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ّحمددد لولددنلمال محمددهلل   العوددر ا الا دد  مددل        ّ ا اللددنلمال الالوددسال الالىددسم عوددر المللددالم  الحمددهلل ر 
ّىوال   العور آل  الطالال   الوحل  المانمال ....  األ لانء الالم

 الللهلل
فس تزال أحكنم الزكنال ت شط التتجهللهلل فد  ودالء المىدتجهللال الحهللا،دد   التطداّل اللادالهلل الالم تجدنل ا ىدسماد  

  الالاهللامدددد فددد   الهدددن الملنودددّ نتال نودددد لنلماىىدددنل المنلادددد ا ىدددسماد المدددل يدددبي المىدددتجهللال فددد  تطلاا
ال الم تهاد لنلتموك   أال حى  الهللقد الفاهاد :  ّين : عاالهلل اإلجن ال مع الالعهلل الموزم أواللهن الجبال عاالهلل اإلجن

ّاد  الهلدد   أال اللادع فد  الالقدل  ألحهلل اللنقهللال لنلتموك أال التمواك ىدالاء كدنل التمودك أال التموادك ادتم عدل ط
ّاهللي اللنقهللال .  البي ا

 

ّاىددت    ال يددبا المالوددال  لهلل ال لنلكالاددل عوددر ر،ددن اللددبلك تكشددكّ األمن ددد اللنمددد ل ددهللالال قوددنان الزكددنال الملنودد
ّاىد عمااد ّوانل المطلاد ف  الماىىنل المنلاد ا ىسماد . هلل  شنمود لجماع الف

 

ّي أل ال طد المطواللد تاتو  م ن أل  اىم اللحم رلر قىمال :   الف   ظ
 

ال عنمد   الأقالال  ال لوال   وص الاىم األالل لوتأوال حالل مهللى الجال  الزكنال ف  األوالل الماج
ّال  ّال المجنمع الفاهاد الالماتم ّا  الال هللالال فاهن .الفاهنء   الق

 

ّال اآلتاد حى  طو  األمن د اللنمد :   الالاىم ال،ن     وو  لوفا
ل عوا  الزكنال الجال  ف  ما،ّ الماجّ ع هلل التمواك  اد الجالهلل يل -1 ال؟ لواغد اللاهلل كنل الا   اإلجن

ال األوالل زكنال -2   المىتغسل؟ زكنال ف  ار ّحمهم الفاهنء كسم ف  تهلل ل يل  ح  تمواك مع الماج

ال األوالل تلنمل يل -3 ّاد؟ الهللاالل ملنمود الماج  التجن

ال األوالل تأ ب يل -4 الض حكم الماج ال ع ّاّ مع الماجّ؟ حنجد عل زائهللال األوالل يبي كن ل ربا التجن  اللق تح

 لبلك .  لاالالانئو المىألد يبي ف  ح نلودلا

لد األوالل يبي كن ل ربا كمالح ا توف يل -5 ّف عور المطواللنل مل ممالا  الحاال ) الأوالل  مالجالهللات  مل أال المو

 ؟)الموكاد

ال األوالل مكالالل ربا -6 ّف المالجالهللال الموكاد حاال  المل المطواللنل مل الماج  موهللّ  لال التمناز التلبّ ,المو
 حكم؟لا فمن التمالال

ال رلر ّ أق لنلتمواك الم ته  التأجاّ يل -7 ّاهللين الت  اإلجن  اللاع رلر ّ أق أم الزكنال أىاطالا ع هللمن الفاهنء أ
 الالمهللاا د؟

ّف عور الزكنال الجال  ىاالط يل -8 ّات  جماع ألل المو ال األوالل ف  اىت،من   لاهلل اجلو ن لنلتمواك الم تهاد الماج

ّا   بلك فكلل لال المنبا بلك؟ ف  ال ظّ ّا  الزكنال؟ مل ف
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ال األوالل ف  الزكنال راجن  أهللى ربا  -9 ال رلر الماج ّف  ىن   حكم؟لا ف  بلك اغاّ فهل المو

ّي الو هللال  ف  الزكنال تتم كاف -11   )التموك ت نءالاق تأجاّ( تأجاّ عموانل ف  اىت،مّ الو هللال  كنل ربا ا ىت،من
ّي الو هللال  الاحتفظ  تج  فهل   ال اهللاد الىااللد احتانجنل لمالاجهد ىنئود أوالل ل ىلد لنلتموك الم ته  التأجا

ّئاى  المكاالل ف  الو هللال  ف  الزكنال ال األعانل تزكر أم حالللا حال ل ع هلل ل  ال  تمنم ع هلل مىتغسل زكنال فاط الماج

ال؟ األوالل يبي ف  المىت،مّ منل  أول المىت،مّ ازك  أم حالللا   الماج
ال األعانل مع الم والطد الو هللال  مكال نل للااد لنل ىلد -11  م هن كل اعتلنّ اتم أم فاهن الزكنال تاع كاف الماج

 . األمالال؟ توك  العاد لحى  مىتاس   العنء  

ّي ا ىت،منّ محفظد زكنال احتىن  كافاد -12 ّاد اللان ّين الت  التأجا ّف اهللا  المني  الزكنال؟ اىتحال من ربا المو

  اد؟قالىال  أم ا ىماد يل عواهن تحتى  الت  الاامد
   

ل ن ،ال  ا  سص   الأل اوهم ن الوالا    الالوم ن مدل الزلدل الال ودل فد  نعمأالار تلنلر أىأل أل اكىال 
 الالاالل الاللمل   ر   حىل ن المال  ن   ف لم الماللر ال لم المالف  الال واّ .اللااهللال 

 
 كتبه الفقير إلى ربه

 داغي    علي محيى الدين القره
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 القسم األول 
 الزكاة في األصول المؤجرةالتأصيل لمدى وجوب 

 
 التعريف باألصول المؤجرة المنتهية بالتمليك : 

 

ّك  :  ّاف لنلل الال الم ّف لهن لإاجنز شهللاهلل لوالوالل رلر التل  فهبا الل الال اتومل عهللال كومنل  ل
 

 األصول :  –أواًل 
 

ّى لغد : جمع األول   الأول الش ء : أىنى  البي ااالم عوا    الم شاي البي ا لل م      1الل  ملنل أ 
. 
 

ّاهلل لنألوددالل األهلللددد   حاددم ااددنل : أوددالل الفادد  أي أهلللددد الفادد     الاطودد  كددبلك عوددر ..الفدد  ا وددطسا ادد
   الملددهللأ اللددنم الالانعهددهللال اللنمددد   حاددم ااددنل :  األوددل فدد  األشددانء ا لنحددد   أي الانعددهللال أال الملددهللأ اللددنم

ال  ال كمددن اطودد  عوددر اللانئددهلل حا مددن ااددنل : األوددالل الالفدد ال فدد  مانلددل ال،مدد     الاطودد  فدد  الفادد  عوددر الشددج
ّض ّا   2ع هللمن اتحهللم عل لاع األوالل الال،منّ حام قنل ال الالي : األوالل : الشجّ الاأل   الجنء ف  شد

ّض   الهللاّل   اللىنتال ( ّاهلل لنألوالل ي ن : أ ّاهللال : ) الم  .   3 م تهر ا 
 

 

ّاهلل لنألوالل مكال نل الف  ا قتونهلل  ّكدالالمحنىلد ا    الي   العنل :   4المالجالهللال الش
ال   ّكد أال المشددد ال دددال  األالل : أودددالل ،نلتدددد   اليددد  المالجدددالهللال التددد  تىدددتلموهن الماىىدددد المنلادددد ) الشددد

ّاض اإل تنج الالحوالل عور  ّاّ ف  اللمل .اإلا قتونهللي ( ألغ ّاهلل   الا ىتم  ا
ّاّ فد  اللمدل اللدا  ألجدل  ّاهلل   الا ىدتم ّض مل اقت نئهن يال اىت هللامهن فد  ر تدنج ا اد  فه  تمتنز لأل الغ

ال فاهن   كمن أ هن ّعد . لالهن الالمتنج ال   الأ هن   اىهل تحالاوهن رلر ىااللد  اهللاد لى  تلار أطالل فت
 :  اليبي األوالل عور قىمال

ّال ال  -أ ّالالموددن أوددالل ،نلتددد منهللاددد مومالىددد م،ددل اللاددن ال حاليددن   الت وددع  الآ ل التشددغال ع   الالىددان
 يسك حى   العاتهن .لإل

                                                 

 يراجع : القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط ، مادة ) أصل ((  1)

 (2/59المطالب )أسنى (  2)

 (2/202شرح منتهى االرادات )(  3)

ود. غصام أبو نصر : زكاة األصول الثابتة بحث مقدم  129ص  1511موسوعة ويكيبيديا الموسوعة الحرة مادة ) أصول ( والقاموس االقتصادي للدكتور حسن النجفي ط. بغداد (  4)

وأ.د. منذر قحف بحثه عن زكاة األصول الثابتة في الندوة الخامسة  492سمير الصبان : دراسات في المحاسبة المالية ص  ود. محمد 2005إلى المعهد العالي لعلوم الزكاة ، أغسطس 

  430، وبحث أ.د. محمد شبير في الموضوع نفسه ،  وفي نفس الندوة ص  380لبيت الزكاة ص 
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ّي    -  ّا    الموكاد ا ىدم التجدن ّاءال ا  ت أوالل مل الاد أال من اىمر لنألوالل غاّ المومالىد م،ل : ل
ّي   ال حالين .  الشهّ المحل التجن

 
 ال ال  ال،ن   : أوالل متهللااللد   الي  تشمل : 

ّودداهللين ال اهللاددد أي ال اددال  -أ ّط أل اكددالل  ّاددد   شدد ّفاد الجن هلل المالجددالهللال فدد  الودد هللال    الالحىددنلنل المودد
ّج ومل ال والم . ّواهللين هللائ ن  فإ هن تهلل  مهللا ن    أمن ربا كنل 

ّادد التد  امكدل تحالاوهدن  -  ّا  التجن ّا  المنلاد الت  اىدهل تحالاوهدن رلدر  اهللادد كىد هللال ال زا دد الاألال األال
ّا   ومهن   ال  اطو  عور يبا ال ال  شل  ال اهللاد   اللبلك   تدهلل ل األىدهم المموالكدد مدل رلر  اهللاد عل ط

ال . ّى ف  يبا ال ال  ألل قامتهن متغا ّكنل أ   قلل الماىىد المنلاد ف  ش
 الهللاالل ال،نلتد لوماىىد . -ج
ّتلدددد عودددر المتلدددنموال ملهدددن   أي  -هلل ّا  الادددلض التددد  أ دددبتهن الماىىدددد مدددل أجدددل ودددمنل الدددهللاالل المت أال

 هللاالل لمىت هللال قن ال اد اىهل ا ىت نهلل عواهن لتحوال حاال  الماىىد .ومنل ال
ال التشدددغاواد ىدددالاء كن دددل مدددالاهلل  دددنم أال تحدددل  -يدددد الم دددزالل أي األشدددانء الم ز دددد ألجدددل لالهدددن  دددسل الدددهللال

 .  1التشغال   أال تنم الو ع
ّف المحنىل   –الال سود أل األوالل ال،نلتد   ال  ( غاّ  –حى  الل ّكد ) أال المش تشمل ممتوكنل الش

ال مددل أي  ال اهللاددد الشددلههن   الغاددّ الملددهللال لولاددع  ددسل الىدد د المنلاددد   اللنلتددنل  فهدد  تشددمل األوددالل المدداج
  ال  كنل   كمن تشمل المون ع الأهللالال ا  تنج ال حالين .

 
 ثانيًا ـ المنتهية بالتمليك : 

ّقددددم  ن  اللاددددنل حكمهدددد نفدددد  لان هددددال كتفدددد  ي ددددن   ّاّ  ّاّ مجمددددع الفادددد  ا ىددددسم  الددددهللالل  قدددد هلل فدددد  قدددد لمددددن ال
 ( حام  ص عور من اأت  : 4/12)111

 ونلط الواّل الجنئزال الالمم العد من او :  أال :) 

هلل عاهللال م توفنل  ف  القل الاحهلل  عور عال الاحهللال  ف  زمل الاحهلل. -أ  ونلط الم ع: أل ا
 ونلط الجالاز:  -  

ّام عاهلل اللاع للهلل عاهلل الجالهلل عاهللال م فووال اىتال ك  .1 ل م همن عل اآل ّ  زمن ن لحام اكالل رل
ال. الال انّ االازي الالعهلل ف  األحكنم. ال  أال الجالهلل العهلل لنلتمواك ف   هناد مهللال اإلجن  اإلجن

ال لولاع.2 ال فلواد اللاىل ىنت  .أل تكالل اإلجن

                                                 

 المراجع السابقة (  1)
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ال عور المنلك   عور المىتأجّ اللبلك اتحمل ال -ج ماجّ من اوح  اللال أل اكالل ومنل اللال الماج
ّاط   ال   اوزم المىتأجّ لش ء ربا فنتل الم فلد. مل غاّ توف  نشئ مل تلهللي المىتأجّ أال تف

ّان الاتحمو   ال فاج  أل اكالل التأمال تلنال ان رىسمان   تجن ربا اشتمل اللاهلل عور تأمال اللال الماج
 المنلك الماجّ اللا  المىتأجّ.

ال الأحكنم اللاع ع هلل اج  أل تطل  عور عاهلل اإلجن -هلل ال طالال مهللال اإلجن ال الم تهاد لنلتمواك أحكنم اإلجن
 تموك اللال.

ال.  -يد  تكالل  فانل الوان د غاّ التشغاواد عور الماجّ   عور المىتأجّ طالال مهللال اإلجن
  

 مل واّل اللاهلل المم العد:  ،ن ان:
ال مانلل من هللفل   -أ ال ا ته  لتموك اللال الماج ال  سل المهللال المحهللهللال  هللالل عاهلل رجن المىتأجّ مل أج

ال ف   هناد المهللال لالن توانئان . ّام عاهلل جهللاهلل  لحام ت او  اإلجن  رل
ال  -   ال ملوالمد  اللمهللال ملوالمد  مع عاهلل لاع ل  ملو  عور ىهللاهلل جماع األج ال عال لش ص لأج رجن

 المتف  عواهن  سل المهللال الملوالمد  أال مونف رلر القل ف  المىتالل.
ّط لونلح الماجّ  الاكالل ماجس رلر أجل طالال محهللهلل  -ج ّل ل  لاع ل انّ الش ال حااا  الاقت عاهلل رجن

 )يال آ ّ مهللال عاهلل اإلاجنّ(.
ال مل يائنل عوماد  الم هن يائد كلنّ اللومنء لنلمموكد  -هلل ّال الونهلل ّا اليبا من توم ت  الفتنالى الالا

ّلاد الىلالهللاد.  الل
  

 :مل واّل اللاهلل الجنئزال  ،نل،ن:
ّل ل   -أ ال ملوالمد ف  مهللال ملوالمد  الاقت ال  مانلل أج ال اكمكِّل المىتأجّ مل ا  تفن  لنللال الماج عاهلل رجن

ال البلك للاهلل مىتال  أال العهلل لنلهلد للهلل ىهللاهلل كنمل  عاهلل يلد اللال لومىتأجّ  ملوان عور ىهللاهلل كنمل األج
ّقم  ّاّ المجمع لنل ىلد لوهلد  ال  البلك الف  من جنء ف  ق  (.1/3)13األج

ّاد  -   ال مع رعطنء المنلك ال انّ لومىتأجّ للهلل ا  تهنء مل الفنء جماع األقىنط اإلاجن عاهلل رجن
ّاّ  ال  البلك الف  ق ال لىلّ الىال  ع هلل ا تهنء مهللال اإلجن ّاء اللال المأجال المىتحاد  سل المهللال ف  ش

ّقم   (.6/5)44المجمع 
ال امكِّل المىتأجّ مل ا  تفن  لنلل -ج ّل عاهلل رجن ال ملوالمد ف  مهللال ملوالمد  الاقت ال  مانلل أج ال الماج

ّفنل. ال ل،مل اتف  عوا  الط ال لومىتأجّ للهلل ىهللاهلل كنمل األج  ل  العهلل للاع اللال الماج
ال ملوالمد  ف  مهللال ملوالمد  الالط   -هلل  ال  مانلل أج ال امكِّل المىتأجّ مل ا  تفن  لنللال الماج عاهلل رجن

ال ف  أي القل اشنء  عور أل اتم اللاع ف  القت  للاهلل الماجّ لومىتأجّ ح  ال انّ  ف  تموك اللال الماج
ّقم  ّاّ المجمع الىنل    (  أال حى  ا تفن  ف  القت .6/5)44جهللاهلل لىلّ الىال   البلك الف  ق
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ال  ّاللن:  ّض ف  هللال ّاىد تل ي نك واّل مل عاالهلل التأجاّ الم ته  لنلتمواك محل  سف التحتنج رلر هلل
 .1 (تلنلر قنهللمد رل شنء ار

 :   تحرير المراد بالعنوان
ال الم تهادد لنلتمودك مدل حادم   ّع  فد  األودالل ال،نلتدد المداج الماوالهلل لل الال اللحدم يدال لادنل الحكدم الشد

با ،لتددل فهددل تكددالل  فاهددن الزكددنال،لددالل  هللال فدد  أال     الا  عوددر المدداجّ أال المىددتأجّ فدد  جماددع الحددن ل الددالا
ال الم تهاد لنلتموك ىالاء كنل ّا  اللاع أال الهلد . اإلجن  التموك ف  األ اّ عل ط

ّتلط لمدددددهللى الجدددددال  الزكدددددنال فددددد  األودددددالل  ال  اللكدددددل لمدددددن أل يدددددبا المالودددددال  مددددد ال،نلتدددددد الدددددهللاّاال   أال المددددداج
ّاء الفاهنء فاهدن أال   ل ( مل حام ي    )المىتغسل ال الم تهادد ف بكّ آ  تادل رلدر الزكدنال فد  األودالل المداج
 لنلتموك .

