
 ايــــــــــةرالد   
 

 

(151) 

 
 

 

 
 

 زكاة التاجر املرتبص

 بيــن

 النظـرية والتطبيـق

 ) دراسة مقارنة (

 تورالدك

 حممد عبد املقصود داود
 قسم الفقه املقارن 

 كلية الشريعة والقانون بدمنهور

 



 زكاة التاجر املرتبص بيــن النظـرية والتطبيـق  ) دراسة مقارنة (

 

(151) 



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(151) 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة
احلمددد  هلل ال النيدددنصيل  نسلدددىل نسسدددوم  ددد   دددي  ا نلددديل 

ناآلخرين   ي سن حمم  النبي ا مي الكريم   ن د  للدو نحادهنبو نمدن 

 تبنيهم بإحسنن إىل يوم ال ين .

 نبني         

قد  عنيوهدن  - بهنسو نتنينىل -فإن الزكنة فريضة من فرائض اهلل 

كنددن مددن حاكددنن ددد،ا الدد ين  نع نمددة مددن ع نئمددو  نحدد   ويهددن ايب ا

   ٹ ٹ ا غنيددنو ناصددويفين ا مواثدد  ك ددقة مددن المددرلن الكددريم 

 . (1)َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّ  

  ٹ   ٹ  مواصنيود  بدنحل   ححينسدن  الزكدنة  تنيدنىل  اهلل  ى دم  نق  

(2)َّ زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّ 
      . 

 رن مم ُّ           ٹ   ٹ   ، بنللدد قةنعدد   اهلل  ددز يسددميهن نححينسددن
 .  (3) َّ ين ىن نن من زن

 ٰى  ُّ   ٹ ٹ،   دبي  اهلل ا نححينسن حخرى يسدميهن بننسادن 
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
َّ(4)

 .. 
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ناالعتام ي من حاكنن ان دمم اممسدة  فنلزكنة دي الركن اصنيل

حمواهلم لوامراو  ال منة   هبن يتكنف  اصسومون  نينيطي ا غنينو عزًو من 

 –مد  التوحيد  نإقنمدة اللدمة  –نال  طان  ب  حمن ناعبن  ويهم  نهبن 

 ي خ  اصرو ا   اع مجن ة اصسوميل   نيسته  حخوهتم ناالسدتامو إلديهم 

 ين  ىن نن من زن رن مم ام ٹ ٹ ُّ 
  .. (1) َّٰى

نمددن حعدد  ددد،ن اصكنسددة النيييمددة التددي عنيوهددن ال ددنا  احلكدديم 

  فدإن دد،ا يسدتوعل التامدو الد ائم ا ححكنمهدن  نإ دنع لاريضة الزكنة

احلوول اصنن بة ا مجي  قضنيندن نمسنئوهن  نفد  مدن تمتضديو النلدو  

 نا علة الرش ية .

زكنة نلني  من حدم اصسنئ  التي ينبغي به هن نالنير فيهن مسألة : 

ام ينتير   ندو ال،ي ال يبي  السونية ا احلنل  نإسالتنعر اصرتبص حناصهتكر

ااتان  ثمنهن ا ا  وا    واو كنست السونية  مناا  حن حاثدن زاا يدة  

 . حن غق ذلك

اليوم  واو كنن حاثن زاا يدة حن من د    من اصنيووم حن لونيمناف

حقيمت  ويهن نثنيًن خمتواًن  ن السنب   من حي  الرناج نانقبدنل  ويدو 

 زكنة بنختمفهن .من ك ق من اصست مرين   نلو ححوال خيتوف حكم ال

 ا اايض حمر منيدرن  ا كد  زمدنن حن بي  نرشاونالشك حيضن 

ددو اادنذ ا اذ ذاهتدن حمدم  نلكن ال،ي ا تج  ا  رصسن د،ا  نمكنن
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حي  شن ت ا حينمندن  نالرتبح  لومتنعرة  نن يوة من ن نئ  الكسل

( حتى يرتاد  ثمنهدن   تسمينيهن د،ن ظندرة رشاو ا اايض نالرتبص هبن )

 فهد   د  دد،ن ا اذ زكدنة    ثم يموم التنعر ببينيهن بأ نينا مضن اة .

  .إن كنن  ل فه  تزكى ك   نم حم لسنة ناح ة فمط ن

ة لود خول ا تركيدل  ك،لك فإن اصواع امنم )اصواع ا نلية( اصني َّ

اصدددنعة اصلدددنو ة  ناصنيددد ة لوبيددد    كنحل يددد  ا ادددنن ة  السددديناا     

ة  اللدددنبون  نا  دددمنت  ا ادددنن ة ا لطدددول نالزيدددو   ا ادددنن 

ناحلجناة   ناحليواسن  نالنبنتن  اصني ة  لوتلني  نالتنيويدل  نسهوددن  

حول     د  جتل فيهن الزكنة    نإن كنن  ل  فه   جتل زكنهتن  ن  ك

 حم  جتل  ن  بينيهن لسنة ناح ة فمط  .

حدددم ا  ددووة ناال تاسددناا  التددي ت ددنا بلدد ع ددد،ن ي توددك ددد

بهد  يمتيض بينن احلكم الرش ي فيهن  تمسيم د،ا ال صستج ا   نالتيا

  نف  امطة التنلية :

 لبيان أهمية املوضوع وخطة البحث . مقدمة :
   :اصدبه  ا نل  

 .حميمة االحتكنا حن الرتبص نالار  بيل اصهتكر ناص ير

 : اصطول ا نل

 . حميمة االحتكنا حن الرتبص

    ين:اصطول ال ن

 .( اصرتبصاصهتكر)عدر نالتن اص ير الار  بيل التنعر
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 :اصطول ال نل 

 .مسنئ  متار ة  ن التاري  بيل اصرتبص ناص ير

 :  ال دنينهدباص 

 . امم  الامهي نتأايوو ا زكنة اصرتبص

 :اصطول ا نل

 . تأاي  امم  الامهي ا زكنة اصرتبص

 :اصطول ال نين

 . نة اصرتبصامم  الامهي ا زك

 ث :املبحث الثال
                                                           ص .التطبيمن  اصنينرصة لزكنة اصرتب

 : اصطول ا نل
 . زكنة ا اذ اص رتاة لوتجناة



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(151) 

       : اصطول ال نين

 .زكنة النيمناا  اص رتاة بمل  اال ت اما

 :د لال ن اصطول
 . امددنم )اصواع ا نلية ( زكنة اصدواع

 :اب رال ولطاص
 . زكنة اال ت اما ا ا  هم م  بمنو حاوهن

 لبينن حدم ستنئج البه  . خدنمتدة : 

د،ا  نمن كنن من فض  نتوفي  ا د،ا البهد  فمدن اهلل نحد ن  

نمن كنن من تملق نخو  فمني نمن ال ديطنن ناهلل مندو بدراو  نحسدبي 

حسددو ينياددو  ددن  – ددبهنسو  –نثمتددي ا ايب  حسنددي برشدد حخطددب نحادديل 

الزال   نيتجننز  ن السيون    فهو اصرعو    ك  حنل  نإليو اصرع  

 ناص ل .

