـد عبد الرحمن، ط: الموصلي الحنفي،  تحقیق
 . م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦ان،  لبن–، دار الكتب العلمیة، بیروت ٣

المحلى باآلثار ألبو محمـد على بن أحمد بن سعید بن حزم  .٣٦
  بیروت –، دار الفكر ) ھـ٤٥٦ت (األندلسي القرطبي الظاھرى 

السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار لمحمـد بن على بن  .٣٧
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، ١: ، ، ط)ھـ١٢٥٠: ت(محمـد بن عبد اهللا السوكاني الیمنى 
  . دار ابن حزم 

المدونة الكبرى لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحى  .٣٨
  .  بیروت–،  دار صادر )ھـ١٧٩ت (المدنى 

المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعى ألحمد بن  .٣٩
 . بیروت –محمـد بن على المقري الفیومي،  المكتبة العلمیة 

تاج العروس من جواھر القاموس لمحمـد بن محمـد ابن عبد  .٤٠
: رزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرتضى الزبیدي، تحقیقال

  .مجموعة من المحققین، دار الھدایة
، ١: المبدع فى شرح المقنع لبرھان الدین ابن مفلح، ، ط .٤١

 .ھـ ١٤٠٠ بیروت، –المكتب اإلسالمي 
كشاف القناع عن متن اإلقناع لمصنور بن یونس بن إدریس  .٤٢

 –مصطفى ھالل، دار الفكر ھالل مصیلحى : البھوتي، ، تحقیق
  . ھـ١٤٠٢بیروت، 

التاج واألكلیل لمختصر خلیل لمحمـد بن یوسف بن أبى القاسم  .٤٣
 .ھـ ١٣٩٨ بیروت، –، دار الفكر ٢: العبدرى أبى عبد اهللا، ، ط

مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل لمحمـد بن عبد الرحمن  .٤٤
 –ر ، دار الفك٢: ، ط١٥٧: ، ص٦: المغربى أبى عبد اهللا، جـ

 . ھـ١٣٩٨بیروت، 
حسین حامد / النظام المالي واالقتصادي فى اإلسالم للدكتور .٤٥

 -ھـ ١٤٢٧ الریاض، –، دار النشر الدولى ٢: محمود، ط
  . م٢٠٠٦

، دار المكتبى، حلب، ١: رفیق المصرى، ط.بحوث الزكاة د .٤٦
 .ھـ ١٤٢٠

منذر قحف، ، ضمن /  زكاة األصول االستثماریة للدكتور .٤٧
 . الندوة الخامسة، بیت الزكاة أبحاث وأعمال

صالح الزھراني،  دار /  دراسات فى المحاسبة الزكویة د .٤٨
  . الكتاب الجامعى، القاھرة

عبد : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ألبى رشد،  تحقیق .٤٩
  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦، دار السالم، ١: اهللا العبادى، ط

ة عمر األشقر على بحث زكاة الحقوق المعنوی/ تعقیب د .٥٠
  . للبوطى،  ضمن أبحاث الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة

) غرائب القرآن ورغائب الفرقان(تفسیر النیسابورى  .٥١
ت (لنظام الدین الحسن بن محمـد بن حسین القمي النیسابورى 

، دار الكتب ١: الشیخ زكریا عمیرات، ط: ، المحقق)ھـ٨٥٠
  .ھـ١٤١٦ بیروت –العلمیة 
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وح والریحان فى روابي علوم القرآن للشیخ تفسیر حدائق الر .٥٢
العالمة محمـد األمین بن عبد اهللا الرمي العلوي الھرري 

ھاشم محمـد على بن / الدكتور: الشافعي، إشراف ومراجعة
 لبنان، –، دار طوق النجاة، بیروت ١: حسین مھدي، ط

  . م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١
شوقى / تنظیم ومحاسبة الزكاة فى التطبیق المعاصر للدكتور .٥٣

 .عبد اهللا الفضیلى/ ، عن نوازل الزكاة د١٢٠: شحاتھ، ص
مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، تصدر عن مجمع الفقھ اإلسالمي  .٥٤

  .التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، العدد الثاني
حاشیة العدوى على شرح كفایة الطالب الربانى ألبو الحسن،  .٥٥

لى بنى عدى على بن أحمد بن مكرم الصعیدى العدوى ونسبة إ
یوسف الشیخ : ،  تحقیق)ھـ١١٨٩: ت(بالقرب من منفلوط، 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ – بیروت –محمـد البقاعى، دار الفكر 
حسین / حق االختراع، والتألیف فى الفقھ اإلسالمي، د  .٥٦

  . ، دار طیبة١: الشھوانى ، ط
حلقة الدراسات االجتماعیة للجامعة العربیة، الدورة الثالثة  .٥٧

م فى دمشق، نقًال عن مجلة النجاح ١٩٥٢/ھـ١٣٧٢عام 
  .٩٣٤:، ص٢٧: لألبحاث والعلوم اإلنسانیة، المجلد