ّال   ال اوهلل لنألوالل ال  ّين   م،ل اللمن ال محل اللحم جماع األشانء الت  تهللّ هلل س  مل  سل تأجا ماج
ّيددن    هلل س  لىددل  تأجا ّال   الالموددن ع ال حاليددن ممددن اددهلل ّال   الالىددفل   الالطددنئ ّاج   الالىددان ّال الاأللدد الاللاددن

ال   تشدمل أمن المىتغسل فه  ّاع الم تجدد م،دل ال  األودالل المداج ال  الدهللالاجل   المودن ع الم تجدد   الالمشدن
ّا  أم تشددمل األشددانء الملددهللال لوىددك ر الش ودداد أال لسىددتلمنل الش ودد  مددل أي  ددال  كدد نل   ىددالاء كددنل عاددن

ّقد )جنكالش( الحهللاهلل ال التنللد م،ل قهللالم الفسا   المط ال   الكبلك األهللالال الوغا   حاليمن .  ال  ىان
الال  زكدنال فد  باتهدن أال فد  غوتهدن   أال  فهل ف  يدبي األودالل التد  قدهلل تودل قامتهدن فد  اللدنلم رلدر ،ودم ال،د

 أ هن   تج  فاهن الزكنال ؟
 
 حتنج رلر جالا    اليال  فى  محل  سف كلاّ .ايبا يال الىاال البي  
ال حل ي ن  حنالل أل  لنلج يبي المىألد مل  سل فا  الت زال لو والص   التحاا  الم نط ف  اللود مع  

ّ  رلر أل الزكنال يل ي  مل الللنهللال المحود أم أ هن ملوود ؟ ملتمهللال عور ار تلنلر الحهللي ف   التط
  ّ لََّ ن آِتَ ن ِمل لَّهللك َك َّْحَمد  اَلَياِّئْ : ) أل اههللا ن أوال  الط َشهللا   َّ َ ن َّ ِّ   . 2( َلَ ن ِمْل َأْم
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 آراء الفقهاء في األصول المستأجرة ) المستغالت ( :
ّاء :   ال ) المىتغسل (عور ،س،د آ  القهلل ا توف الفاهنء قهللامن  الحهللا،ن  ف  الجال  الزكنال ف  األوالل المىتأج
 

ّأي األالل :  ّتهن الغوتهن أل هن لم احل ال ال   ال  ف  أج أ     زكنال ف  يبي األوالل   أل هن لاىل لوتجن
ّين  عواهن الحالل   أمن ربا حنل عواهن الحالل   أال ومل رلر حالل الماجّ فتج  الزكنال فاهن   لنعتلن

ّين مآ ال لباتهن   الا  من لنعتلن  حنل عوا  الحالل .    أج
ّأي جمهاّل الفاهنء ) الح الااد فاد   الالمنلكاد عور المباليبا   .1 (ي    الالشنفلاد   الاحمهلل ف  

 
ّأي ا توفالا عور مبيلال :  ال فاط   الأوحن  يبا ال ّأي ال،ن   : أ   تج  الزكنال ف  األج  ال

 
ال زكنال ال االهلل المبي  األالل : أ   تج  الزكنال ف  األ ّأي 5 2ج ال   اليبا  الض التجن % قانىن  عور ع

ّي فالض اإلمنم أحمهلل ف   ّ هللا ّأي لللض المنلكاد   الجنء ف  المغ    لل قهللامد : ) مل أجا الااد   ال
ّاين فس زكنال عوا  حتر احالل البكّ الل أل  الور  2   ربا اىتفنهللي (اكعوا  الحالل   العل احمهلل : أ   از  ك

ّج ّين   فكنل اإلمنم ا  زكنتهن   مع  ف  م نق  اإلمنم أحمهلل : ) أ   كن ل ل  غود تجائ  مل حالا ال ااج
هلل للاش  ىالاين ( ّىنلد : أل ف  المبي   سفن  ف  حكم الزكنال  3 أ     مال ّا ال ال  ف  ش البكّ الشاخ ز

ّال :  ّاء   الالغ م لووالف   الاللىنتال لوغود   اليبا ال سف ف  أم ف  ،م هن ربا  -1لوهللاّل المت بال لوك
 .. 4ف  غوتهن ربا اىتفاهللل -2لالل عا هن   

 
 مل الوحنلد : مبي  جمنعد 

ّونالي : )  ّاط حاللالكل مل قنل لتزكاد "المنل المىتفنهلل" ع هلل تموك  ااالل فواود الشاخ االىف الا  لس اشت
ّال  ّال الالطنئ ال الىان ّال الا  تنج المون ع الأج ّاهلل ال نتج عل اىتغسل اللمن أل يبا ...   ال ااالل لتزكاد اإلا

الى عل عمّ لل علهلل اللزاز  يال مبي  الل علن  الالل مىلالهلل الملنالاد الال نوّ الا للنقّ الهللاالهلل  كمن 
ّي المكحالل الاألالزاعر ّي الالزي الااد عل  5 ( الالحىل اللو ل جّ الل علن  أ   ىئل عل الالقهلل ،لتل ال

  الوح عل الل مىلالهلل أ   كنل الط  اللطنء ف  زكلكل وغنّ  6(ازكا  االم اىتفاهلليفانل : )اىتفاهلل المنل 

                                                 

( وشرح المحلى على المنهاج مع حاشيتي القليوبي وعميره 1/84( والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )2/2( وبدائع الصنائع )32-39يراجع في ذلك : حاشية ابن عابدين )(  1)

 ( 41،  3/25( والمغني )2/41)

 ( 3/25المغني البن قدامة ط. الرياض الحديثة )(  2)

 224مناقب اإلمام أحمد البن أبي يعلى ص (  3)

 (1/325شرح الرسالة )(  4)

( والطبراني في الكبير 4/81والمصنف لعبدالرزاق ، كتاب الزكاة ) 413( ويراجع مصادره المعتمدة مثل : األموال ص 1/418) 29فقه الزكاة ط. وهبة بالقاهرة الطبعة (  9)

(5/318 ) 

 ( 2/84في المحلى )وصححه ابن حزم  413( وأبو عبيد في األموال ص 3/120( رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ط. حيدر آباد )2)
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الى منلك ف  المالطأ عل الل شهن  قنل: أالل مل أ ب مل األعطاد  ملنالادال  1  ،م اأ ب م   الزكنال حام 
ّجل  2الزكنال ؛ ملنالاد لل ألر ىفانل أي مل ال وفنء   العمّ لل علهللاللزاز حام  : ) كنل ربا أعطر ال

ّجل  هلل المظنلم أ ب م هن الزكنال  الكنل اأ ب الزكنال مل األعطاد ربا   با  عكَمنلت  أ ب م هن الزكنال  الا 
ّي( لهنألوحن ّقنل عل عمّ لل  3. كمن قنل ألال علاهللال الغا الى الل ألر شالد لى هللي عل جلفّ لل ل   ال

 . 4ع هلل اللزاز أ   كنل ازكر اللطنء الالجنئزال
الي عل للض أئمد آل اللال م،ل ال نوّ الالونهلل  الاللنقّ   كمن يال مبي  هللاالهلل: أل مل  ّأي م اليبا ال

تهم عمالم اآلانل الاألحنهللامالأل  فلوا  أل ازكا  ف  الحنل   اىتفنهلل  ونلن  . 5حكجَّ
ال الت  اأ بين الماجّ ف    ّأي أل  ح افد المل مل  ف  الجال  الزكنال ف  األج الامكل أل  ىتأ   ل

ّض كمن تك  ال حام اج  عوا  أل اهللفع اللشّ م هن   ألل األ ّاعاد المىتنج ّض الز ّاعد األ ىت مر لنلز
الإلىت مر لنتك  ّعد  6جن ّض الت  تىتغل لنلمزا   الكبلك من بي  رلا  الح نلود الالونحلنل مل الح فاد ف  األ

  أال المىنقنال رلر أل اللشّ اج  عور المنلك الاللنمل كل لحى   وال  مل الغود رل لوغ  وال   ونلن  
ّط لوالغ الغود ال ون  ال   تشت الااد الت  تجلل ال وطد ما، الااد   الف  ال  . 7ف  

 
ّال أم،  لمبيا ّام ال،س،د : نال،ن   : لللض الملنو ال   العلهللالالينل الشاالخ الك  سف     ألال زي

ّاىنل ا جتمنعاد عل الزكنال لوجنملد  ّتهم ف  حواد الهلل ّحمهم ار تلنلر   فف  محنو ّحمل حىل  العلهللال
ّلاد عنم  ّال الأهللالال الو نعد ال،ن 1952الل ال اللمن لتد فتا ب الزكنال بيلالا رلر أ   تج  الزكنال ف  أج

% مل ا جمنل  أال ربا لم امكل 5ال  وف اللشّ أي % مل الهلل ل الونف    أ11اللشّ أي ل ىلد 
ّفد ال  القهلل قىمالا األمالال لنل ىلد رلر الزكنال رلر ،س،د أقىنم :    8ف  عور الجه  كنللمنئّ الم توفدنومل

ال لىهلل  أمالال قك اد   أي تات ر  شلن  -1 الحنجنل الش واد كهللاّل الىك ر ألوحنلهن   الاألقالال المهلل 
 حنجد المنلك   فهبي   تج  الزكنال فاهن .

ّلح لىللهن   أال اكالل مل شأ هن بلك   اللكل ت تزل ف  ال زائل   فهبي تج   -2 ّجنء ال أمالال تات   ل
ّىالل وور  ار عوا  الىوم م هن الزكنال   الي  فاهن الزكنال لنتفن  الفاهنء   الم هن األمالال الت  أ ب ال

ال الفاهنء : األمالال ال نماد حاااد أال حكمن  (. ّي ) أي لللن  األول البي اان  عوا  غا
شلن  الحنجد الش واد كنلحو    حام ا توف فاهن الفاهنء . -3 هللهلل لال ال منء الا   أمالال تت

                                                 

: ) رجاله رجال الصحيح خال هبيرة وهو ثقة  208، ص  3، ج 11( ووقال الهيثمي في مجمع الزوائد الحديث 5/318( والطبراني في الكبير )4/14( رواه عبدالزراق في المصنف )1)

 قفة .، والُزبُل بضم الزاي والباء جمع زبيل بوزن أمير، وقد يرد بوزن قنديل وسكين، وهو: ال

 (59/ 2(  الموطأ مع المنتقى )2)

 432(  األموال ص 3)

  (89/ 3( مصنف ابن أبي شيبة )4)

 (1/903( وفقه الزكاة )2/84( والمحلى البن حزم )148/  4( ونيل األوطار )411/ 2(الروض النضير )9)

 (2/99( حاشية ابن عابدين )2)

 (2/128( والمغني )2/92(حاشية ابن عابدين )1)

 (481-1/415ويراجع : فقه الزكاة ) 242-241بدمشق ص  1592حلقة الدراسات االجتماعية للزكاة ، التي عقدتها الجامعة العربية في دورتها الثالثة عام (8)
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هلل ل ف  أمالال الزكنال أمالا   ف  رلر أل   حنلد ّ ن ا ته  ل ن   من،م قنلالا رل تطلا  يبا الاىم عور عو 
ّ ن مغود  نماد لنلفلل لم تكل ملّ  الا ال عو فد لنل منء الا ىتغسل ف  عوّ ا ىت لنط الفاه  حام بك

 م هن  العال : 
ال المحهللالهللال   ال ال  األالل : أ ّأ  منل لسىتغسل حام كن ل ف  الىنل  وغا هللالال الو نعد الت  تلتلّ 

ّين الا  تنجهن الأهللالال أاللاد   تتج نالز الحنجد األوواد لوون ع   أمن اآلل فإل المون ع الاالم تو مل آ،ن
ّكنل . ّاهلل الالش ال عور مىتالى الهللالل الاألف الال كلا  حتر أولحل تشكل ،

 

ال ال  ال،ن   : اللمنئّ الملهللال لسىتغسل الا ىتئجنّ فهبي مل األمالال ال نماد الت  تج  فاهن الزكنال   أل هن 
هلل أل اإلمنم أحمهلل كنل اهللفع الزكنال عل تهللّ الهلل ل  الكلاّ   أمن ف  الىنل  فوم تكل كبلك   المع بلك فاهلل ال

ّين  الأمن ربا كن ل ملهللال لوىك ر فس زكنال فاهن . . 1غود تجائ  مل حالا ال ااج
ّ  ف  الزكنال لال األمالال الم االلد غاّ ال،نلتد حام   ّىالل وور ار عوا  الىوم ف الا أل ال ،م ر هم بك

ّلع اللشّ أي  ّض الزكنال ف  األمالال ال،نلتد الم تجد ف  الغود 5 2أالج  فاهن الزكنال لماهللاّ  %   اللك   ف
 . 2الا  تنج لماهللاّ اللشّ أال  وف اللشّ

 
ّأي مع نوّ القهلل  نقش فواود الشاخ الا  ّجاح يبا ال ّأي م نقشد مىتفاود ا تهر فاهن رلر ت الي يبا ال

ّال ) المىتغسل ( ال،نلتد الالم االلد   المع تلهللال طفاف اتم،ل ف  حىم  ىلد  تلمام  لجماع المىتأج
ّيل عور اللمالم لأل ال ل  وور ار عوا  الىوم أ ب مل اللىل اللشّ   3ا ىتهسك مل الزكنال   حام ل

ّ  رلر الم اال لاليال غود  ّال   الا  من ي  أق اللبلك أكهلل عور قنعهللال  4ال حل البي لاىل مل اللان
ّا  ا  تنج اللاع من  ّتهن   أم لط ّاء اللال   الا ىتفنهللال مل أج ّا  ك المىتغسل ىالاء كنل ا ىتغسل لط

للنل   احول مل  تنج  أي ا  تنج لوىال  كنلمون ع الىالاء كنل موهللّ ا ىتغسل حاالا ن  كلاّ األ
ّال الالىفل –الت  تان  عور ال حل  –الالهللالاجل  ّال الالطنئ ّا    تنال م اال   كنلىان  . 5أم جمنهللا  عان

 
ّأي ال،نلم :  ال   أي أل اللانّ الماجّ ال الض التجن ال  فىهن زكنال ع أ   تج  الزكنال ف  األوالل الماج

ّلع  م لاامت  الىالقاد   ،م اهللفع ع   الزكنال ل ىلد   % .5 2اللشّ أي م،س  اكَاالا

                                                 

 224مناقب اإلمام أحمد البن أبي يعلى ص  (1)

 حلقة الدراسات االجتماعية للزكاة ، المشار إليها سابقاً (2)

 (484-1/482فقه الزكاة ) (3)

( وقال 4/121عنه في السنن الكبرى ) ورد في وجوب العشر في العسل عدة أحاديث منها ما رواه االمام الشافعي بلفظ ) إن في العسل العشر ( وحكم عليه بالضعف ، ورواه البيهقي (4)

حالً ؟ قال : ) فأّد العشور... ( وروى ابن ماجه بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ضعيف، ورواه أحمد وابن ماجه بسندهما عن أبي سيارة قال : )  قلت : يا رسول هللا إن لي ن

لم بعشور نحل له ، وسأله ) أن يحمي له وادي عن النبي صلى هللا عليه وسلم : ) أنه أخذ من العسل العشر ، وفي رواية له : جاء هالل أحد بني متعان إلى رسول هللا صلى هللا عليه وس

كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك ، فكتب عمر : ) إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عشور نحله  فحمى له ذلك الوادي فلما ولي عمر سلبة (

 ( 9/185فاحم له سلبة... ( رواه أبو داود والنسائي ، يراجع في ذلك : نيل األوطار )

 (484-1/483فقه الزكاة ) (9)
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ّأي الفاا  الح لو  أل  الالفنء  ّأي الل الاام : ) قنل الل عاال  اليبا  الل عاال   حام  ال ع   يبا ال
ّااد ااجن  الزكنال ف  حو ا  ّج مل ال ّاء : اك  الى عل اإلمنم أحمهلل ف  تزكات  حو ا الك ّجن  عور من  م 

ّاء الالمالاشط : أل تج  الزكنال ف  اللانّ الملهللا لو ال ... الك ّاء   الكل ىولد تاجّ التلهلل لإلجن ( ،م قنل : ك
ّج ) الا  من  بلك  ل 

 
ال   ا تهر   ّال أم،نل أ.هلل. م بّ الاحف الحشهلل ل  أهلللد ك،ا ّجح  للض ا قتونهللاال الملنو ّأي  اليبا ال

ّاكم مل  ال ( الفامن ات ّاد ) الت  تشمل األوالل الماج رلر الجال  الزكنال ف  األوالل ال،نلتد ا ىت،من
 . 1عالائهللين

 :   الفرضيات الفقهية 

ّللدد   ّوانل   أال أ ّلع ف ال ) المىتغسل ( امكل أل  اى  لهن عور أ رل مىألد الزكنال ف  األوالل الماج
 أىئود اكالل الجالا  ع هن مالوس  رلر الحكم المطوال    الي  : 

 الىاال األالل : يل الزكنال مل الللنهللال لمل نين ال نص لنلشلنئّ التللهللاد ؟
 اان  ؟الىاال ال،ن   : يل الللنهللال تالل ال

ّين الجال  الزكنال ف  حتنج ف الىاال ال،نلم : يل    رلر قان  ؟ مل األمالال المىتغسل الغا
هلل فا  الت واص . ّاهلل ام ع لانء الحكم ف  غاّ من ال ّالع : يل ت واص اللنم لللض األف  الىاال ال

 يبا من ى لح،  .
 