نادد   اهلل ن ددوم نبددناي  دد   ددي سن حممدد  ن دد  للددو ناددهبو 

 ن وم

 الامق إىل امحة ابو :                                      

 حمدم  عانع                                                                
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 بحث األولــامل

 حميمة االحتكنا حن الرتبص نالار  بيل اصهتكر ناص ير

لبينن د،ا اصبه  يستوزم ا مر تمسيمو إىل ثمثة مطنلل   نذلك 

    النهو التنيل:

  حميمة االحتكنا حن الرتبص . اصطول ا نل :

  بددددديل التدددددنعر اصددددد ير نالتدددددنعر الادددددر اصطودددددل ال دددددنين :

 اصهتكر)اصرتبص( .

مسددنئ  متار ددة  ددن التاريدد  بدديل اصددرتبص  اصطوددل ال نلدد  :

 ناص ير.

 املطلب األول
 حقيقة االحتكار أو الرتبص

 : الرتبص ا الوغةتكنا حن حنال :  االح

امحو اهلل: احلكر: اعخنا الطنيدنم  البن منيواعنو ا لسنن النيرل 

االحتكنا مج  الطنيدنم نسهدون  قنل ابن  ي ن:ر. ك  ت  بو حمح لورتبص  نانح

: احلكر: اليودم قنل ا زدريناحتبن و استينا نقت الغمو بو.  ممن يؤك 

إذا حعخ   ويو م مة : نالتنمص ن وو النيرشة  نيمنل: فمن حيكر فمسًن 

نعددنو ا المددنمو   . (1) رك ددنمرضددة ا منينرشتددو نمنيني ددتو  نالننيددت ح  

امحو اهلل: احلكر: اليوم نإ نوة اصنينرشة  نالانيد   لبنعي اقنزلواصهيط 

                                                           

 .202    3النيرل  البن  منيوا   طبنية  حنىل  عاا انعا  بقن   ج  لسنن ((1



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(151) 

كرضل  نالسمن بنلنيسد  يونيمهدام اللدبي  نالمنيدل اللدغق نال دو 

 .  (1) الموي   نبنلتهريك من احتكر حي احتبس استيناًا لغمئو

نالدرتبص بنل ددو  حن تنتيددر بدو يومددن مددن  نالانيد  تربلددت بددو  

 رن مم ام يل ىل  ُّ    ل اهلل تنيدنىل : ني م  امدق نالرشد كدام ا قدو
  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن مننن  زن
 .     (2) َّ خب حب جب هئ مئ  حئخئ جئ

) الدراو نالبدنو ناللدنع : حاد  ناحد  يد ل  د  قنل ابن فنا  :

 االستينا. من ذلك  : 

الرتبص. يمنل : تربلدت بدو ..نيل ا متن دو ابلدة  حي : يل فيدو 

 . (3)تربص ( 

 .(4)ناح   كام يمول  وامو الوغة  نالرتبص ناالحتكنا بمنينى 

 ثنسين : الرتبص حن االحتكنا ا ااطمح الامهنو :

 منيندددددنن الرشددددد ي حن اال خيتودددددف االدددددرتبص حن االحتكدددددنا 

االاددطمحي  ددن منينددنن الوغددوي  فمدد   ددر   ندد  الامهددنو بتنيرياددن  

 نا لانظ  ندي : اصنينين متمنابة ا

                                                           
 . 323    1( المنمو  اصهيط   لواقنز لبنعي   طبنية مؤ سة الر نلة    ج (1

. نا د،ا اصنينى :اجلنم   حكنم المرلن  لومرطبي  اصكتبة 22(  واة التوبة : (2

 .160    2ال ينيية  ج

    2  ج  ن1499 بد  السدمم  ددنانن  طبنيدة عاا الاكدر ممنييس الوغة  حتميد  (( 4

 .  منعة ) ابص  (344

  4   نلسدنن النيدرل    ج 124    12ينير منعة ) ابص (  ا هت،يل  الوغة   ج (( 3

  1031 . 
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بمولدو:  -امحدو اهلل   -اكيانمنم احلل رفو   ن  احلناية: –حنالً 

  (1)يومناالحتكنا رش ًن اشرتاو الطنينم نسهون نحبسو إىل الغمو حابنييل »

من احتكر    اصسوميل حابنييل يومدًن ببدو »لمولو ا  اهلل  ويو ن وم 

 .(2)  ((  اهلل بنجل،ام نانفم 

دو بمولو:  -امحو اهلل  - انمنم البنعي رفو   ن  اصنلكية: –ثنسيًن  

االعخدنا لومبيد  نطودل الدربح بتموددل ا  دوا   حمدن االعخدنا لومددو  

 . (3) نافويس من بنل االحتك

                                                           

دد    1424ال ا اصنتمى     متن  اصوتمى  هبنمش جمم  ا هنر  طبنية  عاا ا  تنسة  (( 1

 .234    2ج 

  60    2122 ي  حخرعو  ابن منعة  ا  ننو  من ح ي   ابن  مر  بدرقم احل(( 2

نا اناية : )برئ من اهلل نبرئ اهلل مندو (   نا حخدرى :) فنيويدو لنيندة اهلل ناصمئكدة 

(   103/  6نالنن  حمجنييل  ال يمب  اهلل منو رصفن نال   ال( . انان ابن حيب شيبة )

  نق  اح  ن منيمر  ن ا ول اهلل ا  اهلل  ويو ( 2/44نانمنم حمح  ا اصسن  )

ن وم حسو قنل : قنل ا ول اهلل ا  اهلل  ويو ن وم : ) من احتكدر فهدو خدنطب ( . 

(   نااعد  حيضدن : الد يبنج  د  ادهيح مسدوم بدن  1224/  4اهيح مسدوم )

احلجددنج  جلددمل الدد ين السدديوطي  نبهنشدديتو احلدد  اصاهددم للددهيح مسددوم  

ا ا اقم بن حيب ا اقم لوطبن ة نالنرشد نالتوزيد   اصجود  ا نل  لوكنس دووي  عا

  122 . 