صالح الزھراني ، دار / دراسات فى المحاسبة الزكویة، د  .٥٨
 .الكتاب الجامعي ، القاھرة 

منذر قحف، ضمن أبحاث / زكاة األصول االستثماریة للدكتور .٥٩
 وأعمال بیت الزكاة فى الندوة الخامسة 

مناقشات الشیخ تقى العثمانى لبحث المستغالت للقرضاوى ،  .٦٠
  . مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، الدورة الثانیة

محمـد عثمان شبیر / زكاة األصول االستثماریة الثابتة للدكتور .٦١
ضمن أبحاث الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة المنعقدة 

  . ، الكویتھـ،   بیت الزكاة١٤١٥فى لبنان، 
محمـد شبیر، ضمن أبحاث / زكاة األصول االستثماریة الثابتة د .٦٢

 .الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة
رفیق المصرى، بحث مقدم لندوة / زكاة األصول الثابتة د .٦٣

السیاسة المالیة، المعھد الدولى لالقتصاد اإلسالمي، الجامعة 
طبوع ضمن بحوث فى ، م١٩٨٦اإلسالمیة الدولیة، إسالم آباد، 

  .الزكاة
زكاة األصول الثابتة، محمـد عثمان فى كتاب أبحاث فقھیة فى  .٦٤

: قضایا الزكاة المعاصرة ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، المجلد
  .٣٣٨: ، ص٢٧
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البعلي، من أبحاث الندوة / زكاة الحقوق المعنویة للدكتور .٦٥
  .السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة

البویطى، من أبحاث الندوة / عنویة للدكتورزكاة الحقوق الم .٦٦
  . السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة 

زكاة الحقوق المعنویة، من أبحاث الندوة السابعة لقضایا الزكاة  .٦٧
  . المعاصر المنعقدة فى الكویت، بیت الزكاة، الكویت

القرضاوى، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، . زكاة المستغالت د .٦٨
 . ورة الثانیةالعدد الثاني، الد

زكاة المستغالت ومزارع الدواجن واأللبان، دراسة فقھیة  .٦٩
طلبة إبراھیم سعد، مدرس الفقھ المقارن فى كلیة / مقارنة، د

الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنین بدمیاط، جامعة األزھر، 
  .م٢٠١٩/م٢٠١٨

 مجلة النجاح للعلوم –زكاة المستغالت فى الفقھ اإلسالمي  .٧٠
  .ةاإلنسانی

زكاة المستغالت فى الفقھ اإلسالمي لعبد اهللا أبو وھدان، مجلة  .٧١
 . مجلة محكمة –جامعة النجاح للعلوم اإلنسانیة 

محمـد سلیمان / أبحاث فقھیة فى قضایا الزكاة المعاصرة د .٧٢
 –، دار النفائس ٢: محمـد نعیم یاسین وآخرین، ط/ األشقر، ود

  . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤األردن، 
عبد اهللا بن مبارك آل سیف األستاذ / ت للدكتورزكاة المستغال .٧٣

المشارك فى قسم الفقھ بكلیة الشریعة بجامعة اإلمام محمـد بن 
  .سعود اإلسالمیة، مجلة الجمعیة الفقھیة السعودیة

سنن أبى داود ألبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن  .٧٤
، ) ھـ٢٧٥ت (بشیر بن شداد بن عمرو األزدى السجستانى 

محمـد محیى الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة صیدا : حققالم
 .ببیروت

الداریة فى تخریج أحادیة الھدایة ألبو الفضل أحمد بن على  .٧٥
: ، المحقق) ھـ٨٥٢ت (ابن محمـد بن أحمد بن حجر العسقالني 

 . بیروت–السید عبد اهللا ھاشم الیمانى المدنى، دار المعرفة 
خیرة العقبى فى شرح ذ(شرح سنن النسائي المسمى  .٧٦

لمحمـد بن على بن آدم بن موسى اإلثیوبي الولوي، ، ) المجتبى
  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤، دار آل بروم للنشر والتوزیع، ١: ط

عبد اهللا بن عبد / شرح عمدة الفقھ للموفق أبى قدامة للدكتور .٧٧
 .  المملكة العربیة السعودیة–، مدار الوطن ٩: العزیز، ، ط

على الھدایة لكمال الدین محمـد بن عبد شرح فتح القدیر  .٧٨
  .  بیروت–، دار الفكر ٢: الواحد السیوسى،  ط
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شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لإلمام العالمة محمـد بن یوسف  .٧٩
 بیروت، دار التراث –، دار الفتح ٢: ٢أطفیس رحمھ اهللا ، ط

  .م١٩٧٢ -ھـ ١٣٩٢ جدة، – لیبیا ، مكتبة اإلرشاد –العربي 
لجنة الدائمة ، جمع أحمد بن عبدالرزاق الداویش ، فتاوى ال .٨٠