 التعبدية ؟السؤال األول : هل الزكاة من العبادات بمعناها الخاص بالشعائر 
ّ ن رلر حاااد الزكنال   هللال فاهن لتلال ل ن لالوالا أ هن لس شك مدل الللدنهللال ف  ربا  ظ اآلانل الاألحنهللام الالا

ّا  م هدن م،دل ال ادد المادنهللاّ الزكدنال   الأ ودلتهن تللهللادد ) لدنلمل ر ال دنص (    لمل نين اللنم   الأل جزءا  كلاد
ل كن ل حكمتهن الاوحد ..   لحم عل عوتهن   الا 

ال  الزكدنال   تطلد  عواهدن للدض الاالاعدهلل اللنمدد  ف  الزكنال اظهّ مل لانل حكمهدن أل اللكل ي نك أشانء ك،ا
 : الحنكمد ف  الللنهللال لمل نين ال نص م،ل 

ّا  ع هلل جمهاّل الفاهنء قنل الل قهللامد : )  -1 ّط ف  حنلد من ربا أ بل الهللاللد الزكنال قه ال اد أ هن لاىل لش
ّا   ّكنء .  اليدبا قدالل الشدنفل  ألل اإلمدنم لأجدزأل مدل غادّ  ادد ... رل أ بين ا منم قه م زلدد الاىدم لدال الشد

اليددبا مددبي    2 فوددم احددتج رلددر  اددد   الألل اإلمددنم ال اددد فدد  أ ددبين   اللددبلك اأ ددبين مددل الممت ددع اتفنقددن  ...(
ين الشدطّ منلد    قالل ال ل  وور ار عوا  الىوم : ) المل م لهن فإ ن آ بال أاون  الاهللل عور بلك   3الح فاد

                                                 

 382بحثه المشار إليه سابقا ص  (1)

 (2/14( وحاشية ابن عابدين )1/903( والشرح الكبير )1/318( وشرح الرسالة البن ناجي )2/208( والروضة )241-4/240المغني )  (2)

 (2/14حاشية ابن عابدين ) (3)
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ّل ن.... ( ّمنل  ّمد مل غ ْب ِمْل َأْماَلاِلِهْم َوهلَلَقد  تكَطهِّّكيكْم )  لل اهللل عوا  ظنيّ قالل  تلنلر :   1 غ  2 ...( ك
ّطالل ال اد فاهن مطوان     . 3كمن أل للض الفاهنء م هم األالزاع    اشت

 

 السؤال الثاني : هل العبادات تقبل القياس ؟
ّادددّ مودددطوح الللدددنهللال التحهللادددهلل مل نيدددن   أل هدددن اىدددتلمول فددد    لإلجنلدددد عدددل يدددبا الىددداال  حتدددنج رلدددر تح

الىددالل     ّل الللددنهللال لت فاددب أالامددّ ار تلددنلر ال ّع  لمل اددال : أحددهلليمن عددنم   حاددم فىدد ا وددطسا الشدد
ال الالو ن ّاعد   الاللمل الا مت ن  عل  الاياهمن   اللمن أل ا ىسم قهلل أمّ لتلماّ الكالل   اللنلتجن عد   الالز

الا كتىن    الا تانل الا حىنل الا لهللا  ال حدال بلدك   كمدن  هدر عدل التالاكدل الالتىدالل الالدبل الالىداال العدل 
 .فهبي األ شطد كوهن هللا ود ف  الللنهللالاللغ  الالظوم الاللهللالال الغاّ بلك 

ّاددهلل لهددن   ّال تحاااددن  الالم هاددنل امت نعددن  هللا وددد فدد  الللددنهللال لمل نيددن اللددنم   المددن هللام ا  ىددنل ا فجماددع المددأمال
ّأتد  ( الج  ار تلنلر ) حتر الوامد الت  اجلوهن ف  ف ا ام
نج  : الللدنهللال يد  الطنعدد الالتدبلل ر لدفادنل ال 4 

 ّ ّ  اشمل األالامّ الال الاي  ج 5تلنلر لنتلن  من ش المىدالهللال فد  تفىداّ الللدنهللال   يد  ف  مالن  الجنء المن ش
ّا  ل  ل: ك  . 6من كنل طنعد ر المأمال

اليدددبا المل دددر مالافددد  لمل نيدددن الوغدددالي   رب يددد  الطنعدددد   اللهدددبا المل دددر   اكدددالل ي دددنك  دددسف فددد  القدددال  
 الاان  فاهن مل حام األول الالجمود .

ودسال المادهللمنتهن الالودانم الالحدج الالدبكّ الالدهللعنء   مل ال 7الالمل ر ال،ن   لوللنهللال  نص لنلشلنئّ التللهللاد 
 . 8ال حالين

 

 التعليل في العبادات بمعناها الخاص : 
ّالت  لتحاادد    ّاددهلل مدد هم ا لتددزام لشدد مددل المتفدد  عوادد  لددال الفاهددنء أل ار تلددنلر غ دد  عددل علددنهللي   اللك دد  ا

ّ ااَلِقاَل ِلوَّبِ ال اّ الالمونلح الالطالنل الالم نفع لهم فانل تلنلر : ) ُلككدْم قَدنلكالا َ ْاد القدنل  9 ( اَل اتََّااْلا َمدنَبا َأْ دَزَل َّ
ّام لنل لنئددم  : ) ّلددط التحواددل لنلطالددنل   الالتحدد دد َّ الَّددِبي تلددنلر فدد  لاددنل  الَّددِباَل َاتَِّللكددالَل الَّّىكددالَل ال َّلِدد َّ اأْلكمِّ

 ِّ ْ َك الِف اَلَاْ َهنيكْم َعِل اْلمك ّكيكْم ِلنْلَمْلّك ْ ِجاِل َاْأمك مك َاِجهللكالَ  ك َمْكتكالل ن ِعْ هلَليكْم ِف  التَّاْلَّااِل اَلاإْلِ اَلاكِحُل َلهكمك الطَّاَِّلنِل اَلاكَحِّّ

                                                 

وسكت عنه ، ورواه الطحاوي  1919( وأبو داود الحديث رقم 2/131( بسند صالح كما قال الحافظ في تلخيص الحبير )4/493( وأحمد )2/131رواه الشافعي كما في التلخيص ) (1)

( : ) إسناده إلى بهز صحيح ( وجاء في 2/1015في الخالصة )( وقال النووي 2/19( وقال : ) جاءت االثار متواترة بذلك ( ورواه ابن حزم في المحلى )2/5في شرح معاني اآلثار )

 ( : الحديث صحيح  2/291تحقيق التعليق )

 103 / اآليةلتوبة سورة ا (2)

( والمغني 331-9/325( والمجموع )1/499( وحاشية الدسوقي ) 9،  2/4( وبدائع الصنائع )1/483( وفتح القدير )2/4( وحاشية ابن عابدين )2/142يراجع  : البحر الزخار ) (3)

 ( 2/222البن قدامة )

   1228ومسلم الحديث رقم  3532،  2133،  4405رواه البخاري في صحيحه ، الحديث رقم ( 4)

   1513بتحقيق د. نزيه حماد ط. الزغبي  91الحدود في األصول للباجي ص ( 9)

   149المسودة آلل تيمية ط. دار الكتاب العربي ص ( 2)

  يراجع : القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط ، مادة ) دين (( 1)

  1القرضاوي : العبادة في االسالم ط. وهبة ص  ( ويراجع :2/321والمنثور للزركشي ) 223التعريفات للجرجاني ص ( 8)

 24 اآلية / لنحلا سورة (5)
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اليك اَلا َعَوْاِهمك اْلَ َلنِئمَ  اليك اَلَ َودّك ّك تََّللكدالا اَلَاَوعك َعْ هكْم ِرْودَّيكْم اَلاأْلَْغدَسَل الَّتِد  َكنَ دْل َعوَدْاِهْم َفنلَّدِباَل َآَم كدالا لِدِ  اَلَعدزَّ
دداللَ  ْفِوحك َ َك َاْىددَألكال لددل حوددّ ار تلددنلر التحوادل فدد  الطالددنل فاددنل : ) 1 (الُ دالَّ الَّددِبي أكْ ددِزَل َمَلدد ك أكالَلئِددَك يكدمك اْلمك

ّم   2 (َمنَبا أكِحلَّ َلهكْم قكْل أكِحلَّ َلككمك الطَّاَِّلنلك  ّام لن د  أحدل الطالدنل   الحد ّآل الك كمن أل ار تلنلر لاال ف  الا
ال لنلغنلد  فادنل تلدنلر : ) ِّ ال لنئم   الأ   فد  حنلدد الجالهلليمدن فد  شد ء فدنللل ِّ اَلاْلَمْاِىد َاْىدَألكالَ َك َعدِل اْلَ ْمد

ّك ِمدْل َ ْفِلِهَمدنقكْل ِفاِهَمن رِ  ْ،مكهكَمدن َأْكَلد ّمهمدن ار تلدنلر   الاك،دّ مدل بلدك  3 ( ْ،ٌم َكِلادٌّ اَلَمَ دنِفعك ِلو َّدنِ  اَلاِ  اللدبلك ح
ّىدن ل الىدمنالاد المكموهدن فد   ّىنلد محمهلل ودور ار عواد  الىدوم التد  يد   نتمدد ال فإل ار تلنلر حوّ 

ّحمد فانل تلنلر : ) َىْوَ نَك ال ّْ  . 4 ( ِر َّ َّْحَمد  ِلْوَلنَلِمالَ اَلَمن َأ
ال فدد   ظددّ ا ىددسم فدد  الددهلل ان لددل تشددموهن التمتددهلل رلددر   ّحمددد لاىددل محوددال غاددّ أل الم ددنفع الالموددنلح الال

ال .  اآل 
ّء المفنىهلل الالمونّ   القهلل   ّلط األحكنم لنلحكم الالغنانل التحاا  المونلح الهلل اللبلك   ا لغ  ال سف ف  

ّحدنل : ) قدنل أودحنل ن : الدهلللال عودر أل  اهللعر ا جمن  عور بلك جمع مدل عومدنء األودالل   اادالل الدل 
العد لونلح الللنهلل رجمن  األمد عور بلك(  ) ا تفن  مل الفاهنء الاقع مهللي :  ااالل اآل 5 األحكنم كوهن مش

مدددن لحكدددم  ّأي الملتزلدددد   الا  ّاددد  الالجدددال  عودددر  ّعاد مدددل المودددنلح رمدددن لط عودددر امت دددن   ودددال األحكدددنم الشددد
ّل الحكمددد أم لددم تظهددّ ( ّأي أوددحنل ن   الىددالاء ظهدد الااددالل أاوددن  : ) أئمددد الفادد  مجملددد  6 ا تفددن  عوددر 

ّا  الالجال  كمن قنلدل عور أل أحكنم ار تلنلر   ت وال عل حكمد الماوالهلل الا   ل ا توفالا ف  كالل بلك لط
 .7 الملتزلد   أال لحكم ا تفن  الالالقال  مل غاّ الجال  كاالل أوحنل ن (

القهلل أ،نّ جمنعد مل المحاادال لدأل يدبا ا جمدن  عودر مىدتالى الفاهدنء   الا  مدن ال دسف لدال عومدنء الكدسم  
 . 8البي   التهلل ل سفهم ف  مجنل الفا 

ّأادد  أل ىددل   ّاهللاددد مددل جن دد  اللددال الملتزلددد الددالهلل رلددر مفهددالم اللوددد  الفدد   ال الالمنت ال ددسف لددال األشددنع
ّفهن الملتزلد لأ هن مالجلد   الل نء عور بلك أ،لتالا الجال  األووح عور ار تلنلر ف  حال أل أيل  حام ع

ط الىدد د الالجمنعددد ألددالا بلددك   فدد   حددال أل اللوددد لددهللى عومددنء األوددالل الالفادد  يدد  : الوددف ظددنيّ م وددل

                                                 

 191 اآلية / عرا ألا سورة (1)

 4 اآلية / مائدةلا سورة (2)

 215 اآلية / بقرةلا سورة (3)

 101 اآلية / نبياءألا سورة (4)

 (9/122نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ) (9)

 3/325االحكام ) (2)

 (3/391المصدر السابق ) (1)

 305( وشرح الورقات ص 2/410يراجع : البحر المحيط للزركشي ) (8)
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ّف لوحكددم ّاهلل لأ دد   1ملدد   الال الددبال قددنلالا مددل أيددل الىدد د الالجمنعددد : ر هددن الوددف مالجدد  لوحكددم لددال المدد
ّاهللال ار تلنلر أ ّحمد لللنهلليال أ   تلنلر قهلل التزم لنألووح تفومالج  لإ  . 2س  ال

 

 الخالف في تعليل العبادات : 
ّأاددال  ّاددد فدد   فدد    البلددك 3القددهلل ا توددف اللومددنء فدد  تلواددل الللددنهللال عوددر  ّأي الظني الااددن   للددهلل اىددتللنهلل 

ّللددد فدد  التلواددل   حاددم  اددل الددل  4أودس     لددل رل للددض اللومددنء  فددالا ال ددسف الحااادد  لددال المددباي  األ
ّاهلل لبلك أحهلل كلدنّ الشدنفلاد اليدال ألدال  ّا الم حنج  : رجمن  الفاهنء عور أ     لهلل لوحكم مل عود   القهلل ش

ل األحكددنم جمالهددن ر مددن ت،لددل لنللوددد   ر ا أل م هددن مددن ااددف عوددر مل ددني   الحىددال لددل الاطددنل فاددنل : ) ر
ّي الحنفظ الل  5 الم هن من   ااف   اللا  ربا  فال عوا ن اللود أل اهللل عور عهللمهن ( ّا  مل بلك ا تن الق

ّي ( ّزال  . 6 وسا الشه
ّأي األالل : يال لظنيّ مبي  الح فاد حام قنلالا : ) األودل فد  ال ودالص مدل ال جمدن  ال كتدن  الالىد د الا 

ّال  7 األمددددد أل تكددددالل بال عوددددد ( اللكددددل اىددددت، الا مددددل يددددبا األوددددل أوددددالل الللددددنهللال   الالحددددهللالهلل   الالكفددددن
ّال  .8الالماهلل

الالماوددالهلل لأوددالل الللددنهللال : ) أل   قاددن  فدد  زاددنهللال علددنهللال أال تغااددّ كافاددد علددنهللال م وددالص عواهددن أال  
ّي الاان  فا    ح ّي الاان  م،س  هللا ل الللنهللال م،ل رتمنم مىح ف  عهللهللين   أمن من عهللا بلك فاج ام اج

ّفاال قانىن  عور م،و  ف  الالوالء   اليكبا .. ( لر م،ل يبا الاالل بي  الل تاماد 9 الاهللال رلر الم  .  11الا 
 

ّأي ال،ن   : يال أل األول ف  الللنهللال يال التللهلل  اللا  التلوال   اليبا مبي  المنلكاد الظنيّ مدبي   ال
 . 11الالح نلودالشنفلاد   

 

ّء المفنىددهلل    لظامددد الغناددنل ال الإلظهددنّالالتحاادد  فدد  المىددألد يددال : أل التلواددل لددنلحكم للاددنل الموددنلح الهلل
هلل ع هلل الجماع   الف  جما ّعاد الاودحد فد  الهلل لدد عواهدن الا ّالد لمن فاهن الللدنهللال   فنل ودالص الشد ع الش

                                                 

  101الحكيم السعدي ، مباحث العلة ص  يراجع لمزيد من التفصيل في تعريف العلة : الدكتور عبد (1)

( وشرح المنار البن مالك 3/931( وكشف األسرار )2/155والفصول للجصاص ) 320( ، وغاية المأمول للرملي ص 131-9/122( والبحر المحيط )2/2283يراجع : االبهاج ) (2)

  219، ويراجع د. مصطفى زيد : المصلحة في التشريع ص  229ص 

 ( 2/214( وشرح المحلى مع حاشية العطار )3/15( و اإلحكام لآلمدي ) 123 – 9/122يراجع : البحر المحيط ) (3)

 (3/210الفصل البن حزم ) (4)

 (  122،  9/122وقد نقل كالمهما الزركشي في البحر ) (9)