اصنتمى رشح اصوطأ   يب الولي   ويامن بن خوف بن  دني  البدنعي   الطبنيدة ا نىل (( 4

 .  12     2دد   سرش عاا السنينعة  المندرة  ج  1442
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امحدو  - الدرمىل رفو انمنم شدمس الد ين    ن  ال نفنيية: –ثنل ًن 

بمولو: دو اشرتاو المو  نقت الغدمو ليمسدكو نيبينيدو بنيد  ذلدك  -اهلل 

 .(1) بأك ر من ثمنو لوتضيي 

بمولدو:  -امحو اهلل  - انمنم ابن ق امة رفو ننبوة:  ن  احل –اابنيًن 

حن ي درتى  فودو ححد دن: ناالحتكنا اصهرم من اعتم  فيو ثمثة رشنط: 

حن  نال دنين:مل يكدن حمتكدرًا.   فدنعخرن عول شيوًن حن حعخ  من غوتو شيونً 

يكددون اص ددرتى قوتددًن  فأمددن انعام ناحلوددواو نالنيسدد  نالزيددت نح ددم  

حن يضي     النن  برشائو   نال نل :فيهن احتكنا حمرم.  فويس  البهنئم

 :  بأمرين نال حيل  ذلك إال

  كددنحلرميل ا حن يكددون ا بودد  يضددي  بأدوددو االحتكددنححدد :ن: 

 ا .نبنل غو

بدأن تد خ  البود  قنفودة فيتبدنعا   حن يكون ا حنل الضي  ال نين:

 . (2) نيضيمون    النن   ا موال في رتنهنن ناذن

 عريف املختار:لتا
حبس منل  : دو حن الرتبص حن االحتكنانلني  التنيريف ا سسل 

حن منانيددة حن  مدد   ناالمتنددن   ددن بينيددو نب،لددو حتددى يغوددو  ددنيرن غددمًو 

                                                           

  326     4  ج هننية اصهتنج  ل هنل ال ين الرمىل  عاا الكتل النيومية(( 1

 . 60     2دد   ج  1444اصغني  البن ق امة اصم يس  مكتبة المندرة   (( 2
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فنح ًن غدق منيتدنع  بسدبل قوتدو  حن اسنيد ام نعدوعن ا مينسدو  مد  شد ة 

 . (1) حنعة النن  حن ال نلة حن احليوان إليو

 ف من يىل :نيستانع من د،ا التنيري

حن االحتكنا دو حبس من حيتنج إليو النن    دواو حكدنن  – حنالً  

ممددن يكددون ا احتبن ددو إباا بنلنددن  نتضدديي  احليددنة   طنينمددًن حم غددقن

 ويهم  ندد،ا بإطمقدو شدنم  لكد  نو مدن اصدواع الغ،ائيدة  نال يدنل  

 ينمننف  الد ناو  نا اثديل  نا عنيدة  نلال  نمدواع انستدنج الرزا د

ناللنن ي  كنصهناي  نا  م ة  كام ي دم  مندنف  نخد ا  النيدامل  

نحددد  اصهددن ناحلددر  ناللددنن ن   نالانيدديل  نحاددهنل الكاددنوا  

النيوميددة  إذا احتنعددت ا مددة إىل م دد  توددك السددو  ناصنددنف  نامدد من   

بمط  النير ن سدو  ال دو  و )اصننط( دو حميمة الرضا من حي  د  إذ

ددؤالو  د  بد،ل مدن لد عم  ا نيدة حلد  ا مدة  نعفنيدًن    فيجد راصهتك

لورضددا  نهددن ا م دد  ددد،ن اليددرن   بددنل من حن حعددر اص دد  النيددنعل  إذا 

 امتننيوا  ن ذلك.

حن ك  من ال تموم ملنلح ا مة حن ال نلة إال  :نح ن  د،ا ا مر

 بو فتهليوو ناعل.

                                                           

بهوث ممناسة ا الامو ان ممي نحاولو  لو كتوا فتهي ال ايني  طبنية مؤ سة (( 1

 .311    1م   ج  2002/  ن 1329الر نلة  بقن   الطبنية ال نسية  
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تكدرة هاص مل يمي التنيريف كدام سدرى بدام إذا كنسدت ا مدوال –ثنسينً  

مددن امددناج  حن كنسددت موعددوعة ا  ددو  اص ينددة عة( )مسددتوا جمووبددة

 . نحبست  حن كنست مستغوة من حاذ اصهتكر ساسو فنشرتيت

شم  التنيريف كد  مدن حب بننسسدنن نال نلدة ناحليدوان  –ثنل ًن 

حبسو  نذلك من مميزا  الرشينية ان ممية التي شموت ححكدنم الرفد  

 .(1) «ا  كب  اطبة حعرا ك  ذ»بنحليوان  

  احظهر التنيريف )احلنعة( التي دي  وة حتدريم االحتكدن – اابنينً 

فويس ك  ظر  من اليرن  يكون فيدو حدبس دد،ن ا شدينو احتكدناًا  

نإسام يكون احتكناًا ا ظر  احلنعة ال،ي يم  فيو الرضا  فدإذا مل يوعد  

ر  ا حد  دلدو تدكدنن االعخدنا احتبن دًن مبنحدًن   سد  م   د،ا الير 

  .(2)  زاسًن احتينطيندإذا كنن اخت  بنً دون ناعدب  ق  يك  يةداصوك

نيوم حن مبنى التميي  بنحلنعدة ددو حن عفنيهدن حن الوفدنو هبدن سنسهن 

فيرشدد  هلددن مددن احلكددم مددن   ( احلنعيددن  مددن ممنادد  الترشددي  النينمددة )

 .  (3)  ينن بهن  إ نبًن حن  وبًن  ا ت ننو من قوا   الرش 

                                                           
اصسنقنة   بنل فض   مى اصنو   ح ي  اقم  (( حخرعو البخناي ا اهيهو   كتنل1

  نمسوم ا كتنل السمم   بنل  مي البهنئم اصهرتمة نإطنينمهن   ح ي   2222

 . 3222اقم  

   1  ج  -مرعد   دنب   -((  بهوث ممناسة ا الامو ان دممي نحادولو   لود ايني 2

  311 . 

ثد   نعاا دن  ا موقدف سادس اصو –اصرعد  السدنب   –((  اسير : بهدوث ممناسدة 4

الرشينية ان ممية من االحتكنا ناصهتكرين  لو كتوا حمح   رفة  موق  االقتلنع 

 م . 2016حبري   12ان ممي   
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 طلب الثان امل
 الفرق بني التاجر املدير والتاجر احملتكر) املرتبص (

الرتبص حن االحتكنا ملطوح اشتهر ا تنياملو  ن  فمهنو اصنلكية 

ا بنل الزكدنة   إذ يمسدمون التجدنا ا بدنل زكدنة  درنذ التجدناة إىل 

التنعر اصدرتبص نالتدنعر اصد ير . نيطومدون  د  التدنعر اصدرتبص حيضدن 

 .   (1)صهتكر   ن:ن بمنينى ناح   ن دم ا بنل الزكنة التنعر ا

)بددنل احلكددرة نالددرتبص  بضددم احلددنو  انمددنم الزاقددنين :يمددول 

 ن كون الكن   ا م

مددن احتكددر الطنيددنم إذا حبسددو إااعة الغمو........نالددرتبص : 

( .2)االستينا  فكأسو  طف تاسق ( 
 

ن النيددرنذ ا )ا مددر  ندد سن فدديام يدد اا مدد انمددنم منلددك :نقددنل 

التجناا  : حن الرع  إذا ا   منلو ثم اشرتى بو  رثن  بزا حناقيمن حن 

من حشبو ذلك  ثم بن و قب  حن حيول  ويو احلول  من يدوم حخدرج زكنتدو  

فإسو ال يؤعي من ذلك اصنل زكنة  حتى حيول  ويو احلول من يوم ا قو  

و مددن ذلددك نحسددو إذا مل يبدد  ذلددك النيددرذ  ددنيل  مل  ددل  ويددو فيددو ن

                                                           