  . الناشر الرئاسة العامة للرئاسة العلمیة واالفتاء 
، دار ١: فتاوى مصطفى الزرقا، جمع محمـد أحمد مكى،  ط .٨١

 .ھـ ١٤٢٠ دمشق، –القلم 
، دار عالم الكتب، ١: محمـد الشیبانى، ط/ زكاة األموال، د .٨٢

 .ھـ ١٤١٨
، دار ١: شوقى شحاتھ، ط/ اة دالتطبیق المعاصر للزك .٨٣

  . ھـ١٣٩٧الشروق، 
فتاوى وتوصیات ندوات قضایا الزكاة من الندوة األولى إلى  .٨٤

  .الندوة الثالثة عشرة، إصدار بیت الزكاة الكویتي
، مكتبة وھبة، مصر ٢١: یوسف القرضاوى ، ط/ فقھ الزكاة د .٨٥

  .ھـ١٤١٤ عابدین، –
م نقًال عن مجلة ١٩٨٥/ھـ١٤٠٦قرار مجمع الفقھ اإلسالمي  .٨٦

  .م٢٠١٣جامعة النجاح لألبحاث 
كتاب البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء األمصار لإلمام  .٨٧

ت (المجتھد المھدى لدین اهللا أحمد بن یحیى بن المرتضى 
ویلیھ كتاب جواھر األخبار واآلثار المستخرجة من لجة ) ھـ٨٤٠

لصعدى البحر الزخار للعالمة المحقق محمـد بن یحیى بھران ا
ولتمام الفائدة ألحقنا بھ تعلیقات من تراجع مختلفة ) ھـ٩٥٧ت (

، دار ١: لمصححھ القاضى عبد اهللا بن عبد الكریم الجرافى، ط
  . م١٩٤٧ -ھـ ١٣٦٦الحكمة الیمانیة، 

التوقیف على مھمات التعاریف لزین الدین محمـد المدعو بعبد  .٨٨
ن الحدادي ثم الرؤوف بن تاج العارفین بن على بن زیت العابدی

 القاھرة، –، عالم الكتب ١: ، ط) ھـ١٠٣١ت (المناوي القاھرى 
  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠

لسان العرب لمحمـد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال  .٨٩
،   )ھـ٧١١ت (الدین، ابن منظور األنصاري الرویفعى األفریقي 

  .ھـ١٤١٤ – بیروت –، دار صادر ٣: ط
زكى المستغالت، سعید بن مباحث فى محاسبة الزكاة كیف ت .٩٠

 .عبد اهللا الشھواتى
 http:searchManduah.comirecard.٣٧٢٢  
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور (صحیح البخاري  .٩١

محمـد ابن إسماعیل أبو عبد اهللا ) وسننھ وأیامھ) (رسول اهللا 
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: محمـد زھیر بن ناصر الناصر، ط: البخاري الجھفى، المحقق
 ھـ ١٤٢٢نجاة، ، دار طوق ال١

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل (صحیح مسلم  .٩٢
لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیرى ) (إلى رسول اهللا 

محمـد فؤاد عبد الباقى، دار :  محقق ، )ھـ٢٦١ت (النیسابوري 
  .  بیروت–إحیاء التراث العربي 

 )سلطان(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلى بن  .٩٣
ت (محمـد، أبو الحسن نور الدین المال الھروي القارى 

 -ھـ ١٤٢٢ لبنان، –، دار الفكر، بیروت ١:  ط، ) ھـ١٠١٤
  . م٢٠٠٢

الجرح والتعدیل ألبو محمـد عبد الرحمن بن محمـد بن إدریس  .٩٤
) ھـ٣٢٧ت (ابن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي بن أبى حاتم 

 بحیدر آباد –ف العثمانیة ، طبعة مجلس دائرة المعار١: ، طـ
 -ھـ ١٢٧١ بیروت، – الھند، دار إحیاء التراث العربي –الدكن 
  ). م١٩٥٢

مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنھاج لشمس الدین،  .٩٥
: ، ط) ھـ٩٧٧ت (محمـد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، ١
لشریف بحث زكاة األصول االستثماریة محمـد ا/ مناشات د .٩٦

محمـد عثمان شبیر،   ضمن أبحاث وأعمال بیت الزكاة / للدكتور
  . فى الندوة الخامسة

حسن عبد اهللا األمین لبحث المستغالت / مناقشات الدكتور .٩٧
للقرضاوى ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، الدورة 

  . الثانیة
بن بیھ لبحث المستغالت للقرضاوي،   مناقشات الشیخ عبد اهللا  .٩٨

  . مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، الدورة الثانیة
، دار المیمان، ١: عبد اهللا الغفیلي، ط/ نوازل الزكاة د .٩٩

 .ھـ١٤٢٩
الدولة األمویة عوامل االزدھار وتداعیات اإلنھیار لعلي  .١٠٠

  . محمـد محمـد الصالبي
  

 
  