 (9/122المصدر السابق ) (2)

 (3/932وكشف األسرار ) 229شرح المنار ص (1)

 (3/932( وكشف األسرار )2/22الفصول في األصول للجصاص ) (8)

 المصادر السابقة  (5)

 102( وقايس األصوليين للشيخ علي جمعة ص 5/3935( التمييز )15/131بحثه المشار إليه مجموع الفتاوى ) (10)

  41وتخريج الفروع على األصول ص  509( والبرهان بتحقيق د. الديب ص 1/985الموافقات للشاطبي ) (11)
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دَساَل َتْ هَدر َعدِل اْلَفحْ كاالل  تلدنلر : ) ِّ ِرلَّ الوَّ ْ َكد دْب ِمدْل َأْمداَلاِلِهْم َودهلَلَقد  تكَطهِّدّكيكْم القاللد  تلدنلر : ) 1(َشدنِء اَلاْلمك  ك
فهدبا لدا  محدل  دسف الا  مدن ال دسف فد  التلوادل  3 ( ِلَاْشدَههللكالا َمَ دنِفَع َلهكدمْ القالل  تلدنلر : ) 2 (  اَلتكَزكِّاِهْم ِلَهن

أي  –ادل لنلحكمددد ولمودطفر شدول  : ) رل التالشداخ محمدهلل ااددالل لنللودد األوداللاد ألجدل الاادن    اللدبلك 
ّ  الحكدددم ر مدددن يدددال  4 يدددال األودددل فددد  التلوادددل ( –فددد  الللدددنهللال  اادددالل اآلمدددهللي : ) ألل الماودددالهلل مدددل شددد

ال ( ال .. ف  الهلل ان الاآل  هلل فد  الللدنهللال لدهللى  5 تحوال المووحد   أال هللفع المو المع بلك فإل الاان  الا
ّاي ف  غاّ الللنهللال  . 6جمهاّل الفاهنء   اللكل لا  لنلتالىع البي  

 

 القياس في العبادات : 
هلل فا   ص ل نء عور عود جنملد ف  األول فد    ّ  لم ا ّاهلل لنلاان  ف  الللنهللال يال ر،لنل حكم لف رل الم
 . -لمل نين ال نص  –  الللنهللال األال 
  اللكددددل التطلاادددنل الفاهادددد فددد  لددددن    7الالتحااددد  أل فددد  يدددبي المىدددألد  سفددددن  لدددال األوددداللاال الالفاهدددنء 

ّيم  تدهللل عوددر الللدنهللال قدهلل اىدتلموالا الااددن  فاهدن م،ددل قادن  ا ىددت جنء  –رل لددم اكدل جمددالهم  –أل جمهدال
،لدنل  طلتدال  لغاّ الحجّ مل الجمنهللال عور الحجّ ال اض الالودالء لدبين  اللادل قانىدن  عودر ال دالم   الا 

ف  اللاهلل قانىن  عور  طلت  الجملد   القان  حظّ تاوام األظنفّ قانىن  عور الحو    كمن أ هم ا توفالا ف  
ال مل الللنهللال  .   8مىنئل ك،ا

ّاهلل لادالل أيددل اللوددم :     القدهلل أالل الشدداخ الدل ع،امددال كددسم الدبال م لددالا الاادن  فدد  الللددنهللال فادنل : ) المدد
الط فددد  علدددنهللال المدددن أشدددل  بلدددك مدددع تىدددنالي قادددن  فددد  الللدددنهلل ال   أي فددد  ر،لدددنل علدددنهللال مىدددتاود   أمدددن شددد

الللددنهللتال فدد  المل ددر   فددس لددأ  لدد    المددن زال اللومددنء اىددتلموالل يددبا كادداللهم : تجدد  التىددامد فدد  الغكىددل 
 . 9الالتامم قانىن  عور الالوالء (

ّى قنعددهللال تكددنهلل تكددالل متفاددن  عواهددن تاودد  لددأل كددل حكددم شددّ   ع  أمكددل تلواودد  فنلااددن  فادد  جددنّ    اللددبلك  دد
ّاين تبكّ ع هلل الح فاد     11قنىدالا فد  الللدنهللال   الالشدنفلاد أل هدم 10  الع دهلل المنلكادد –كمن ىل   –حام  

ّانل الاان  ف  الللنهللال   القهلل بكدّ الدل قهللامدد أودس  مهمدن  حا مدن قدنل  12الالمحااال الح نلود حام قنلالا لج
                                                 

 94 / اآلية عنكبوتلا سورة (1)

 103/ اآلية  توبةلا سورة (2)

 28  / اآلية جحلا سورة (3)

  229أصول الفقه االسالمي ص  (4)

 (3/25اإلحكام لآلمدي ) (9)

:  ( ورامي سهلب 111/ 1السالمية ) يراجع : : المقدمة في منهج الفقه االسالمي لالجتهاد والبحث في القضايا المعاصرة ضمن حقيبة طالب العلم االتقاصدية ط. دار البشائر ا (2)

 وما بعدها  32هـ ص 1430القياس في العبادات ، وتطبيقاته ، رسالة ماجستير بكلية الدراسات العليا بجامعة القدس عام 

 : أن األحنا  ومن تابعهم من المالكية يذهبون إلى أنه يجري القياس في العبادات  484ذكر الدكتور الروكي في نظرية التقعيد الفقهي ص  (1)

  44-39اس المشار إليها  سابقاً ص يه المسائل ومصادرها : رامي سلهب ، رسالته في القيراجع في هذ (8)

 ( 2/924الشرح الممتع على زاد المستنقع ط. الدمام ) (5)

 (2/211( ولباب المحصول البن رشيق )4/145تحفة المسؤول للرهوني ) (10)

 الكويت  ( ط. أوقا  128 – 9/123( والبحر المحيط )2/332المستصفى ) (11)

 (2/281الروضة البن قدامة ) (12)
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ّاا التللددهلل مددن أمكددل ( : )عوددم مددل الوددحنلد اتلددن  اللوددل الج الددهللم الالاددلح  1   الاطدد اللددبلك قددن  الح نلوددد  دد
  الالمىددح عوددر اللمنمددد قانىددن  عوددر المىددح عوددر  2الالوددهللاهلل الك،اددّ فدد   اددض الالوددالء عوددر ا ىتحنوددد

ال  فاهن عور الوانم  3الحفال    اليكبا ...  4القنىالا ىنئّ ال الافل مل األعمنل ف  عهللم الوزالم لنلش
ّا  د البال م لدالا الاادن  مطوادن    اىدتلموالا الاادن  فد  كتدلهم الفاهادد حتدر فد  الللدنهللال حادم الحتر الظني

ّض الاللادهلل تطدال    الالتطدال    اكىداط  ااالل الل حزم ف  مىألد اجتمن  اللاهلل ف  االم الجملد : ) الجملد ف
ّض ( الض حادددم   تىددداط لن  5 الفدد ل الافدددل   الي دددن اىدددتلمل قانىدددال يمدددن : قادددن  الجملدددد عودددر ىدددنئّ الفددد

ّائض   اللبلك عا  الشاخ أحمهلل شنكّ لااللد   ّتا  رلر اىانط الف القان  اللاهلل عور ىنئّ ال الافل حام   ت
ّاء( هلل الى د لنآل ّا  مل  ّي ك،ا  .  6 : ) زعم المالف من  لني عور غا
 استعمال النبي صلى اله عليه وسلم القياس في العبادات : 

ّي عومددنء  هلل كددل مددن بكد األوددالل الالفادد  مددل األهلللددد فد  الكتددن  الالىدد د عوددر وددحد الااددن   فد  يددبا اللددن  ادد
  اللكددل الدبي اهم ددن ي ددن يدال بكددّ للددض األم،ودد التدد  اىدتلمل فاهددن ال لدد  ودور ار عوادد  الىددوم   7الحجاتد 

 الاان  ف  الللنهللال م هن : 
ّأال مدل جها -أ ّود  ار ع د  ال امد ّي لىد هلليم عدل الدل علدن   ّي الغاد الى الل ن  دد جدنءل ف  لن  الحج 

ّل ال تحددج فوددم تحددج حتددر منتددل   أفددأحج ع هددن ؟  رلددر ال لدد  وددور ار عوادد  الىددوم فانلددل : ) رل أمدد   ددب
ّأال لال كنل عور أمك هللال أك ل قنوات  ؟ اقوالا ار   فنر أح  لنلالفنء(  . 8قنل: )  لم حج  ع هن   أ

ّأادل لدال تمومودل  حهللام عمّ ع هللمن ىأل  ال ل  وور ار عوا  الىوم عدل قلودد الودنئم -  فادنل : ) أ
 .  9 لمنء الأ ل ونئم ( قول :   لأ  لبلك   فانل وور ار عوا  الىوم : ) ففامَ  (

ّين ال لووحنلد   اىع اللحم لبك  .  10الي ن أقاىد ك،ا
 أقيسة الفقهاء في أبواب العبادات :

ال قدن  فاهدن الفاهدنء قدهللامن  الحدهللا،ن    حتدر   ّجل ن رلر ألدالا  الودسال الالودانم   الالحدج لالجدهلل ن أم،ودد ك،اد لال 
ّىنئل عوماد المالفنل  .  11ألفل ف  ) قان  الللنهللال ( عهللال 

                                                 

 (2/235الروضة ) (1)

 (1/42الكافي ) (2)

 (15/131( ومجموع الفتاوى البن تيمية )1/35( والكافي )1/130شرح المنتهى ) (3)

 (4/211المغني ) (4)

 (9/85المحلى ) (9)

 (9/85من المحلى ) 941تعليقه على المسألة  (2)

 يراجع : كتب أصول الفقه في باب القياس  (1)

 1194صحيح البخاري ، باب الحج والنذور عن الميت ، مع فتح الباري الحديث رقم  (8)

(5)  

 21ورامي سلهب : المرجع السابق ص  29يراجع : د. الخن : اجتهادات الصحابة ص  (10)

 هـ 1430العبادات في المذهب الحنفي وتطبيقاته ، رسالة ماجستير بجامعة القدس عام  منها رسالة تلميذنا النجيب : رامي سهلب بعنوان القياس في  (11)
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ّى فاهدن الاادن  فد  الزكدنال لإاجدنز شدهللاهلل   ال   ااادد أقدالل : رل يدبي لوحال حل ي ن  بكّ أيم األودالل التد  جد
ّاددن  فدد   األقاىدد  ّيددن قانىدن  عوددر مددن كدنل جن ّين لددللض الفاهدنء فدد  للددض األحادنل لنعتلن هللين  ددبك التدد  ى ىد

ّض  ّىددنلد   فد  حددال أل ألددن ح افدد المددل ملدد  اىدتهلللالل عوددر الجدال  الزكددنال فدد  كدل مددن ت تجدد  األ عودّ ال
 . -كمن ىاأت   –للمالم اآلانل الالى د 

 من الكتاب : 
ِض اَلَ  َتَامَّمكدالْا َان َأُاَهن الَّدقالل  تلنلر : ) -أ دَل اأَلّْ ْجَ دن َلككدم مِّ دن َأْ َّ ِباَل آَم كدالْا َأ ِفاكدالْا ِمدل َطاَِّلدنِل َمدن َكَىدْلتكْم اَلِممَّ

الْا ِفاِ  اَلاْعَومكالْا َألَّ الواَ  َغِ  ٌّ َحِماهلٌل   .  1 (اْلَ ِلاَم ِمْ  ك تك ِفاكالَل اَلَلْىتكم ِلآِ ِباِ  ِر َّ َأل تكْغِموك
َّْ  مكْ َتِوفدددن  أكككوكددد ك القاللددد  تلدددنلر : )   -  الَشدددنل  اَلال َّْ دددَل اَلالدددزَّ َّ َمْلّك الَشدددنل  اَلَغْاددد اَليكددداَل الَّدددِبي َأ َشدددَأ َج َّدددنل  مَّْلّك

ِِّي ِرَبا َأْ،َمَّ اَلآتكالْا َحاَّ ك َااْلَم  َتَشنِل   ككوكالْا ِمل َ،َم َتَشنِلهن  اَلَغْاَّ مك مَّنَل مك ْاتكالَل اَلالُّ َحَونهلِلِي اَلَ  تكْىِّفكالْا ِر َّ ك َ  اكِحُ  اَلالزَّ
 .  2 ( اْلمكْىِِّفالَ 

 

 : ومن النصوص العامة في السنة 

 أواًل : في نطاق الزروع والثمار : 
ّي الأوحن  الىد ل لىد هلليم عدل الدل عمدّ أل ال لد  ودور ار عودام الىدوم قدنل : ) فامدن  -1 الاي الل ن من 

ّان  : اللكشّ   الفامن ىا  لنل وح  وف اللكشّ (ىال الىمنء الاللاالل أال كنل   .  3 ع،
الاي مىددوم الألددال هللاالهلل   الال ىددنئ  لىدد هلليم عددل جددنلّ عددل ال لدد  وددور الدد  عوادد  الىددوم قددنل : ) فامددن  -2 مددن 

 .  4 ىال األ هنّ الالغام اللشاّل الفامن ىا  لنلىن اد  وف اللشاّل (
ّي  أيل لفظ ) من ( البي يال لولمالم   الالشنيهلل ف  اىتلمن  ّجم الل دن ّض   القدهلل تد فد  جمادع مدن ت تجد  األ

ل  لن  اللشّ فامن اكىدار مدل مدنء الىدمنء اللنلمدنء الجدني   ممدن افهدم م د  ا تادنّ اللمدالم   الاادالل الحدنفظ 
ّاط ال ودن    الفد  ااجدن  الزكدنال فد  كدل مدن  الل حجّ : ) فحهللام الل عمّ للمالم  ظدنيّ فد  عدهللم اشدت

ادد  حددهللام ألدد  ك دد  م وددص ع ددهلل الجمهدداّل لمددن لوددغ ال وددن  كمددن هلللا عوالل  5 ىددا  لما ددد اللغاددّ ما ددد (
ّي عل ال ل  وور ار عوا  الىوم قنل : ) لا  فامن أقلا مل  مىد أالى  وهللقد   ال  ف  أقلا ى لاهلل ال هلل

ّ  وهللقد (  .  6 مل  مىد مل ا لل الباالهلل وهللقد   ال  ف  أقل مل  م  أال  مل الال
هلل الحدهللا،ال هلل لتهمد  ّاحد فد  الجدال  الزكدنال القوهللي مل ىد ّض مدل  فد ن الالاودحد الود كدل مدن ت تجد  األ

ال  الط المطواللد مل ال ون    ال حالي .. . الال وّ ال،منّ الالز ّل الش  ربا تالاف

                                                 

 221 / اآليةالبقرة سورة  (1)

  141 / اآليةاألنعام سورة  ( 2)

 ( 4/482( وأبو داود مع العون )3/251مع التحفة ) والترمي 1483( الحديث رقم3/341رواه البخاري في صحيحه مع الفتح ط. السلفية )( 3)

    2485والنسائي  1951وأبو داود الحديث  581صحيح مسلم كتاب الزكاة ، الحديث رقم ( 4)

  ( 3/345فتح الباري )(9)

 (9/30( والنسائي )2/214ومسلم ) 1484( الحديث 3/390رواه البخاري مع الفتح ) (2)
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ّآ اددد فددإ المددع يددبا اللمددالم فدد  يددبال  ل الفاهددنء قددهلل ا توفددالا قددهللامن  الحددهللا،ن  فدد  بلددك ال وددال   الفدد  اآلاددنل الا
ّللد مباي  :   عور أ

ّللد   الي  : الح طد يل عمّ الللض التنللال المل للهللمبي  ال -1 م رلر أ     زكنال ر ا ف  األقالال األ
الااددد عددل أحمددهلل   المالىددر لددل طوحددد    الالشددلاّ مددل الحلددال    الالتمددّ الالزلادد  مددل ال،مددنّ فاددط   اليددبا 

ّال   الالشلل    الالحىل لل ونل ّك   الأل  علاهلل حالالحىل   الالل ىا  .1  الالل أل  لاور   الالل الملن
اليدبا مل د  عودر أل بلدك  2مبي  منلك الالشنفل  أل الزكنال ر من تج  فامن ااتنل الاهلل ّ عور تفودال -2

 ي  اللود الجنملد .
مبي  أحمهلل أل الزكنال تج  ف  كل من اال  الالار الاكنل   اليبا مل ر أاودن  عودر ال اللودد الجنملدد  -3

 . 3الاللانء الالال ي  الكال 
ّأادد  فدد    لددك فاددنل : ) قددهلل أ ددب للددض أيددل اللوددم مددل الزاتددالل قانىددن  عوددر ال  ددل بالقددهلل علددّ الشددنفل  عددل 

ّأا  ف  الاهللام   ،م الوع عود 4 الالل   ( ّي اليد  ا قتادنل فد  حدنل ا  تادنّ  دد الل دنء  اليبا  جنملد ف   ظ
ال   عور بلك أالج  ف  كل من ات بي ا  ىنل قالتن  ف  حنلد ا  ّض مموالكدد أال مىدتأج  تانّ ممن ت لتد  األ