(( ابام يارقدون بيدنهام ا حبددوال اصنيدنمم  مدن عددهة احلددكم بنحلدد  ناحلرمدة   مد  1

وطأ  البن النيريب  اصنلكي  اتانقهام من عدهة حكدم الزكنة. اسيدددر : المبس رشح اص

 . 244م  عاا الغددددددرل ان ممي     1992الطبنية ا نىل  

(( رشح اصوطأ  لوزاقنين  حتمي  طو  ب  الرؤ   مكتبة ال منفة  المندرة  الطبنية ا نىل 2

 . 322     4ن  ج1323
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 ددو فودديس  ويددو فيددو إال زكددنة النيددرذ زكددنة نإن طددنل زمنسددو  فددإذا بن

  . (1)(ناح ة

) التنعر ينمسم  د  قسدميل : مد ير نغدق  ابن اش  اجل  :نقنل 

مددد ير  فنصددد ير : ددددو الددد،ي يك دددر بينيدددو نرشاؤن نال يمددد ا حن يضدددبط 

ي درتي ححوالو.......نحمن غق اص ير: ندو اصهتكدر ) اصدرتبص ( الد،ي 

 .(2)السو  نيرتبص هبن النان  ( 

)م،دل منلك نحاهنبو حن التجدناة تنمسدم  ابن  ب  ال  :نقنل 

 ن دم قسميل : ححد :ن: اعد  يبتدن  السدو  ا حديل اخلدهن نيرتدنع 

سانقهن  فيأيت  ويو ا ذلك النينم نا  وام نمل يب  توك السدونية نقد  سدوى 

وسو اصدد ير  ندددم حاددهنل التجددناة هبددن ......ناآلخددر: دددو الدد،ي يسددم

احلواسيت بن  وا  ال،ين يبتن ون السو  نيبينيون ا ك  يوم من حمكنهم 

نك قن  ني رتنن من عهة نيبينيون من  (3)بينيو بام حمكن من قوي  الننذ 

 .(4)عهة حخرى 

                                                           

اا المودم   (( اصوطأ  نمنم عاا اهلجرة منلك بدن حسدس  حتميد : تمدي الد ين الند ني  ع1

 . 434     1ن   ج 1314عم     الطبنية ا نىل 

  عاا ن1302اصمدد من  اصمهدد ا   البددن اشدد  المرطبددي اصددنلكي  الطبنيددة ا نىل (( 2

 ن .222    1الغرل ان ممي  بقن   ج

يمنل سض اصنل : حي انا  ينن بني  من كنن متن ن . هت،يل الوغة   يب منلوا حممد  (( 4

 زدري  حتمي  : حمم  بن  وذ مر ل  عاا إحينو الدرتاث النيدريب  بن حمح  بن ا

   منعة ) سض ( .  422    11م   ج 2001بقن   الطبنية ا نىل 

اال ت،كنا اجلنم  ص،ادل فمهنو ا ملنا  حتمي  :  ب  اصنيطي قونيجي  عاا قتيبدة  (( 3

 . 109     9  ج  ن 1313عم    الطبنية ا نىل 
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)التجناة سو نن : إعااة ناحتكدنا  فدننعااة ددي حال  ميناة :نقنل 

 رذ  ب  يبي  ممدن  د  مدن الدربح قد  حن  نال(1)تستمر بي  انحبهن  يل 

 ك ر  نابام بن  بغق ابح 

كأابنل احلواسيت ناجلنلبيل لوسو  من البو ان  ناالحتكنا : دو 

حن ي رتي السونية نيرا  هبن السو   فيمسكهن حتى    الربح الك دق  

 . (2)نلو بميت  ن ن ح وامن ( 

بأسدو : ددو الد،ي   التدنعر اصد ير:  فإسو يمكن تنيريف  ن   ذلك

يبي  ني رتي بنلسنير احلدنب  نال ينضدبط لدو نقدت ا البيد  نالرشداو  

كتجنا البمنلة نامرعنا  نا قم ة نا عنا   نغقدم مدن حادهنل 

 احلواسيت  نالطوافيل بنلسو  .

                                                           

لنم  اصرضنل من ال،دل نالاضدة. رشح حد نع ابدن  رفدة  اصسدمى النييل : دي ا(( 1

)اهل اية الكنفية ال نفية لبينن حمدنئ  ابدن  رفدة الوافيدة ( ل مدنم حيب  بد  اهلل حممد  

 . 43     م  عاا الغرل ان ممي 1994ا سلناي الران   الطبنية ا نىل 

اصنلكي  حتمي  :  ب  اهلل اصن نني  ال ا ال ميل ناصواع اصنييل  صهم  بن حمح  ميناة (( 2

  ناسيددر : الرشددح اللددغق  دد  حقددرل 321     ن 1329عاا احلدد ي   المددندرة 

اصسنلك إىل م،دل انمنم منلك  ل منم  ال اعير  حتمي  :  ال كتوا ملطاى كامل 

  نرشح 12    2  ناصنتمى رشح اصوطأ  ج649    1نااي  عاا اصنينا   ج 

  نااعدد  حيضددن : زكددنة اصددرتبص نتطبيمنهتددن اصنيددنرصة 42ة    حدد نع ابددن  رفدد

لو كتوا / مسن   بن  ب  اهلل بن احلمي   جموة اجلمنييدة الامهيدة السدنيوعية  النيد ع 

 نمن بني دن . 196امنمس نا ابنيون    
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  فإسو: ددو الد،ي ي درتي السدونية التنعر اصهتكرحن اصرتبصنحمن 

،ين ي درتنن النيمدناا  نحاايض نيرتبص هبن اعنو ااتادن  السدنير  كنلد

البننو نسهودن  نيرتبلون هبن م ة من الزمن  نيرا نن ا  وا  حتى 

 ترتا  ح نينادن  فيبينيوهنن .

فإسدو يمكدن التاريد  بديل التدنعر اصدرتبص حن  نبننو    من  ب  :

 اصهتكر  نبيل التنعر اص ير ا بنل الزكنة  فيام يىل : 

بص حن اصهتكر ليست متنحدة لوبيد  ا حن  و  التنعر اصرت حنال :

احلنل  ب  ينتير هبدن ادنحبهن حتدى ترتاد  ح دنينادن نلدو بميدت ح وامدن 

ك قة . بخم  التنعر اص ير فإن  ونيتو ال تبمى  بد  يبينيهدن ادنحبهن ا 

 احلنل .