ّمددنل   الالتددال الالوددالز ممددن  ّاد   اللددبلك لددم االجدد  الزكددنال فدد  ال ددالخ الال ّاجاددد أال عشدد   قددنل  5ا  ماتنتددن  لدد 
ال   الأ ب مدل قلو دن  ّىالل ار وور ار عوا  الىوم األ ب مل الح طد الالشلاّ الالب الشنفل  : ) حفظ ن عل 

ّز الكل من مل الهلل ل الالىول   الا  لت  ال ن    الجلوالي قالتن  .... اتلنعدن  لمدل مودر   القانىدن  ألَلَو    الاأل
ّىالل ار وور ار عوا  الىوم أ ب فا  الوهللقد (  . 6 عور من ،لل أل 

 

ّاالال  -4 ال   الال،منّ الالفالاك  الال و ّض مل الز ّجت  األ مبي  أل  ح افد اليال الجال  الزكنال ف  كل أ 
ّاعتدددد  ّض   التىددددتغل لدددد  عددددنهللال   اللهددددبا اىددددت، ر الحطدددد  الالحشدددداش الالاودددد     ممددددن ااوددددهلل لز  مددددنء األ

ّى  ّاد  7الفن الي عدل عمدّ لدل علدهللاللزاز   المجنيدهلل    –من عهللا الدل حدزم  –  اليبا مبي  الظني اليدال مد
ّايام ال  ل  الااتال عل ال  . 8الحمنهلل لل أل  ووامنل   الاحهللى ال

 

ّجحن   لالوالا يال قالل ا منم أل     متف  مع ال والص اللنمد ف  ح افد المل مل  أل  فنلبي اظهّ ل  
ّض مل الحلال  الال،مدنّ الالفالاكد   ّجت  األ الكتن  الالى د   لل مع الحهللا،ال الوحاحال اللنمال لكل من أ 

ّال مد هم مدل القدف عودر مدن كدنل ىدنئهللا  فد   عود ّ الىدالل ودور ار الال وّ   ف  حال أل الفاهنء اآل د
ّي وور ار عوا  الىوم . ّج اللود ممن كنل ىنئهللا  ف  عو  عوا  الىوم الم   مل اىت 

 

                                                 

 ( 1/320( ونيل األوطار ، ويراجع للمزيد من األدلة والرد عليها : الشيخ القرضاوي : فقه الزكاة ) 2/251المحلي البن حزم ، والمغني البن قدمة ) (1)

 (1/421( والغاية القصوى )9/453( والمجموع )2/128( وشرح الخرشي )1/441( والدسوقي على الشرح الكبير )1/112الموطأ ) (2)

 ( 2/252غني )الم (3)

 923الرسالة فقرة  (4)

 (3/11( ونهاية المحتاج )2/491الوسيط ) (9)

 929الرسالة فقرة )  (2)

 (2/529( وبدائع الصنائع )2/2( ووفتح القدير )3/2المبسوط ) (1)

 (213-9/212المحلي ) (8)
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 :ثانيًا : في نطاق الثروة الحيوانية ) المواشي ( 
هللل الى د للانل الزكنال ف  األ لنم فاط الي  : ا لل   الاللادّ الالغد م الال لدز   ،دم قدن  الفاهدنء عواهدن مفاهلل ال

 من اأت  : 
لدد    اىددتهلل لالددبا 1ال اددل الىددنئمد لو مددنء الال ىددل   حاددم قددنل لالجددال  الزكددنال فاهددن : ألددال ح فاددد الزفددّ -1

ّجدل  ال أل ال لد  ودور ار عواد  الىدوم قدنل : ) ال ادل ل ّاد ّي عدل ألد  ي الاي الل ن لنلحهللام الوحاح البي 
ّلطهن تغ ان  التلف ّجل  ّجل الّز .... ال ّجل ىتّ   العور  ّقنل فن    ،م لم ا  أجّ   الل هدن   ال  ح  ار ف  

ّين   فه  لبلك ىتّ...( ّط ال   ا ىدر  2 ف  ظهال ّىالل ودور ار عواد  الىدوم اشدت الالج  ا ىتهلل ل أل ال
ّقنلهددن لدد ّاددد الحدد   ّيددن لنللن الزكددنال فاهددن   كمددن اىددتهللل لنلااددن  عوددر ا لددل فدد   هللفعحدد  ار تلددنلر فدد  ظهال

ّي ( ّونالي : ) من جنء عل الوحنلد ممن اااهلل يبا الاان    الاشهللا أز  .3كال همن حاالا ن   نمان    ااالل الا
ّحمل لددل أماددد   الى عددل الوددر لددل أماددد : ) أل أ ددني علددهللال ّودد  ار ع دد  حاددم  الي عددل عمددّ  اليددبا مدد

ّىن  أ ،د ّى مل أيل الامل ف لودر الأ دالي نئع   فوحد  للمدّ   فادنل : غودل   ار لمنئدد قودالص   ف دهللم اللداشت
ّي ال لدّ   فادنل : رل ال ادل لتلودغ يدبا ع دهللكم  ّىن  ل    فكت  عمّ رلر الور : أل ألح  ل  فأتني   فدأ ل ف

ّىن  الوغ يبا  ّللدال شدنال شدنال    ال   أ دب مدل ال ادل شدائن  ؟  دب مد !!   ف أ ب عدل كدل؟ من  عومل أل ف ل أ
ّي أل ع،مددنل كددنل اوددهلل  ال اددل  ّا    العددل الزيدد ّا    هللا ددن ّ  عوددر ال اددل هللا ددن ّا    فودد ّ  هللا ددن أي  –كددل فدد

 . 4 اأ ب الزكنال م هن (
ّأاددل ألدد  ااددالم ال اددل   ّقط   لإىدد نهلل وددحاح رلددر الىددنئ  لددل ازاددهلل قددنل : )  الى الطحددنالي الالددهللا الكددبلك 

ّاقط    5 الاددهللفع وددهللقتهن رلددر عمددّ لددل ال طددن  ( الى الددهلل ّ  ال الالددل حددزم : ) أل عمددّ كددنل اأ ددب مددل الفدد
ال  ّايم  –عش ّابال  مىد   –أي هلل ّايم  -المل الل  . 6 ( -أي هلل

الال لدل الحكدم فد  زكدنال   ّأي الودحنل  الجوادل زادهلل لدل ،نلدل حادم ،دنّ ال دسف فد  عودّ مد اليبا أاون  
ال : رل ال ل   ّا وور ار عوا  الىوم قدنل ال ال الىنئمد   فتشناّل الوحنلد المالجالهللال ف  بلك فانل ألال ي

الال لزاددهلل : مددن  ّىدد  وددهللقد ( فاددنل مدد ّجددل فدد  علددهللي   ال  ف اددالل اددن ألددن ىددلاهلل ؟ فاددنل ألددال ت: ) لددا  عوددر ال
الال   أحهلل ال : عجلن  مل م ّا ّىالل ار وور ار عوا  الىوم اليال ااالل : من اادالل ألدن ىدلاهلل ؟ ،ي   لحهللام 

ّىالل ار وور ار عواد  الىدوم  ّ  الغدنزي   فأمدن تدفانل زاهلل : وهلل   ّاهلل لد  فد جّ اطود   ىدوهن   ن: ر مدن أ
ّايم ال هلل ّ  هللا نّ أال عش  . 7ففاهن الوهللقد   فانل : كم ؟ قنل : ف  كل ف

                                                 

( وحاشاية ابان عاادين  903،  902/  1فيهاا ، وفاي رواياة أخارى أن الاذكور الخالصاة ال زكااة فيهاا ، يراجماع : فاتح القادير : ) هذا على المشهور عن أبي حنيفة ، وفي رواية عنه أن االناث الخالصة ال زكاة  (1)

(2/29  ،22  ) 

 581ومسلم ، كتاب الزكاة الحديث  2311الحديث رواه البخاري ، كتاب المساقاة ، الحديث  (2)

 (1/235فقه الزكاة ) (3)

( 2/381( وابان أباي شايبة فاي المصانف )4/39( وأثر الزهري عن عثمان رواه عبادالرزاق فاي المصانف )4/115( والبيهقي في السنن الكبرى )4/32الرزاق في مصنفه ، كتاب الزكاة )أثر عمر ، رواه عبد (4)

 ( 9/221وابن حزم في المحلى )

 ( 2/122، والدارقطني ) 2212معاني اآلثار الحديث  (9)

 المصدر السابق (2)

 ( 2/395نصب الراية للحافظ الزيلعي ) (1)
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ّايام ال  ل    حادم أالجد  فد  ال ادل الىدنئمد لو ىدل الزكدنال   الي عل للض التنللال م،ل رل اليبا أاون  م
ّايدم لكدل ونحلهن لال هللفع  –م،ل أل  ح افد  –  اللك    ااّ  ال هلل الزكنال مل قامتهن   أال هللفع هللا دنّ أال عشد

الي عل حمنهلل لل أل  ىوامنل ّ    الم،و  م  . 1ف
ّحن  ( ّف عمّ عور أل لواان  فاهن مهلل س    اللسجتهنهلل مى ّونالي : ) فاهلل هلللا تو  . 2 ااالل الشاخ الا

 

ال حاليمددن   حاددم بيدد  الشدداالخ غاددّ ال اددل الىددنئمد مددل ا ددالا  الحاالا ددنل الىددنئمد مددل الغددز ل الال لددنم  -2
با كنل ال وافد عمّ  ّحمل حىل ( حام قنلالا : ) الا  ال   العلهللالالين   سف   العلهللال ال،س،د ) محمهلل ألال زي
ّاج عوددر يددبا الم هددنج أل ااددالل : رل الزكددنال  قددهلل اعتلددّ ال مددنء يددال اللوددد   التللدد  ألددال ح افددد   فاوددح لددنلت 

ّعتج  ف  كل الحاالا نل الت  تت ب لو منء   ال  الل  ر ف  كل ملنا   اللوغل ال ودن  اليدالت مدن قامتد  عشد
ّلع اللشّ (  . 3 م،ان   مل البي    فإ   اكالل فاهن الزكنال لماهللاّ 

ّودنالي قددنئس  : ) فهددال اجتهدنهلل وددحاح مل دني عوددر الااددن  الدبي اددامل لإعمنلد  فدد  العددنء   الأادهلليم الشدداخ الا
ّ  لال منل  دنم الآ دّ فادهلل ل فد  بلد ّيدن (الزكنال   حتر    ف اللك د   دنلفهم فد   4 ك اللغدنل   الالالعدالل الغا
ّجح  ل ون  ا لل أي  مىد  .  5ال ون  لنلبي    حام 

 

 لثًا : في صدقة الفطر :ثا
ّض زكدنال الفطددّ  ّىدالل ار ودور ار عوادد  الىدوم فدد هللل الىد د الوددحاحد عدل الددل عمدّ قددنل : ) أل  فادهلل ال

ّا ... (ونعن  مل تمّ   أال ونعن  مل شلاّ عودر الللدهلل الالحد
ّج  6  ّي : ) ك دن   د  –القدنل ألدال ىدلاهلل ال دهلل

ّىدالل ار ّ عدل كدل ودغاّ الكلادّ حدّا أال ممودالك ودنعن  طدفزكدنال ال - ودور ار عواد  الىدوم  رب كنل فا ن 
مل طلنم   أال ونعن  مل أقط   اال ونعن  مل شلاّ   أال ونعن  مدل تمدّ   أال ودنعن  مدل زلاد  فودم  دزل 

ّج  حتر قهللم رلا ن ملنالا ّا    فلل أ د   م ال دن  عودر الم لدّ   فكدنل فامدن كودم وا كل  ىفانل حنجن    أال ملتم
ّاء الشنم تلهللل ونعن  مل تمّ   فأ ب ال ن  لبلك () ل  ال ن  أل قنل :  ّى أل مكهللاال مل ىم  . 7 أ

مل القهلل قن  جمنعد مل اللومنء ) م هم الشنفلاد ( كل من الهلل قالتن  مل غاّ من بكّ ف  الى د الوحاحد  
ّز ال حالي عور من بكّ فاهن لجنمع ا قتانل كمن قنىالا عور األقط الودلل الالجدلل ربا كن دن مدل أقدالال مدل  األ

ال ّج الفط  . 8ا 
 . 9الأجنز الح فاد المل ملهم هللفع الاامد ف  زكنال المن ل  الزكنال الفطّ

 

                                                 

 ( 4/132( ونيل األوطار )1/395نصب الراية ) (1)

 (1/243فقه الزكاة ) (2)

  241 – 242حلقة الدراسات االجتماعية ، الدورة الثالثة ص  (3)

 (248فقه الزكاة ) (4)

 (1/245المرجع السابق ) (9)

 1212وأبو داود  2912والنسائي الحديث  589،  584ومسلم الحديث  1432صحيح البخاري الحديث   (2)

  484ومسلم الحديث  1431صحيح البخاري الحديث (1)

  (2/908( والوسيط )3/121( ونهاية المحتاج )3/321الحاوي ) (8)

  ( 2/813( وفقه الزكاة )2/191المبسوط ) (5)
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 رابعًا : مسائل متفرقة للقياس في الزكاة : 
هلل -1 ّىالل وور ار عوا  الىوم : ) مل الملوالم أل حهللام ال وطد الا   اكجمع لال ف  األ لنم حام قنل ال

ّاجلنل لنلىالاد  .1 (مجتمع   ال  اكفّا  لال مجتمع  شاد الوهللقد   المن كنل مل  واطال فإ همن ات
الض الت  ّزال  الال،مدنّ   العد ال ال حاليدن   لجدنمع جدفان  الشنفلاد عور ال وطدد فد  األ لدنم ال وطدد فد  الد ن

الل فل 2فدد  التكددنلاف الالمددال تحادد   فادددأ هددن مددنل زكددالي لنل وطددد   ددالا عوددر قددالل الشددنفل    الجددنء الملنودد
وطددد فدد  حوددص الأىددهم المىددنيمال حاددم   احتددنج أل اوددل  مددنل كددل مىددنيم رلددر ال وددن     تددأ،اّ ال

ّكد .  ألل ال ون  اتحا  ل ون  أمالال الش
ل ج نيددن شدد صقددنل الشددنفلاد   تجدد  ال -2 ّاددد الا  قانىددن  عوددر عددهللم الجددال     زكددنال فدد  ،مددنّ األشددجنّ الل

 . 3الزكنال ف  اللاّ الالحش
ل لددم احددل عواهددن الحددالل قانىددن   -3 ال  ددسل الىدد د توددم رلددر أوددوهن فدد  الحددالل الا  الض التجددن ّلددنا عدد رل أ

 . 4ل لألظهّعور وم  تنج األ لنم رلر أمهنتهن ع هلل الح فاد   الالشنفلاد ف  الاالل ال،ن   المانل
ل لدم اتحاد   -4 ّمودنل لنعتلدنّ أل ىدللهن قدهلل تحاد  الا  ّاج زكنال الفطّ مل أالل االم مل  أجنز الشنفلاد ر 

ّطهن   قانىن  عور تلجال الزكنال للهلل تحا  ال ون   . 5ش
هلل لم تىاط ع د  الزكدنال قانىدن  عودر زكدنال تقنل جمهاّل الفاهنء : رل المىوم البي الجلل عوا  الزكنال ،م أّ  -5

ال  الال،منّ ّامنل المنلاد   الالهللاالل   الالحهللالهلل الالحاال  الت    تىاط  6ال   القنل الشنفلاد : القانىن  عور الغ
هللال  . 7لنل

حى  األحنهللام ال،نلتد أل الالاج  ف  زكنال ا لل ا  نم   الف  اللادّ ،لدل أ د  اا دب تلادع   أال تلالدد  -6
ّاحد 8أي الددبكّ الاأل ،ددر هلل فدد  الغدد م  وددالص ودد   المددع بلددك قنىددهن الفاهددنء عوددر ا لددل حاددم      اللددم تدد

 . 9اا ب م هن البكّ ر ا ربا لم تالجهلل األ ،ر
ّاط الىالم مل لن  مفهالم الم نلفد ف  ا لل  الالغ م  -7 ف   10ان  عواهمن اللاّفاألحنهللام هلللل عور اشت

ّاط الىالم  .اشت

                                                 

   (3/319رواه البخاري مع الفتح ) (1)

  (1/429والغاية القصوى )(  9/425والمجموع للنووي ) (2)

  ( 3/88األم ) (3)

  ( 3/255( وتحفة المحتاج )2/20 فتح القدير ) (4)

  (3/394تحفة المحتاج ) (9)

  ( ( والمغني )      ( وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )             فتح القدير ) (2)

  (3/133الحاوي )(1)

 ة البقر البخاري كاب الزكاة باب زكاة الغن ، وسنن أبي داود كتاب الزكاة ، باب زكاة السائمة ، والنسائي باب زكاة البقر ، وابن ماجه باب صدقيراجع : كتب الصحاح والسنن ، صحيح  (8)

  (3/113( والحاوي ) 3/28األم ) (5)

  ( 3/232تحفة المحتاج ) (10)
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ّىدالل ار ودور ار -8 ّض  ّ  ودهللقد    ااالل ا منم الشدفل  فد  زكدنال الدبي  : ) الفد عواد  الىدوم فد  الدال
ّ  المىومالل ف  البي  للهللي وهللقد   ر الأ ب من قانىن  عور أل البي  الالدال من ل لّ عل ال ل  لم الوغ ن   الا 

 . 1  اهلل ال ن  البي اكت زالي   الأجنزالي أ،من ن  ... (
ّأال قنىدددالي عودددر ،ادددن  اللدددهللل   العالامدددل  -9 ّ  الدددبال لدددم االجلدددالا الزكدددنال فددد  الحودددر الملدددنا لومددد اللادددّ   الفددد

 . 2ا  ىنل
الدبال أالجلددالا الزكددنال فدد  الملدنهللل غاددّ الددبي  الالفوددد قنىددالين عواهمدن   أال جلواليددن هللا وددد فدد  عمددالم  -11

ّكنز  . 3ال
 

 :  في القضايا المعاصرةًا : خامس
  ّ عودددر الجدددال  الزكدددنال فددد  ال ادددالهلل  –حىددد  عوم دددن  –ل ال فادددهلل أجملدددل المجدددنمع الفاهادددد   الالفاهدددنء الملنوددد

ّقادددد ق   الكدددبلك الزكدددنال فددد  األىدددهم الالودددكالك فددد   4انىدددن  عودددر ال ادددالهلل الملهلل ادددد لجدددنمع مطوددد  ال،م اددددالال
 .5الجمود

ّأا دن بلددك فد  مىددألت ن   الل م توفددالل لدال متالىددع   المودا    المتالىددط فد  الجددال  الزكدنال   كمددن  الالملنود
ّونالي ال بكّ أيمهن فواود اللسمد الا  . 6يبي ) زكنال المىتغسل ( الف  مىنئل ك،ا

 الخالصة : 
ّىنلد قدهلل زاهللل مدل عودّ رلدر   تلال ل ن لشكل قنطع أل المالجالهللال الزكالاد ف  اللواّل السحاد للوّ ال

الال الفاهدنء قدهلل  –كمدن ىدل   –عوّ كمن شههلل ن ىالاء كنل بلك اعتمنهللا  عور األهلللدد اللنمدد   اال لدن لاادن  
 قنىالا ف  يبا المجنل .