حن التددنعر اصددرتبص حن اصهتكددر ينتيددر تغددق السددو   نال  ثنسيددن :

لوسدو   بخدم  التدنعر اصد ير  فإسدو ال يسته   البيد  بنلسدنير احلدنيل 

 ينتير تغق السو   ب  يبي  ا احلنل  نابام بن  بأق  من السنير اصنيتنع
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 املطلب الثالث
 مسائل متفرعة عن التفريق بني املرتبص واملدير

ي،كر  وامو اصنلكية  د ة فدرن  ترتبدت  د  قدوهلم بدنلتاري  بديل 

لتدنيل خيتودف احلكدم  ند دم ا دد،ن التنعر اص ير نالتنعر اصدرتبص  نبن

الارن  تبنين لوتاري  بيل من إذا كنن التنعر م يرا حن مرتبلن  نإليك دد،ن 

 الارن  بإ نز :

 الار  ا نل                                       

 خسناة  رنذ التنعر اص ير

إذا خرسدد   ددرنذ التددنعر اصدد ير بسددبل كسددنع السددو   مدد  

 جناة نالبي  ا احلنل  فم خيوو ا مر من حنلتيل :نعوع سيتو ا الت

 حن تليل امسناة مجي   رنذ التجناة حن حك ردن : ا نىل :

ندنن ا د،ن احلنلة يتا  فمهنو اص،دل  ن  اصنلكية    حن التنعر 

اصدد ير يأخدد، حدددكم التددنعر اصددرتبص  نال يزكددي ددد،ن النيددرنذ إال إذا 

 .(1) بينيت  فيدزكيهن لسندة ناح ة.

نخنادة إذا     نيمكن ا خ، بونالواق  حن د،ا الرحى لو نعندتو

ند،ا مدن بدنل التخايدف نالتيسدق  د    كنست البضنئ  الكن  ة ك قة

 . التجنا

                                                           

(( التددنج نانكويدد  رشح خمترصدد خويدد    يب  بدد  اهلل حممدد  بددن يو ددف  اصددوا   عاا 1

    424     2ن   ج1316الطبنية ا نىل  الكتل النيومية 
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 حن تليل امسناة اجلزو ا ق  من  رنذ التجناة : ال نسية :

 ندنن ا د،ن احلنلة اختوف النيوامو ا اص،دل اصنلكي    قوليل :

من  رنذ التجدناة كد  حدول   حن يموم الكن  ول ا نل : الم

نيزكيو  ن ك   نة    حكم انعااة   ن ا ق  يأخ، حكدم ا ك در ا 

 . (1)احلكم 

نددد،ا المددول يتادد  مدد  احى مجهددوا الامهددنو الدد،ين يمولددون بددأن 

اصرتبص يزكي  رنذ جتناتو  ن ك   نم  نال ينتير حتى يزكيهدن بنيد  

 بينيهن .

تأخدد، حكددم الددرتبص ا  حن النيددرنذ امددنيفة ددنين : المددول ال

الزكددنة  فددم يزكيهددن إال إذا بن هددن لسددنة ناحدد ة   ن ا ادد  يمتيضدد 

فنلمويد  امدنيف ال يأخد،  حكدم     (2)ا تممل ك  عزو من اصنل بهكمو 

 الك ق الرابح .

 

                                                           

(( رشح امرن    خمترص خوي   صهم  بن  ب  اهلل امرن  عاا الاكر  بقن   ج 1

  نمنح اجلوي   رشح خمترص خوي    يب  بد  اهلل حممد  بدن حمحد  بدن 192    2

 . 64     2دد   ج 1309حمم   ويش  عاا الاكر  بقن  

لرشح الكبق  صهم  بن  رفة ال  وقي  سرش :  يسى البنيب حنشية ال  وقي    ا(( 2

 . 343     1احلوبي  ج 
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 الار  ال نين

 سية الرتبص نسية انعااة ا حثننو احلول

 رنذ جتناتو فيندوي انعااة  ثدم يبد ن لدو حن ق  ي رتي التنعر 

يرتبص هبن اعنو ااتان  السو  نتغقن  نق  يكدون ا مدر  د  النيكدس 

من ذلك  في رتي النيرنذ سننين الرتبص  فيب ن لو بينيهن بسنير السدو  

 ندنن يكون هل،ا التنعر حنلتنن :  احلنيل

 :بصإذا سوى التنعر انعااة بنيض احلول ثم سوى الرت ا نىل :

ناددواة ددد،ن احلنلددة  حن ي ددرتي التددنعر النيددرنذ بنيددة إعااهتددن 

نبينيهن ا السو   ثم يب ن لو ا حثننو احلول حن يرتبص هبن  اعنو ااتان  

 السو  نتغقن . 

ا د،ن احلنلة   ينص فمهنو اصنلكية    حسو ينتم  إىل حكم التنعر 

 درنذ التجدناة اصرتبص ا الزكنة   ن الرتبص دندن يوافد  ا اد  ا 

 ندو المنية  فينتم  إليهن

احلكم بمجدرع النيدة  كدام ينتمد  النيدرذ مدن حكدم التجدناة إىل 

 .(1)المنية بمجرع النية 

 الرتبص بنيض احلول ثم سوى انعااة : إذا سوى التنعرال نسية  : 

ند،ن احلنلة  كس احلنلة السنبمة  فنلتنعر ق  اشدرتى النيدرنذ 

 حثننو احلدول حن يد يردن نيبينيهدن بسدنير السدو  بنية الرتبص  ثم ب ا لو ا

 احلنيل .

                                                           

 اسير: اصراع  السنبمة  ساس اصوث  .(( 1
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دنن ا د،ن احلنلة سص فمهنو اصنلكيدة  د  حسدو ال ينتمد  إىل حكدم 

انعااة بمجرع النية حتى يبي    ن النية  دبل ثدنييف  فتنمد  ل اد  

 . (1)نال تنم   نو  نا ا  ا النيرنذ المنية  نالرتبص قريل منهن 

   ن ا مدر مل يمترصد  د  جمدرع النيدة  بد  ند،ا المول حمد  سيدر

انحبهن  مد        نددو االستمدنل إىل انعااة بدنلبي  فنيدم بسدنير السدو  

 احلنيل .

 الار  ال نل 

 إذا كنن التنعر م يرا لبنيض اصنل نمرتبلن بنلبنيض اآلخر

إذا كددنن لوتددنعر حمددوال ك ددقة يدد ير بنيضددهن  نيددرتبص بددنلبنيض 

 اآلخر  فوو  حنلتنن :

صنالن  اصنل اص اا ناصدنل اصدرتبص بدو  ا حن يتسننىنلة ا نىل : احل

 . (2)ندنن ينيطى ك  منل حكمو  بنتان   ن  اصنلكية 

فيمًوم اصنل اص اا بني  احلول نيزكيو ك   نم  نحمن اصنل اصدرتبص  

 بو فم يزكى إال بني  بينيو لنينم ناح  .

وواملكيدة ثمثدة حقدوال ا دد،ن إذا مل يتسنن اصدنالن  ف احلنلة ال نسية :

 احلنلة :

                                                           

ال،خقة  لومراا  حتمي  : حمم  حجي ن نيي  ح رال نحمم  حبو خبزة  عاا الغرل (( 1

 . 23    4م   ج  1993ان ممي  بقن    الطبنية ا نىل 

 . 190    4نانكوي   لوموا   ج التنج (( 2



 زكاة التاجر املرتبص بيــن النظـرية والتطبيـق  ) دراسة مقارنة (

 

(111) 

حن ك  ناح  من اصنليل يأخ، حكمو   ن ا اد   المول ا نل :

 دو ا تممل ك  منل بهكم ساسو .