الال فد  فإبا كنل بلك مىومن  ل  فومدنبا  تالقدف   الال عظامدد تادهللّ ل،ودم ال،د اللدنلم اليد  المىدتغسل : فد  ،د
ال   الالمون ع الهللاّاال لوهلل لا  ! ألوالل الماج
 ) تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه (  ما العّلة الجامعة ؟ 
ّاء الىددلّ    ّعاد فدد  الكتددن  الالىدد د لالجددهلل ن أل ي ددنك عددهللال أالوددنف امكددل رجدد ّ دن رلددر ال وددالص الشدد ربا  ظ

اهن لت ااحهدن الالالودالل رلدر اللودد الجنملدد   اليد  :  المنلادد   الال مدنء   الال ودن    الالموكادد   الالتاىام عو
 الالحالل   الالزانهللال عل الحنجد األوواد .

                                                 

  (3/102، ويراجع األم ) 921الرسالة فقرة  (1)

  (2/491الوسيط ) (2)

  المصادر السابقة (3)

    3( ويراجع مجلة المجمع العدد 4/9، ) 42قرار مجمع الفقه االسالمي الدولي ، قرار رقم ) (4)

   13( ويراجع مجلة المجمع العلمية العدد 3/13)  121قرار مجمع الفقه االسالمي الدولي قرار رقم  (9)

  فقه الزكاة ، الجزء األول   (2)
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ّادف ت تودف    1المل الملوالم أل اللود ي  الالوف الظدنيّ الم ودلط الم نىد  الملدّاف لوحكدم  اللهدبا التل
ّط فا  ع هلل  ّاك اللود عل الىل  البي   اشت جمهاّل األواللاال أل اكالل لا   اللال الحكم م نىلد ) أي رهلل

ّقدن  ،ن ادن  اليدال :  المووحد الالحكمد ( م،دل هلللدالك الشدم  لالجدال  ودسال الظهدّ   كمدن أل للودهم أودنف ف
ّا ر الحكم ع هن   أمن الىل  فااتود  الحكدم لالاىدطد  ال هللالل الاىطد   ال  ات أل اللود تاتو  الحكم ملنش

ّا ر ع   ح الط   الت تفر المالا ع  الات ّ  األ اّ غاّ مىوم   ألل اللود  2تر تتالافّ الش   الالتحاا  أل الف
ّاهللفال الط   الا تفنء المالا ع الالاالاهللا   ال نلفهم ف  بلك الشنطل  الجلوهمن مت  .  3أاون  تحتنج رلر الش

ّكددد مددل  ددسل اليددبي اللوددد قددهلل اكددالل م والوددن  عواهددن فدد  الكتددن  أال الىدد د   أال ا جمددن    القددهلل تكددالل   مهلل
 .  4ا جتهنهلل الل نود ف  مىوك الىلاّ الالتاىام

ال حل ف  يبي المىألد  لحم عل عود الزكنال مل  سل ال والص ف  الكتدن  الالىد د التد    اظهدّ م هدن  
ْب ِمْل َأْماَلاِلِهْم َوهلَلَقد  تكَطهِّدّكيكمْ ال ص عور اللود   الا  من لانل الحكم الالملن   م،ل قالل  تلنلر : )  اَلتكدَزكِّاِهْم   ك

ّاء مدل الحادهلل الالحىدهلل     5 ( ِلَهن حام تهللل اآلاد عور أل الحكمد مل الجال  الزكنال ي  : تطهاّ قوال  الفا
ّى تدهللل عودر أل الحكمدد  الاألغ انء مل الطمع الالجشع   الالتزكاد لو فال  الالاوال    كمن أل ي نك آادنل أ د

ّا  مدددل جددد   ال لمدددد   الأمدددن  اَلِفددد  َأْمددداَلاِلِهْم َحددد ٌّ ِلوىَّدددنِئِل قاللددد  تلدددنلر : ) يددد  شدددكّ المددد لم عودددر  لمددد  شدددك
المِ  ّف م،ددل قاللدد  تلددنلر : )   6 ( اَلاْلَمْحددّك ددهلَلَقنلك فواىددل الددسم ي ددن لوتلواددل   الا  مددن للاددنل محددل الودد ِر ََّمددن الوَّ

َالَّفَدددِد قكوكددداللكهكْم اَلِفددد   َّاِء اَلاْلَمَىدددنِكاِل اَلاْلَلدددنِمِواَل َعَوْاهَدددن اَلاْلمك ِماَل اَلِفددد  َىدددِلاِل الوَّدددِ  اَلِاْلدددِل الىَّدددِلاِل ِلْوفكاَددد ِّ قَدددنِ  اَلاْلَغدددن الِّّ
ِّاَود  ِمَل الوَِّ  اَلالوَّ ك َعِواٌم َحِكامٌ     .  7 ( َف

ّف   ّى أل الالوف الجنمع الظنيّ الم ولط الملد ّجد مل الكتن  الالى د   فلنل ظّ رلر األالونف المىت 
ل شئل ق ال ال مدنء لوحكم أال اللنعم ل  يال المنلاد الا  ول : المنل ال دنم  حااادد أال حكمدن  مدع التالىدع فد  هللائد

الطن  متفان  عواهن .أال م توفن  فاهن   البلك لمن اأت  :  –كمن ىاأت   –  ،م تولح لااد األالونف ش
 

ّلطهددن ار تلددنلر لددنألمالال فدد  جماددع اآلاددنل فاددنل تلددنلر : )  ددْب ِمددْل َأْمدداَلاِلِهْم أال   : أل الزكددنال قددهلل  َوددهلَلَقد   ك
اليكدبا فد  جمادع اآلادنل التد    9 ( اَلالَِّباَل ِف  َأْماَلاِلِهْم َحد ٌّ َمْلوكدالمٌ القنل تلنلر : )   8 ( تكَطهِّّكيكْم اَلتكَزكِّاِهْم ِلَهن

                                                 

والمستصافى  201( وإرشااد الفحاول ص 3/212( واالحكاام لآلمادي )2/2/115ومن األصوليين من قال : ) الباعث على الحكم ( ومنهم من قال : ) الموجب له بايجااب الشارع ( يراجاع للمزياد : المحصاول ) (1)

وما بعدها ، ود.عبدالحكيم الساعدي :  112ص  1581شلبي : تعليل األحكام ط. دار النهضة العربية / بيروت ( ويراجع : الشيخ محمد مصطفى 4/40( وشرح الكوكب المنير )3/253( وكشف األسرار )2/230)

  مباحث العلة في القياس ط. دار البشائر االسالمية / بيروت   

  329ص  1515المصادر والمراجع السابقة ، ويراجع : د. محمد شريف احمد : نظرية تفسير النصوص المددنية ط. بغداد  (2)

 ( 1/122الموافقات ) (3)

 وما بعدها ( 4/142يراجع : شرح الكوكب ) (4)

 103 اآلية/  التوبة رةسو  (9)

 15 اآلية/ الذاريات رة سو  (2)

 20  اآلية/  التوبة رةسو  (1)

 103 اآلية/  التوبة رةسو  (8)

 24 اآلية/ المعارج رة سو  (5)

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=9
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تتحددهللم عددل الزكددنال الالوددهللقنل الا  فددن  فدد  األمددالال   ربل فهددال الوددف جددنمع متفدد  عوادد  هللالل أي  ددسف 
 متواّل .

الكددددبلك ال مددددنء لمل ددددني الالاىددددع الشددددنمل لو مددددنء الحااادددد  أال الحكمدددد  المانلددددل لومددددنل الددددبي اىددددتلمل فدددد   
ّت    ال حاليدن   فهدال الودف مدسزم لوزكدنال ّىد    الىدان  –   ا ىدتلمن ل الش وداد م،دل لادل ا  ىدنل   الف

ّح    . -كمن ىاأت  ش
  تفن    أال أ هن لاىل م ولطد   فم،س  : ،ن ان  : أل لااد الوفنل   اتالافّ فاهن أ هن محل ا جمن  الا

ل عددهللاي َجْمدددع مددل الفاهددنء لأ ددد  ىددل  لك دد  لدددا  محددل ا تفددن    فنإلمدددنم ألددال ح افدددد    -1 أل ال وددن  الا 
ّض لوالغ  ال ون  ّج  األ ّط ف  الجال  الزكنال فامن ت  كمن أ   لا  ل  ملانّ محهللهلل   الا  مدن ا تودف  1اشت

الط الجدددال  الزكدددنال عودددر  –كمدددن   ا فدددر  –مدددل وددد ف رلدددر وددد ف  اللدددبلك جلوددد  ملظدددم  الفاهدددنء مدددل شددد
الط ع هلل جمهاّل الفاهنء ف   2ال سف ّت  عور عهللم  عهللم المش ّى   أل   ات ّطن  أاللر الأح   اليال لكال   ش

ّتدد  عوادد   ّض الأ دد  ربا الجددهلل   ات جماددع األمددالال الزكالاددد   الع ددهلل ألدد  ح افددد أاوددن  فامددن عددهللا مددن ت تجدد  األ
ّط فادد  الجددال  الزكددنال كمددن ربا  ّ    أال عددهللم حددال ل الحددالل فامددن اشددت الجددهلل ال وددن  اللك دد  الجددهلل الددهللال المىددتغ

 حال ل الحالل ... .
ّض  -2 الط فامدددن ت تجددد  األ رل الحدددالل   اودددوح أل اكدددالل عودددد أل ددد  الودددف غادددّ م ودددلط   الغادددّ مشددد

 لن تفن  اليكبا األمّ لنل ىلد لوموكاد   الالزانهللال عل الحنجد األوواد .
 ألالونف غاّ ونلحد أل اكالل أي الاحهلل م هن عود أواللاد .الال سود أل يبي ا

ّف لوحكدم   اللنلتدنل  فهد    الل نء عور من بكّ فإل المنلاد ) أال المنل ( الوف ظنيّ م ولط م نى  ملد
اللوددد الجنملددد أال الىددل  الددهللافع اللنعددم   المددل الملوددالم أل الىددل  ر مددن المددل ربا لددم تالجددهلل المالا ددع   الال 

الط   فمددد،س  رل الىدددفّ يدددال عودددد  ّل لاادددد الشددد ال ربا تدددالاف  لنحدددد الفطدددّ   الالجمدددع   اللودددد ر مدددن تكدددالل مدددا،
الط  ع ددهلل جمهدداّل الفاهددنء مددل كددالل الىددفّ لدد  مىددنفد ملا ددد   الع ددهلل للوددهم أل    الالاوددّ   اللكددل لدد  شدد

الط ال  3اكددالل ىددفّ ملودداد ّل الشدد أال ا تفددل المالا ددع   اليكددبا المنلاددد )  الاللاددع ىددل  ل اددل الموكاددد ربا تددالاف
الط المطواللددد  كدالل الشدد ء مددن   ( فهدد  عودد اللك هددن   تددا،ّ فدد  الحكددم ّل الشدد ّف لدد  ر ا ربا تددالاف أال   تلد

مددل ال وددن  ع ددهلل الجمددنياّ   المددل حددال ل الحددالل فدد  األشددانء التدد  تحتددنج رلددر حددال ل الحددالل   الال مددنء 
 . 4الالزانهللال عل الحنجد األوواد عور تفوال ف  بلك

 دددن الحااادددد   البلدددك ألل الحتدددر لدددال قو دددن : رل المدددنل ال دددنم  حااادددد أال حكمدددن  يدددال اللودددد الجنملدددد لمدددن تجنالز  
ّيددن   أي أل المددنل  الوددف ال مددنء لمل ددني الشددنمل لو مددنء الحااادد  كمددن فدد  األ لددنم أال الحكمدد  كمددن فدد  غا

                                                 

 (2/45حاشية ابن عابدين )   (1)

 ( 241 – 232/ 23: الموسوعة الفقهية الكويتية ومصادرها ) يراجع   (2)

 الموسوعة الفقهية الكويتية يراجع مصطلح ) السفر ( في   (3)

 (180-1/143ذلك : فقه الزكاة للقرضاوي ) يراجع في تفصيل   (4)
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ال نم  الماوالهلل ل  ي ن يال مانلل لومنل الش و  البي اىتلمو  الش ص فد  احتانجنتد  م،دل اللادل الدبي 
ّال الت  اىتلموهن أال  حال ب  لك .اىك     الالمكنت  أال الىان

ّاج    ّحالل لددأل : ) ىددل  الجددال  اللشددّ الال دد ّى الح فاددد اودد اليددبا المىددوك قددهلل تل ددني َجْمددع مددل الفاهددنء   ف دد
ّض ال نماد أ همدن اودنفنل  ّض ال نماد ( ااالل اللسمد الكنىن   : ) الالهلللال عور أل ىل  الجاللهمن األ األ

ّض   الا ودددنفد تدددهللل عودددر  ّض   العشدددّ األ ّاج األ ّض   اادددنل :  ددد الىدددللاد   ف،لدددل أل ىدددل  رلدددر األ
ّض ال نماد ... (  . 1 الالجال  فاهمن األ

ّى   ّض   أ  تدد الفد  الالقدل  فىد  قدنل للددض فاهدنء الح فادد : ) أل ىدل  الالجدال  فدد  الكدل الاحدهلل اليدال األ
ّض   الكددل الاحددهلل مددل بلددك حدد   ّض   الزكددنال األ ّاج األ ّض   ال دد أ دد  اوددنف الكددل رلاهددن ااددنل : عشددّ األ

 .  2 اد لنألمالال ال نماد   اج  فاهن حانل م هن لىل  منل الاحهلل ... (ار الحاال  ار المتلو
اللنلتددنل  فدد حل  اددالل : فنلتلواددل لنلمددنل وددحاح ألل الزكددنال توددنف رلادد  زكددنال المددنل   كمددن أ دد  لددال قو ددن رل  

 الىل  أال اللود : المنل ال نم  أاون  وحاح .
ّض ااالل الكنىن   ف  التلوال لالجال  الزكنال ف  جماع من   ىالى الحطد  الالحشداش الالاود   –ت تج  األ

ّى   ّج .... ( -الفن ّض ال نماد لنل ن  .  3 : ) الألل ىل  الالجال  يال األ
ّودداد   ّض  –الااددالل أاوددن  : ) الأمددن ىددل  ف ّج  –أي اللشددّ فدد  كددل مددن ت تجدد  األ ّض ال نماددد لنل ددن فددنأل

ّج حاااد أال تاهللاّ  ّض ال نماد لنل ن ّاج األ  . 4 ا  (حاااد   الىل  الجال  ال 
ّأاددل للددهلل كتددنلت  يددبا اللحددم الالوددالل  رلددر أل اللوددد الجنملددد يدد  المددنل   أال المددنل ال ددنم    رلددر   القددهلل 

ّاا حدددالل كدددالل  ّي مدددل عومدددنء األح دددنف   اادددالل الدددل عنلدددهللال للدددهلل  دددسف الشددد الددد ص اآلتددد  لوكنىدددن   اللغاددد
ّطن  أال ىللن  : ) أقالل ال  حنجد رلر بلك فاهلل بكّ فد  اللدهللائع :  الط المودك المطود  ... ال ون  ش مدل الشد

ّا  ل لمدددد المدددنل   اللدددبا تودددنف رلاددد  اادددنل : زكدددنال المدددنل    القدددنل : رل الىدددل  يدددال المدددنل أل هدددن الجلدددل شدددك
الااالل الل عنلهللال ف  الجال    5 الا ونفد ف  م،و  لوىللاد كوسال الظهّ   الوالم الشهّ   الحج اللال (