حن ا ق  من اصنليل يأخ، حكم ا ك ر   ن اصنيهوع  المول ال نين :

 . (1)رش ن حن ا ق   عائام يكون تنبنين ل ك ر ا احلكم 

إن كدنن حك در اصدنل مد ااا  فدإن مجيد  اصدنل يأخد، المول ال نلد  :

حكم انعااة  تغويبن جلنسل انعااة    حكم االحتكدنا  نإن كدنن اصدنل 

اصدد اا دددو ا قدد    فددإن لكدد  مددنل حكمددو  فيزكددي اصهتكددر  دد  حكددم 

االحتكنا  ينيني يزكى ثمنو بنيد  قبضدو لنيدنم ناحد   نيزكدي اصد ير  د  

 . (2) ي  ك   نمحكم انعااة  حي يموم اجلم

ند،ا المول دو ا نىل بنلمبول   سدو ا قدرل إىل قوا د  الزكدنة  

ن سو يرا ي اصنينى الد،ي بندى  ويدو التاريد  بديل زكدنة التدنعر اصدرتبص 

 نالتنعر اص ير .

 

 

 

                                                           

 . 23    4(( ال،خقة  ل منم المراا  ج1

اصراع  السنبمة . نااع  حيضن : زكنة اصرتبص نتطبيمنهتن اصنينرصة لود كتوا (( اسير: 2

جموة اجلمنيية الامهية السنيوعية     -مرع   نب   -/ مسن   بن  ب  اهلل بن احلمي  

 نمن بني دن .  211 الني ع امنمس نا ابنيون    



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(111) 

 املبحـــث الثــانـ 
 اخلالف الفقه  وتأصيله يف زكاة املرتبص

 متهي  :

 حنلدة مدن إذا اشدرتى  انسسدنن  ا د،ن اصسدألة  يمكن حن ستلوان

فيهدن ابدح   مدن حتلد  لدو متدى هن  يبيني  حسو  نا سّيتوقطنية  حاذ  م م   

بد  ابدام ي درتي نددو   السنة نال السنة اصمبوة ليس د،ن  لكن    منن ل

ندد،ا   ينيوم حسو لن يبي  إال بنيد   دنوا  قد  تلد  إىل اممدس حن حك در

من اصخططن  البنيي ة  ن البو   نني رت ال،ين حيل   ن  بنيض النن 

الندددن   إااعةإىل نقدددت  نننينتيدددر  ا اذ ح دددنينا ا حدددنل اخدددص

 نابدام   ندد،ا ا الغنلدل   دنيردن يرتاد يل ناغبتهم فيهدن بنيد  زمدن حد

 من الرشاو اعخنادن لوزمن نحاظ اصنل .   المل   يكون

نمدددن يرسدددي  ددد  ا اايض نالنيمدددناا  يرسدددي  ددد   دددرنذ 

 تيددر هبددن اددنحبهن حتددري ا  ددوا   نااتاددن  ا  ددنينا التجددناة  التددي ين
وغريهـ  مـن أصـحا     ، واألدوا  ،واألقمشـة ، واخلـردوا   ،كتجار البقالـة 

  د،ا دو الرتبص .. ن( 1)عوالطو َّافني بالسل، احلوانيت
نيمكددن عاا ددة ددد،ا اصبهدد  مددن خددمل تمسدديمو إىل اصطوبدديل 

 اآلتييل:

 

                                                           

اسيددر : بوغددة السددنلك  قددرل اصسددنلك  ل مددنم حمحدد  بددن حممدد  اموددويت اصددنلكي   ( (1

 .  22     1جاصنيرن  بنللنني  طبنية عاا الكتل النيومية  
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 املطلب األول
 زكاة املرتبص تأصيل اخلالف الفقه  يف

لبينن تأاي  امم  ا د،ن اصسألة يسدت  ي ا مدر تمسديم دد،ا 

 اصطول إىل فر يل :

 

 الفرع األول
 حترير حم  النزا 

 اصد ير ( : التدنعر)  حن  د   مهنو نمنيهم انمنم منلكااتا  ال    

  نال ينضدبط لدو نقدت ا البيد  ندو ال،ي يبي  ني رتي بنلسنير احلنب

نا قم دة نا عنا  نغدقدم مدن  جنا البمنلة نامدرعنا نالرشاو )كت

افيل بنلسو ( : حن يمدوم ا كد   فهكم زكنتدو .حاهنل احلواسيت نالطوَّ

نبميدت  ند ن ح وامدًن  ثدم    نم من  ن ن من  رنذ  نلو كسد   دوقهن

   إىل من  ن ن من النموع  نيزكي اجلمي     اح  ك  حول . يضم قيمتهن

السدونية  ي درتينددو الد،ي  ) اصدرتبص ( : رر اصهتكدنحمن التدنع

 البندنو نحاايض كنل،ين ي رتنن النيمنا ر نيرتبص هبن اعنو ااتان  السني

مد ة مدن الدزمن  نيراد نن ا  دوا   حتدى ن هبدن نسهودن  نيرتبلدو

 هنن . ترتا  ح نينادن  فيبينيو

حن  : منلدكانمدنم فدقى  الامهدنو ا دد،ن احلنلدة  اختوات كومدة

كرا نعوهبن  ويو بتكراا ا  وام  ب  إذا بدن  السدونية زّكنددن الزكنة ال يت

 لسنة ناح ة  نإن بميت  ن ن ح واًمن.
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  نال ددواي  نحمحدد نايددة  نال ددنفنيية  )احل مجهددوا الامهددنونقددنل  

نال فدر    ناحد  اماص ير نغق اصد ير حكمهدحن  :نغقدم(  نا نزا ي

مدو نزّكدننفهنل  و  نحسو من اشرتى  رًثن لوتجناةبينهام    يدو احلدول قوَّ

  .(1) ن ك   نم  عنن النير إىل كوسو م يرا حن حمتكرا 

 الفــرع الثـــان 
  بل االختم  بيل الامهنو

ن بل د،ا االختم : حن مجهدوا اصنلكيدة قسدموا تدنعر رنذ 

  التجناة إىل انايل:

يُر:  دن ا ا ّنُل: الّتنعُر اُص    ندو ال،ي يكتسدُل النُيدرنذ  لُيد ير 

التجناة   نيك ُر بينُيدو نرشاُؤن  نال يمد ُا حن يضدبط  ححوال دو  كأادهنل  

دم.  احلواسيت  نسهو 

ددو -كجمهددوا  النيوددامو   - فددقى اصنلكّيددة ددي  رنث  : حّن ددد،ا ُيزك 

 ن وني و    اح   ك   حوٍل.