ال : ّاد المىدتأج ّض اللشد ال   الزكنال عور الماجّ فد  األ ّاعدد تكىدت مر لنإلجدن ّض كمدن تكىدت مر لنلز ) رل األ
ال فكددنل ال مددنء لدد  مل ددر مددع موكدد  ( ال ماوددالهللال كددنل،م ال   6 فكن ددل األجدد ّض المىددتأج اليددبا  ددص فدد  أل األ

ّعد   اليال  ص ف  مالوالع ن . ّض المىتز   نماد م،ل األ
 السؤال الثالث : هل يحتاج في المستغالت وغيرها إلى قياس ؟

ّأا ن فس احتنج أىنىن  رلر يبا الاان  لالجالهلل  ودالص عنمدد مدل الكتدن    مع وحد الاان  ف  الزكنال كمن 
 الالى د    بكّ ي ن أيمهن : 

                                                 

 ( ط. مؤسسة التأريخ العربي 2/119الصنائع )بدائع   (1)

 (112/ 2المصدر السابق )  (2)

 (115/ 2المصدر السابق )  (3)

 (110/ 2المصدر السابق )  (4)

 ار احياء التراث العربي ط. د (2/40حاشية ابن عابدين )   (9)

 (2/99السابق )المصدر   (2)
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ددْب ِمددْل َأْمدداَلاِلِهْم َوددهلَلَقد  تكَطهِّددّكيكْم اَلتكددَزكِّاِهْم ِلهَددنقاللدد  تلددنلر : )  -1 الالشددنيهلل فدد  روددنفد ) أمددالال ( رلددر   1 (  ك
 افاهلل اللمالم أي :  ب للون  مل جماع أمالالهم   أال أ هن مطو  غاّ مااهلل . وماّ الجمع حام

ّاء للددهللي رلددر اددالم   ّطلدد  : ) اليددبي اآلاددد  طددن  لو لدد  وددور ار عوادد  الىددوم اليددال ات ددنالل األمدد جددنء فدد  الا
ّ  أل كددل مددن تمددالل   التموددك يددال مددنل    2 الاانمددد ... اليددبا قددالل كنفددد اللومددنء ( القددنل أاوددن  : ) كددسم اللدد

ْب ِمدْل َأْمداَلاِلِهْم َودهلَلَقد  الاللوم محاط   الالوىنل شنيهلل لأل من تموك اىمر من   .. ،م قنل :  قالل  تلنلر : )   ك
ّط ف  المأ الب الالمأ الب م     ال   3 ( تكَطهِّّكيكْم اَلتكَزكِّاِهْم ِلَهن  تلاال ماهللاّ المأ الب   ال  مطو  غاّ مااهلل لش

 .  4 المأ الب م   ... فتا ب الزكنال مل جماع األمالال .... (
 

المِ  اَلالَِّباَل ِف  َأْماَلاِلِهْم َح ٌّ َمْلوكالمٌ قالل  تلنلر : )  -2  .6حام فىّا الح  الملوالم لنلزكنال 5 (ِلوىَّنِئِل اَلاْلَمْحّك
المِ اَلِف  َأْماَلاِلِهْم َح ٌّ قالل  تلنلر : )  -3 ّال    7 ( ِلوىَّنِئِل اَلاْلَمْحّك حام قنل جمنعد مل اللومنء م هم الل ىا

ّطل  : ) الاألقالى ف  يبي اآلاد أ هن الزكنال ( ّف ي ن يال الزكنال   الااالل الا ّاهلل لنلح  المل  .8 القتنهللال لأل الم

  فدددإل جمادددع الالشدددنيهلل فددد  يدددنتال اآلاتدددال أل لفدددظ ) أمدددالال ( مودددنف رلدددر ) يدددم ( افادددهلل اللمدددالم   اللنلتدددنل 
الط الزكددنال فاهددن تجد  فاهددن الزكددنال   الأل لفدظ ) مددل ( لوللودداد فاكدالل المل ددر :  ددب  ّل شد األمدالال ربا تددالاف

الط الزكدنال مدل ال ودن   –اليال الماهللاّ البي حهللهللت  الىد د  –للون   ّل فاهدن شد مدل جمادع األمدالال ربا تدالاف
 ال حالي عور التفوال البي لا ت  الى اد .  

 

ال فدد  مالاوددفنل الهدهللاال المتاددال : ) قاللد  تلددنلر فدد  -4 ال اللادد ْاددَ  ِفاددِ  يكددهلل ى  الددمفنتحددد ىددال َبِلددَك اْلِكتَددن ك َ  َّ
َزْقَ نيكْم اكْ ِفاكاللَ  ِلْومكتَِّاالَ  َساَل اَلِممَّن َّ ّال الجمود   9 (الَِّباَل اكْاِم كالَل ِلنْلَغْاِ  اَلاكِاامكالَل الوَّ القهلل فىّ جمنياّ المفى

ّاهلل ل ال لأل الم َزْقَ دنيكْم اكْ ِفاكداللَ هن الزكنال   قنل الدل علدن  فد  تفىداّ قاللد  تلدنلر : ) األ ا دن َّ : زكدنال  10 (اَلِممَّ
ّل ار تلدنلر لدال الودسال   11أمالالهم   المد هم َمدْل عممد  لوزكدنال الال فادنل ّا  مدن ااد   اادالل الدل ك،ادّ : ) ك،اد

إل فدن  يدال مدل اإلحىدنل رلدر الم ودالقال الا  فن  مل األمدالال   فدإل الودسال حد  ار تلدنلر العلنهللتد  ... الا
الود هللا ل ف  قالل  تلنلر:لنل فع المتلهللى رلاهم ... الالز  َزْقَ نيكْم اكْ ِفاكاللَ ) كنال المف  .  12 (اَلِممَّن َّ
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 24 اآلية/ المعارج رة سو  (9)

 من سورة المعارج 24 اآليةتفسير الطبري في تفسير   (2)

 15 اآلية/ الذاريات رة سو  (1)

 من سورة الذاريات 15 اآليةتفسير القرطبي في تفسير   (8)

 3-1 اآلية/  ةبقرال رةسو  (5)

 3-1 اآلية/  ةبقرال رةسو  (10)

  ةبقرالمن سورة  3تفسير الطبري ، وابن كثير ، والرازي في تفسير اآلية   (11)

 3 اآلية/  ةبقرال رةسو(  ، و 1/125تفسير ابن كثير ط. دار ابن حزم )  (12)
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َزْقَ ددنككْم ِمددْل َقْلددِل َأْل َاددْأِتَ  َادداْلٌم َ  قاللدد  تلددنلر : ) -5 ددن َّ وَّددٌد اَلَ  َاددن َأُاهَددن الَّددِباَل َآَم كددالا َأْ ِفاكددالا ِممَّ  َلْاددٌع ِفاددِ  اَلَ   ك
الَل يكمك الظَّنِلمكاللَ  ال  فىهن لوفظ : )  1 (َشَفنَعٌد اَلاْلَكنِفّك ّّ ف  الىال َان َأُاَهن الَِّباَل َآَم كالا َأْ ِفاكالا ِمْل َطاَِّلنِل القهلل تك

ْجَ ددن َلككددْم ِمددَل اأْلَّْضِ  ددن َأْ َّ حاددم تددهللل عوددر الجددال  ا  فددن  ) الزكددنال ( فدد  جماددع األمددالال  2 (َمددن َكَىددْلتكْم اَلِممَّ
ّض . ّج  األ  ىالاء كن ل مل كى  األاهللي أال ممن ت 

ّال  ّال الم ّزقهم ار أال لواغد الالوف عش ّّ األمّ لن  فن  ممن  كوهن رمن عنمد ف  األمالال    3القهلل تك
 أال مطواد .

   

ّقددد لددال فهددبي ال وددالص كنفاددد فدد  ر،لددنل الزكددنال فدد  جماددع أ ددالا  ا الطهن فاهددن هللالل تف ّل شدد ألمددالال ربا تددالاف
ّ  ا  ىددنل العلددهللي أي مددن  ّاح عوددر عددهللم الجاللهددن فادد  م،ددل فدد مددنل المددنل ر ا مددن هلللا عوادد  هلللاددل وددحاح ودد

 اىتلمو  الش ص ف  حنجانت  . الار أعوم .
 

 يص؟هل تخصيص العام ببعض األفراد يمنع بقاء الحكم في غير ما ورد فيه التخصالسؤال الرابع : 
أي محكدالم  4الي ن  حتنج رلر أقالال عومنء األوالل فد  يدبا المجدنل   حادم قدنلالا : رل مدهلللالل اللدنم ككواادد  

هلل هلل لد مطنلادد ر،لنتدن  الىدولن   أي فد   6 (اكالِوداككمك الوَّد ك ِفد  َأاْلَ هلِلككدمْ   كمدن فد  قاللد  تلدنلر : ) 5فا  عور كل ف
اللاد  عنمدن  فامدن ىدالاي   الأل عمدالم األشد نص اىدتوزم  7الكدنفّكم الاحهللا  الاحهللا  ،م  وص لغادّ هللجماع أال 

 . 8عمالم األحالال الاألزم د الاللان    الالمتلوانل ع هلل جمع مل اللومنء
القنلالا أاون  : ) مل واغ اللمالم واغد الجمع   الأل الجمع ربا أواف رلر جمع آ ّ ازهللاهلل عمالمدن  م،دل  

كمدددن أل لفدددظ " مدددن " فددد  اآلادددنل التددد   9"   " أمهدددنتكم " ( قاللددد  تلدددنلر : " فددد  أمدددالالهم "    " فددد  أال هللكدددم
ّ نين عنمد لن تفن   .10بك

،م قنل جمهداّل عومدنء األودالل : ) اللدنم للدهلل ت واود  حااادد فامدن لدم اك دص الأل اللدنم للدهلل ت واود   
ّي حجد رل  صا لملاال ملوالم   أال لنىت، نء لملودالم ع دهلل ا مدنم أحمدهلل   الأودحنل  اليدال قدالل لوشدنفلاد ا تد ن

ّيمن( ّازي   الغا  . 12   القنل الهلللالى  : ) يال البي وح ع هلل ن مل مبي  الىوف ( 11 الجالا   الال

                                                 

 294 اآلية/  ةبقرال رةسو  (1)

 221 اآلية/  ةبقرال رةسو  (2)

 يراجع : المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم مادة ) نفق (  (3)

اماً ، كما أنها تختلف عن ) الكل ( ألناه الحكام علاى المجماوع مان والكلية تختلف عن ) الكلي ( الذي يشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان واالنسان فإنه صادق على جميع أفراده ويسمى مطلقاً ، ولكنه ليس ع  (4)

 83( والتمهيد ص 1/402( والمحلى على جمع الجوامع )2/113،  1/53يراجع : شرح الكوكب المنير )حيث هو كأسماء العدد ، ومنه ) كل رجل .... أي المجموع ، ال كل واحد ( ، 

 ( 3/112( وشرح الكوكب المنير )1/153وتيسيير التحرير ) 159( وشرح تنقي الفصول ص 1/409يراجع : جمع الجوامع )  (9)

 11 اآلية/ النساء رةسو  (2)

 (  11/92( وصحيح مسلم مع شرح النووي )4/119سلم : ) ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم ( رواه البخاري )وهو قول النبي صلى هللا عليه و  (1)

 المصادر األصولية السابقة  (8)

 ( 131-3/125( وشرح الكوكب المنير )2/918/ 1( والمحصول ) 2/151( واالحكام لآلمدي )1/410( وجمع الجوامع ) 2/31( والمستصفى )1/233يراجع : التلويح على التوضيح )  (5)

 المصادر السابقة   (10)

( وشارح الكوكاب 1/301( وكشاف األسارار )1/144( وأصول السرخسي )2/1( وجمع الجوامع )2/91( والمستصفى )2/108( وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب )3/22 1يراجع : المحصول )  (11)

 ( 122-3/121المير )

 ( والمصادر السابقة 1/144أصول السرخسي )  (12)
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أ   قهلل تلال ل ن أل لفظ " أمدالالهم " اللفدظ " ممدن أ فادالا " مدل ألفدنظ اللمدالم   الأل اللدنم ربا  دص  والخالصة 
ّي ال لد  ودور ّعاد فامدن عدهللاي . عومدن  لدأل مدن بكد ار عواد  الىدوم ممدن أ دب م د   لأشانء ملا دد الادر حجدد شد

ّي .  ّي كنل تطلاان  عموان  للمالم اآلانل ال  اهللل عور م ع ىالاي ممن لم ابك  الزكنال ف  عو
ال أال المىتغسل أال  حالين مل األمالال   الل نء  عور بلك فس  حتنج رلر الاان  ف  الحن  األوالل المىتأج

الط الزكنال لأول آ ّ    أل هن هلل ا ود ف  ال والص اللنمد الت    زالل حجد عواهدن . الت  تتالافّ فاهن ش
 الار أعوم .

ّعاد تشددمل المىددتغسل ) لمددن فاهددن األوددالل  والنتيجــة  ّض المفوددل الجددهلل ن أل ال وددالص الشدد للددهلل يددبا اللدد
ال ( كمددن أل الااددن  ااكددهلل بلدك   الأل اللاددل اهللعمدد    أل دد    الاددل أل تجد  الزكددنال فدد   مدد  رلددل    المداج

ّللال شدنال   ال حدال  ّال الالم 647الأ ّام مدل الحلدال  الال،مدنّ   ال  تجد  فد  كدل يدبي اللمدن ودن ع   كاودال غد
الال ف  اللنلم    العنل الهللالاجل ال حالين ممن ام،ل أك،ّ مل ،وم ال، ّاج   المش ّ  لدال  فنإلىسمالاألل   افد
ال الىوامد   الاللاالل المىتاامد .  متمن،وال   ال  اجمع لال م توفال فهال ىنئّ مع الفط

 ما نسبة الواجب ؟ 
ال   ي دن  ربا تالوو ن لم تهر الا نعد الا طمئ نل رلر الجال  الزكنال  ف  المىتغسل لمدن فاهدن األودالل المداج

هلل ىاا ل :   ا
ال . الض التجن  أحهلليمن : يل تج  الزكنال ف  األوالل باتهن قانىن  عور ع

ّ  لإاجدنز  ال لاىل ملهللال لولادع   فنلاادن  مدع الفدن الجالا  : أل يبا الاان    اىتاام   ألل األوالل الماج
ّج شدهللاهلل العد ء كلادّ عودر أودحنلهن   فادهلل تغطد  الزكدنال كدل رلدر أل بلدك اداهللي رلدر  لنإلودنفدشهللاهلل    حد

ّلنا   لل قهلل تول رلر األوالل .  األ
ال الال نتج ( المن ماهللاّ الالاج  فا  ؟   ،ن اهمن : اليل تج  الزكنال ف  ال نتج ) األج

ّالد ف  الزكنال أل الزكنال تج  ف  ال نتج   اللمن أ ل الجالا  : البي اظهّ مل  سل ال ظّ رلر مانوهلل الش
%   اللكدل الدبي اظهدّ لد  فد  يدبا المادنم يدال أل يدبي ال ىدلد 2.5ال نتج  ادالهلل فتجد  فاهدن زكدنال ال ادالهلل أي 

ّاهلل تطلاان  لاالل  تلنلر : )  . 1 (اَلَآتكالا َحاَّ ك َااْلَم َحَونهلِليِ تا ب مل رجمنل  اإلا
ّاّ فهبي المىنئل تحتنج رلدر مزادهلل مدل الم نقشدد   تىدع طلالدد اللحدم لدنل الض فاهدن   اللكد ل المهدم يدال رقد

الال   ،دم للدهلل بلدك قدهلل   تودف فد  المادهللاّ الالكافادد فكدل بلدك قنلدل لسجتهدنهلل . الار  الجال  الزكنال ف  يبي ال،د
 المالف  .