ت ك ُر(: ير  )اُصهح
نددو اّلد،ي ي درتي ا اذ   الّ نين: التنعُر غُق اُص  

دن فيبينُيهن  حن السونية     نيرتّبُص هبن  نيرُاُ  ا  وا   اعنو  ااتان    نير 

 -خمفدن لوجمهدوا – فدقى اصنلكيدة . البي  نالرشاو نتنضبُط ححواُلو ا

دونية :حن الزكنة ال جتل  د  دد،ا نإن بميدت  ند ن  ح وامدًن  فدإذا بدن  الس 

   كام  ب  .(2) زّكندن لسنٍة ناح ة

                                                           

((  ب اية اصجته  نهننية اصمتلد   البدن اشد   مطبنيدة اال دتمنمة  المدندرة   ج      1

260  261 . 

  نااصنتمى رشح اصوّطن  لوبنعي  164    4نا  البن  ب  الّ   ج (( اسير : اال ت،ك2

 ااصجته  ب اية   ن212    2ااجل   ج البن اش      نااصم من   122    2ج 
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 ملطلـب الثـان ا
 زكاة املرتبص يففقه  خلالف الا

 ر اصهتكدر ) اصدرتبص ( :التدنع زكدنة  درنذ اختوف الامهنو ا

نذلك     دن  نير  السونية نيرتبص هبن اعنو ااتان  ي رتيندو ال،ي 

 قوليل :
المدددول ا نل  :  نعدددول إخدددراج الزكدددنة ا  دددرنذ التدددنعر 

نلدو مدر  -اصرتبص  ن ك  حول يمر    د،ن النيرنذ  ندي ا موكو 

مدن عام قد  متودك دد،ن النيدرنذ بنيدة التجدناة.  -  ذلك ح وام ك دقة  

 . (3)  ناحلننبوة (4) نال نفنيية (2)  نقول بنيض اصنلكية (1)ند،ا احى احلناية

                                                                                                                                          
خويدد     التدنج نانكويدد   صخترصدد  نا261   260    1  جالبدن اشدد  ااحلايدد 

 . 400    2لونيب اّي   ج 

  2ن  ج1313حمحد  الرسخ،د  عاا اصنيرفدة   بدقن (( اصبسوط    يب بكر حمم  بن 1

   نب ائ  اللننئ   لنيمو ال ين حيب بكر بن مسنيوع الكن نين  عاا الكتل 190  

 . 20    2ن  ج 1306النيومية  الطبنية ال نسية 

   نالكنا ا فمو حد  اص يندة   يب  مدر 212    1(( ب اية اصجته   البن اش   ج 2

بن  ب  ال  المرطبي   مكتبة الرينذ احل ي ة   اصموكدة النيربيدة يو ف بن  ب  اهلل 

 .299    1ن  ج  1300السنيوعية  الطبنية ال نسية 

   39     2ن  ج 1310(( ا م    صهم  بن إعايس ال نفنيي    عاا اصنيرفة   بدقن  4

ى نحتاددة اصهتددنج ا رشح اصنهددنج   البددن حجددر اهلي مددي   اصكتبددة التجنايددة الكدد 

 .292     4ن   ج  1424بمرص

(( ك ن  المنن   ن متن انقنن    صنلوا بن يوسس البهويت   عاا الكتدل النيوميدة  ج 3

  نالارن     صهمد  بدن ماودح    حتميد  الد كتوا:  بد  اهلل بدن  بد   231    2

 .192      3ن   ج 1323اصهسن الرتكي   مؤ سة الر نلة   الطبنية ا نىل 
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المول ال نين : حن التنعر اصرتبص ال جتل  ويو الزكدنة ا  رنثدو 

ط  نلدو التي يرتبص هبن إال بني  بينيهن  فإذا بن هن زكندن لسنة ناحد ة فمد

  نال دنيبي  نطدننن   (1)بميت  ن ن ح وامن ك قة. ند،ا احى اصنلكددية 

 .(2) ن طنو  ن مرن بن عيننا  نابينية. من فمهنو التنبنييل

 ة :ـــــــــاألدل
 حنال : ا ت الل حاهنل المول ا نل :

ا ت ل المنئوون بوعول الزكنة    التنعر اصرتبص ك   دنم بدام 

 يىل :

 : ال لي  ا نل

ا ت لوا بنيموم النلو  ال الة    نعدول الزكدنة ا  درنذ 

 ىن نن من زن رن مم ُّ   قولددو تنيددنىل : :التجددناة  نمنهددن
. نقولددددددددو (3) َّ هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي  ريزي ٰى ين

                                                           

  1  ناصم من  اصمه ا  ج434    1  ناصوطأ  ج  60    2وي   ج (( منح اجل1

 222 . 

(( ااعدد  : اصلددنف   يب  بدد  الددرزا  بددن :ددنم اللددننينين  حتميدد  :  بدد  الددرمحن 2

   96   92ن      1304ا  يمي  اصكتل ان ممي   بدقن    الطبنيدة ال نسيدة 

ناصجمدو   رشح اصهد،ل     114   109     9ناال ت،كنا  البن  ب  ال   ج 

 .34    6  طبنية عاا الاكر  ج 6ليهيى بن رش  النوني  ج 

 .  104((  واة التوبة  : 4
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    :. نقولدددو تنيدددنىل..(1) ََّّ من  زن رن مم ام يل ُّ  نىل :تنيددد

 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّ 
قنل:)كدنن    ندوح ي   مرة بن عن ل ايض اهلل. ن(2) َّ حت   ينٰى ىن

 .(3)ا ول اهلل ا  اهلل  ويو ن وم يأمرسن حن سخرج الل قة ممن يني  لوبي (

نقدد  علددت ددد،ن النلددو  بنيمومهددن  دد  نعددول الزكددنة ا  ددرنذ 

التجناة ك  حول  عنن تارقة بيل مرتبص حن غق مرتبص  ند،ا النيموم 

 . (4)ال خيلص إال ب لي  

ص التدنعر اصدرتبص مدن بأسو يمكدن الدينسوقش د،ا ال لي  : 

حتدى يبيد   رنثدو  ثدم  –كدام  ديأيت  –د،ا النيموم بأعلدة المدول ال دنين 

 .(5)يزكيهن لنينم ناح  فمط 

                                                           

 . 19((  واة ال،ااين   : 1

 . 264((  واة البمرة  :  2

(( انان حبو عانع   نال ااقطني   نحسنو ابن  ب  ال . سلل الراية  حنعي  اهل ايدة  4

ن  1312   وامة  مؤ سدة الريدنن  بدقن   الطبنيدة ا نىل لوزيونيي  حتمي  : حمم

 .446     2ج

  نحتادة الامهدنو   يب بكدر  دمو 32    6(( اصجمو  رشح اصهد،ل  لوندوني  ج 3

  عاا الكتل النيومية   لبننن   الطبنيدة ال نسيدة 1ال ين حمم  بن حمح  السمرقن ي  ج 

  241    1ن  ج 1313

 . 116     2ج (( اصنتمى رشح اصوطأ  2
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 ال لي  ال نين : 