 
 
 

                                                 

 141 اآلية/ األنعام  رةسو  (1)
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 القسم الثاني 
 صورة المسألة 

 
 - صورة المسألة :

األصول التي يتم تأجيرها مع الوعد الملزم بتمليكها في نهاية مدة العقد ، هل تجب الزكاة في أصولها ؟ 
 أم تجب الزكاة في غلتها فقط ؟ 

ال   اللك   فىأجا  ع هن حى  الل نوّ المطواللد مل األمن د اللنمد ل هللالال قونان    الزكنال الملنو
ّاجح البي تالوول ر اللا    اليال أ طو  مل ال ّاهلل ا جمنل  ل ىلد الجال  الزكنال ف  األج  % .5 2  أال ا ا

 

ن عليه الزكاة وجوب في مؤثر المؤجر عند التمليك نية وجود هل -1  اإلجارة؟ بصيغة العقد كان وا 
 

 الجالا  :
  

ّاد  الهلدد   تدا،ّ فدد   -أ رل  ادد التموادك ع دهلل المداجّ ربا كن ددل لتموادك األودل المداجّ لومىدتأجّ عددل ط
الزكنال من هللامل يبي ال اد لم ت فب   ألل األول الماجّ   ازال مموالكن  موكاد تنمد لوماجّ   اللنلتنل  اج  

ال المحااد  سل اللنم   حام تج  الزك ال المحاادد  دسل عوا  أل اهللفع الزكنال عل األج نال ف  مجمدال  األجد
 . -كمن ىل   –اللنم  فى  من هللام الوغ مجمالعهن ال ون  

 
ّادد  اللاددعأمددن ربا كن ددل ال اددد ) أال ا تفددن  ( عوددر تمواددك األ –     فه ددن  وددل المدداجّ لومىددتأجّ عددل ط

ال  الض التجدن ى األودل البلدك ألل المداجّ اشدتّ  -مدل حادم األودل الالملدهللأ اللدنم  –تطل  عوا  قالاعهلل عد
الض اال أال العددهلل لدد  المىددتأجّ   اللنلتددنل  تدد  الالعددهلل لددبلك  عالمدداجّ ل اددد اللادد الض عدد الط كددالل اللدد ّل شدد ف

ّقد لال حنلتال : ال   الي ن   لهلل مل التف  تجن
  

الحنلددد األاللددر : أل اددتم ا تفددن  ) أال الالعددهلل ( عوددر لاددع األوددل المدداجّ  ددسل اللددنم  فىدد    فه ددن تطلدد  
ال   اللنلتدنل  تجد  الزكدنال فد  قامتد  الىدالقاد   أال لمدن لدن  لد  األودل قالاعهلل الزكدنال ال نودد للد الض التجدن

 الماجّ .
ّاجح الحنلددد ال،ن اددد :  أل اكددالل ا تفددن  ) أال الالعددهلل ( عوددر أل اددتم اللاددع لددأك،ّ مددل عددنم ففدد  يددبي الحنلددد الدد

ّاهلل ا جمدنل  ( ال الىد الاد ) ا اد المداجّ لومىدتأجّ    رلدر أل الدن  األودل ع هللي أ د  تجد  الزكدنال فد  األجد
ّقدد لدال التدنجّ المدهللاّ الالتدنجّ 5 2الحا ئب تج  الزكنال ف  قامت  ل ىلد  % اليبا عور مبي  منلك ف  التف

 المحتكّ .
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  المستغالت؟ زكاة في اهلل رحمهم الفقهاء كالم في تدخل هل الحق تمليك مع المؤجرة األصول زكاة -2

 

 الجالا  :
ال من هللامل تهللاّ هلل س  فه  هللا ود ف  ) المىتغسل ( عور ال س  ف الىنل    اللكل رل األوالل الماج

نل  ف  الجالا  الىنل    حام ر هن هللا ود ف  المىتغسل ف  حنلد الالعهلل لتمواك األول عور التفوال الى
ّا  الهلد   الكبلك األمّ ربا كنل ا تفن  لنلتمواك للهلل عهللال ى الا ل   الي  الحنلد ال،ن اد الماجّ عور ط

ّ ن حكمهن ف  الجالا  الىنل  .  الت  بك
ال ف  الجالا  الىنل  أي الالعهلل لنللاع  سل اللنم فإ هن تولح مل   الأمن ف  والء الحنلد األاللر المبكال

ال   اللنلتنل  فإبا لالل فتج  الزكنال ف  قامتهن الت  االوهن الماجّ البي أولح اآلل لنئلن   الض التجن ع
ّجح ني .5 2للال  األول ل ىلد   % ف  والء مبي  منلك البي 

 
 التجارية؟ الديون معاملة المؤجرة األصول لتعام هل -3

 

 الجالا  : 
ّعاد أل األوالل الماجّ مموالكد لمنلكهن البي اتحمل ومنل الت  ف الكو  الالجزئ  ر ا ربا ومل ال نحاد الش

الط   اللبلك فه  موك ل    الا  ا لمن جنزل  ّي أال م نلفت  لوش كنل بلك لىل  تلهللي المىتأجّ أال تاوا
ّا ّاد لهن الت  اللمواد التأجا ّمتهن   اللبلك فه  مل األوالل ال،نلتد لوماىىد اللاىل مل الهللاالل التجن د ل

 عواهن .
ال لاىل هللا ن  ف  بمد الماجّ أال المىتأجّ   الا  من ي  مموالكد موكاد تنمد لوماجّ     فنألوالل الماج

 الموكاد  نقود ) موكاد الم فلد ( لنل ىلد لومىتأجّ .
ال ي  لم،نلد هللال     لم األجاّل الت  تىومهن الماجّ قلل اىتحانقهن أي قلل ا تفن  المىتأجّ لنللال الماج

  الىمني الشنفلاد لنلهللال غاّ المىتاّ   الفا   سف لال الفاهنء : يل تج  عور الماجّ زكنال من قلو  
 . -كمن ىل   –قلل ا  تفن  الللهلل اللاهلل 

ال لونلح الماجّ  الأمن األجاّل المىتحاد لوماجّ  لنللاهلل الا  تفن  الت  لم اهللفلهن المىتأجّ فه  هللاالل مىتا
ّجالال فاج  أل اهللفع ع هن الزكنال   الا  ا فس اهللفع  تطل  عواهن قالاعهلل الزكنال ف  الهللال   لحام رل كن ل م

 رلر ال تلالهلل رلا  الحا ئب اهللفع الزكنال ع هن زكنال ى د الاحهللال .
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مع  المؤجر؟ حاجة عن زائدة األصول هذه كانت إذا التجارة عروض محك المؤجرة األصول تأخذ هل -4
 بذلك .  نيوالقائل المسألة هذه في الحنابلة قول تحرير

 

 الجالا  : 
الض  -أ ال تزكر زكنال ع ّ ن قالل الل عاال مل الح نلود   القو ن : ر   ااالل لأل األوالل الماج ىل  أل حّ

م ى الان  لاامتهن  ال   أي تاالا % القهلل لا ن ف  الىنل  ولف يبا الاالل العهللم 5 2الىالقاد   فتهللفع ع هن التجن
 ّجحن     اللنلتنل  فس  ل   عوا  .

 من يال مطو    اللم أَّ ا  اليبا الاالل لا  مل ان  عور كالل األول الماجّ زائهللا  عل حنجد الماجّ ال  
 . -كمن ىل   –ت واو  لبلك 

 

ال الم تهاد لنلتمواك  -  ّاجح ع هللي  –تولح األوالل الماج ال ف  حنلتال: –ف  ال الض التجن  مل ع
ّائ   الحنلد األاللر : حنلد من ربا أجّا الماجّ األول لومىتأجّ ال الى أال العهلل   أال العهلل ل  المىتأجّ لش

 . -كمن ىل   -ف  اللنم  فى  
ال م تهاد لنلتمواك للهللال ى الال م،س    الحى  اللاهلل  فإل اللال الماجّ الحنلد ال،ن اد : أل الماجّ أجّاي رجن

ّأي منلك كتموك لنللاع لومىتأجّ   فإل ال،مل البي اأ بي اهلل ل ف  الالعنء الزكالي   فاز  كمن  –ا  حى  
 .  -ىل  

 
 موجوداته من أو المصرف على المطلوبات من ممّولة األصول هذه كانت إذا حكملا يختلف هل -5

 ؟)الملكية وأصوله )الحقوق
 

 الجالا  : 
ّ ني -أ ّاين ال رل من بك ال الم تهاد لنلتمواك ر من ا ص الت  اشت اجّ ممل أحكنم الزكنال ف  األوالل الماج

ّقد لال الهللال  ّاال لنلهللال فإل قالاعهلل زكنال الهللال تطل  عوا  مل حام التف مل مالجالهللات    أمن ربا كن ل مشت
 البي ل  مانلل   الالبي لا  ل  مانلل .

ّاال مل أمالال الالهللائع –   ّ نين عواهن  أمن ربا كن ل مشت ّاد فحا ئب تطل  الاالاعهلل الاألحكنم الت  بك ا ىت،من
ّلن  األمالال .  لنل ىلد أل
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 التمايز وتعذر ,المصرف وموجودات الملكية حقوق ومن المطلوبات من المؤجرة األصول ُمّولت إذا -6

 الحكم؟ فما التمويل مصدر  نيب
 

 الجالا  : 
ال ف  الىاال للاهللال ف  ظل التاهللم التك اللالج  ف  عنلم الماىىنل المنلاد الالىنئل   ّواد المبكال رل يبي الف

ال . ّامج التا اد المتطال  الحىلد الالل
ّاء . ّاء   الاأل ب لنألحالط لونلح الفا  أمن ربا الجهللل فلوا ن الحوالل عور تاهللاّ مل ال ل

 
 إلى ربقأ أم الزكاة أسقطوا عندما الفقهاء أرادها التي اإلجارة إلى ربأق بالتمليك المنتهي التأجير هل -7

 البيع والمداينة؟

 الجالا  : 
ال فإ هن   توح حى  الواّل الت  تطل    ال الم تهاد لنلتمواك مل لن  اإلجن ربا لم تلتلّ عموانل اإلجن

ّعاد   فهب ال المجنزال   تطل  ف  الماىىنل المنلاد الت  أجنزتهن المجنمع الفاهاد   الالملنااّ الش ي الوال
ال   عواهن قالاعهلل اللاع الأحكنم    ال  ال ف  موكاد ا  من األحكنم ال نود لنإلجن مل حام لانء اللال الماج

الماجّ الومن   ف  حنلد التوف الكو    أال الجزئ  ر ا ف  حن ل التلهللي الالتاواّ   المل حام لااد 
ّين لنل ىلد لوماجّ   الأمن ل  نل ىلد لومىتأجّ فتطل  أحكنم ا  تفن  الالموكاد ال نقود .أحكنم الموكاد الآ،ن

ال التهللاء    اللاع أال يلد ا تهنء   اللكل لمن أل عمواد اللاع   أال  الالتحاا   ال الم تهاد لنلتمواك رجن أل اإلجن
ال تطل  عور األول الماجّ من هللام  ال   فإل أحكنم اإلجن ّتلط للاهلل اإلجن الهلد تتم للاهلل م فول غاّ م

ّان    ،م ربا لاع أال الي  فتطل  عوا  حا ئب أحكنم اللاع أال الهلد .عا ال ىن    هلل اإلجن
 
 بالتمليك المنتهية المؤجرة األصول في استثماراته جميع ألن المصرف على الزكاة وجوب سقوط هل -8

 الزكاة؟ من فراراً  ذلك ُفعل لو وماذا ذلك؟ في النظر يجعلنا نعيد

 الجالا  : 
ّال أال التالوانل الىنلاد رل من بكّ ف  الىاال   ّا ال رعنهللال ال ظّ ف  الا ال يال أحهلل األىلن  ف  و

ّتهن الغستهن   رْب كاف   تج  الزكنال ف   ال   الف  أج الانواد للهللم الجال  الزكنال ف  األوالل الماج
ال الف  هلل وهن ف  حال تج  عور الفسا المىكال ربا ّال مل األوالل الماج كاوال  647موك  مئنل الموان

ّقد الفلواد غاّ مالاللد ألهللا   ف  فاهن  العاس  مل الامح أال الشلاّ   أال التمّ أال الزال   رل يبي المفن
ّ ن الحنوّ .  عو

ّاهلل ( ل ىلد   ال ) اإلا  % .5 2اللبلك قو ن : رل أعهللل األقالال يال : الجال  الزكنال ف  رجمنل  األج
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 الحكم؟  في ذلك يغير فهل المصرف خسارة إلى المؤجرة األصول في الزكاة إيجاب أدى إذا -9
 

 الجالا  : 
هللال   ّواد غاّ الا ف  ظل الاالل لالجال  الزكنال ف  رجمنل   –عور مىتالى الغنل  عور األقل  –يبي الف

ال   أل هن ربا الجهللل فاهلل الجهللل الزكنال الا  ا فس . ّاهللال ال نود لنألج  ا ا
هلل   القهلل ااهللي رامد الىالقاد لألوالأمن ف  ظل الاالل لالجال  الزكنال ف  الا  ال فهال الا لر الل الماج

ّا  .  ا جحنف لح  المسك   اللبلك لم  ال ل    اللم  جهلل ل  تأواس  ملتل
ال لال الجهللل   تل   عهللم الغ ر فاهلل ا ىّ الش ص أال الماىىد المع بلك   ازال اموك   ،م رل ال ىن

الض  ال ف  ع ال من لن  مل الزكنال من هللام اللنق  الوغ الك،اّ   المل ي ن لم اجلل الفاهنء ال ىن التجن
الط . ّل لااد الش   ال ونف التالاف

 

 

واقتناء  تأجير( تأجير عمليات في يستثمر الصندوق كان إذا االستثماري الصندوق في الزكاة تتم كيف -10
النقدية ،  السيولة احتياجات لمواجهة سائلة أصول بنسبة بالتملك المنتهي التأجيري الصندوق ويحتفظ  )وتملك
زكاة  فقط المؤجرة األعيان تزكى أم حوللا حوالن عند له الرئيسي المّكون في الصندوق في الزكاة تجب فهل

  المؤجرة؟ األصول هذه في المستثمر ماله أصل المستثمر يزكي أم حوللا تمام عند مستغالت
 

 الجالا  : 
ّي ( :  تكالل حىلد الزكنال الف  من اأت  ) ف   ظ

 ال اهلل الشل  ال اهلل . -أ
ّاهللال ال نود لنألجاّل ) من عهللا األجاّل ال اهللاد الت  حىلل ف  الل هلل الىنل  حتر    -  رجمنل  ا ا

 ااهللي رلر ال،   ف  الزكنال ( .
ال الاألمالال الزكالاد رل الجهللل . -ج الض التجن  لااد من تج  فا  الزكنال مل ع
ال ع هلل لالهن ربا تم لالهن ل -هلل ربا ا تهل عل  نء  عور الالعهلل ال اد الماجّ لنللاع   أمن قامد األوالل الماج

ّا   الالعهلل لنلهلد  فس تحى  الزكنال عواهن . ط
ال   تهنء الو هللال    حام تىال األوالل الالمالجالهللال   التولح  اهللا  حا ئب تج   -يد الف  الى د األ ا

ّاد أال5 2الزكنال ف  ونف  ال االهلل المالجالهللال ل ىلد   .حى  الى د الشمىاد % 575 2% حى  الى د الام
الي ن ربا كنل الو هللال  م ال   أال الكاس  لهللفع الزكنال فلوا  أل اهللفع الزكنال ع هن   أمن ربا لم اكل كبلك  

ّال ل ىلد الزكنال ف  الحهللاتهم   أال حووهم   الار أعوم .  فا لّ المىت،م
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 اعتبار يتم أم فيها الزكاة تقع كيف المؤجرة األعيان مع المخلوطة الصندوق مكونات لبقية بالنسبة -11

 . األموال؟ تلك نوعية بحسب مستقالً  وعاءً  كل منها
 

 الجالا  : 
مل الملوالم أل الالعنء الزكالي اشمل كل المالجالهللال الزكالاد   اللنلتنل  فالنمل الو هللال  ف  جماع  

ّكنل   مل حام من اهلل ل ف  الالعنء الز  كالي   أال مالجالهللاتهن الزكالاد حى  أحكنم الزكنال ال نود لنلش
 احىم   أال احى .

ّاهللال ال نود  لنإلونفدالف  يبي الحنلد تحتى  الزكنال عور جماع المالجالهللال الزكالاد   رلر رجمنل  ا ا
ال ) ّح ني اللا ني ف  الفا ال حىلمن ش  ( الىنلاد  .11لنألج

 
 استحقت ما إذا المصرف يديرها التي التأجيرية العقاري االستثمار محفظة زكاة احتساب كيفية -12

 السوقية؟  أم االسمية هل عليها تحتسب التي القيمة الزكاة؟ وماهي
 

 الجالا  : 
ربا كددنل الودد هللال  اددهللفع الزكددنال ) حىدد   ظنمدد  األىددن    أال التالكاددل أال اإللددزام الاددن ال   ( فإ دد   1-1

ّت  ف  الل هلل  ّاهلل لكل ى د ) حى  التفوال البي بك  .الىنل ( (11)اهللفع الزكنال عل رجمنل  ا ا

ال ع ددددهللمن اوددددفر الودددد هللال  فاددددهللفع الز ،ددددم  1-2 كددددنال عددددل جماددددع المالجددددالهللال ال اهللاددددد فدددد  الىدددد د األ ادددد
 الالمالجالهللال الزكالاد رل لاال ( .)

ّ ني ف  الل هلل  -2  ( الىنل  .11)أمن ربا كنل الو هللال  غاّ مكوف لهللفلهن فاحى  الزكنال حىلمن بك

ال حى  قامال  اح -3 ّف ) أال الماىىد ( األوالل الماج لىالقاد   أال ا ىماد ألل ا تهنى  المو
ّي  ّاهلل ا اجن ّاجح فاهن   الا  من تج  الزكنال ف  األجاّل الا ا  –كمن ىل   –الزكنال   تج  عور ال

ال ع هلل التوفاد حام تتحالل رلر ال االهلل فتج  الزكنال ف  ونف  ال االهلل الانلود  ر ا ف  الى د األ ا
 لوتالزاع .

  رّب العالمين ، هذا ما أردنا بيانه ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل

 وصلى هللا على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ، 

 وصحبه أجمعين هآلوعلى 
 كتبه الفقير إلى ربه 

 أ.د. علي محيى الدين القره داغي