من انان حمم  بن  نيي   ن حيب  مر بن محن   ن حبيدو  حسدو كدنن 

يبي  اجلووع نالمرنن  فإذا فرغ من بينيهن اشرتى م وهن  فدم  تمد   ند ن 

من جتل فيو الزكنة  فمر بدو  مدر بدن امطدنل ا  اهلل  ندو  ن ويدو حب ا 

ٍي منلك ين محن  (  فمدنل: من ند ي نو  عووع حيموهن لوبي   فمنل :) ز 

 . (1)جتل فيو الزكنة  قنل:) تمًوم (  فموم من ن ن  ثم حعى زكنتو 

مل ياددر  بدديل تددنعر  -ا  اهلل  نددو  -حن  مددرنعددو ال اللددة : 

 مددرتبص ا نعددول تمددويم حموالددو نتزكيتهددن كدد  مددرتبص نتددنعر غددق

 .(2) نم

بدأن حثدر محدن  يد ل  د  حسدو كدنن مد يرا  نسوقش دد،ا الد لي  :

نلددديس مرتبلدددن  ندددد،ا لددديس ا حمددد  الندددزا    ن الندددزا  ا التدددنعر 

 .(3)اصرتبص

 ال لي  ال نل  :

مل سنيوم حن اح ا فر  بيل التنعر اصرتبص نالتنعر اص ير ا الزكدنة 

 بد  إهندم -ا  اهلل  ندو  -اللدهنبة نالتدنبنييل قبد  انمدنم  منلدك من 

                                                           

  134     3(( انان البيهمي ا السنن الك ى  كتنل الزكنة  بنل زكنة التجناة  ج 1

  نال نفنيي ا مسن ن  كتنل الزكنة  بنل ا ا مر هبن نالته يد   د   4492برقم 

 .644  برقم 229    1تركهن ج

وع  عاا الكتدل (( احلنني الكبق   لوامناعي   حتمي  :  ىل منيوذ ن نعل  ب  اصوعد2

  6  ناصجمدددو    ج 223   4ن   ج1319النيوميدددة  بدددقن    الطبنيدددة ا نىل 

 32 . 

 . 224م      2004ن  1322(( ا موال   يب  بي   الطبنية ا نىل  4
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حمجنيوا    حن التدنعر يضدم مدن ا ي يدو مدن مدنل التجدناة إىل  دنئر منلدو 

النم   نيزكيو إذا بوغ النلنل زكدنة  درنذ التجدناة  عنن تاريد  بديل 

 .(1)تنعر م ير حن مرتبص 

،ا المدول بدأن انمدنم منلدك مسدبو  ا ددنسوقش دد،ا الد لي  : 

 .(2)بنيم  حد  اص ينة  كام حكنن  نهم ا موطوو 

قولو ا  اهلل  ويو ن وم : )ال زكنة ا منل حتدى  ال لي  الراب  :

 . (3)حيول  ويو احلول ( 

حن  رنذ التجناة ينيت  فيهدن احلدول  فوعدل حن  نعو ال اللة :

تكددون زكنهتددن ا كدد  حددول  ن ددرنذ التددنعر اصددرتبص مددن  ددرنذ 

  فدددم عا ددي لتخلددديص احلدددول بنلتددنعر اصددد ير عنن التدددنعر التجددناة

 . (4)اصرتبص

: حن المدول بنيد م نعدول الزكدنة  د  اصدرتبص ال لي  امدنمس 

حتى يبي   رنثدو  يدؤعي إىل فدتح بدنل االحتيدنل لوندن   د  إ دمنط 

                                                           

 . 224ا موال   يب  بي       ((1

 . 434     1اصوطأ   ج   ((2

  بدرقم 100    2السدنئمة  ج  حبو عانع ا كتدنل الزكدنة  بدنل ا زكدنةحخرعو   ((4

من ح ي     بن حيب طنلدل ا  اهلل  ندو  نانان الرتمد،ي ا عنمنيدو ا  1244

كتنل الزكنة  بنل من عنو ا : ال زكنة    اصنل اصستانع حتى حيول  ويو احلول  ج 

 . 641  برقم 12    2

  4  لوامناعي  ج   ناحلنني الكبق20    2ب ائ  اللننئ   لوكن نين  ج  اسير : ((3

 . 22     4  ناصغني  البن ق امة  ج 223  
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الزكنة ا حموال التجناة  فيتجو التجنا إىل الرتبص بنيرنثهم التجنايدة  

 . كنة فيهنحتى يسمطون الز

منيرتثن    قول انمنم منلك بنلتاري  بديل حمم  بن احلسن قنل 

اصرتبص ناص ير: ) من ا ا اذ حيوة ا تري الزكدنة م د  دد،ن  إن كدنن 

كددام قددنل حددد  اص ينددة   يكددون اصددنل الك ددق في ددرتي بددو التجددناا  مددن 

 نة ا  النيرنذ التي إذا تربص هبن الرع  إن زاع ا ثمنهن فهو يزي   نة

 .(1)ي ن لرتبلو   نليس  ويو فيو زكنة ...( 

 ثنسين : ا ت الل حاهنل المول ال نين :

ذدددل اصنلكيددة إىل حن التددنعر اصددرتبص ال جتددل  ويددو الزكددنة ا 

 رنثو التي يرتبص هبن إال بني  بينيهدن  فدإذا بن هدن زكنددن لسدنة ناحد ة 

 فمط  نلوبميت  ن ن ح وامن ك قة .

 ذلك بنلسنة نا ثر نالمين  ناصنيمول : نق  ا ت لوا   

: حنال :  نّة   ا عّلُة من السُّ

ا ت ّل اصنلكّيُة    د،ن اصسدألة  بجمودٍة مدن ا حنعيد   النّبوّيدة    

 : منهن 

                                                           

   يب حمم   ب  الودنل بن  ىل بن سرص ال نيوبي اصنلكي  حتمي  : حبو رشح الر نلة ((1

   421    1ن  ج 1322الاض  ال مينطي  عاا ابن حزم  اصغرل  الطبنية ا نىل 

نمدن  199ددد مرع   نب  دددد   نااع  حيضن: زكنة اصرتبص نتطبيمنهتن اصنينرصة د

 بني دن.
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دو   : »و ا  اهلل  ويو ن وم قولُ  -1 ر    ال  ف   ن 
ن  بح   م  ا    

و  ل يحس       اصحُسح

ة   ق   . (1)«ا   

يحد   : »  ويو ن وم ا  اهلل نقوُلو  -2  امح 
ة  ق  د   نح ا  ُ  ل ُكمح    وح ا  ق  ح   

ق ي    الرَّ   . (2)«ن 

نة  : »ا  اهلل  ويو ن وم   نقوُلو  -4 ك  ق ي   ز  يح   نالرَّ  . (3)«ل يحس  ا  امح 

 وجه الداللة من هذه األحاديث :
نمنهددن النيبدد   -إن ددد،ن ا حنعيدد  قدد  علددت  دد  حن النيددرنذ 

فيهن الزكنة  فإذا اشرتى  رثن بنلنم  لوتجدناة  فمد  ال جتل  -نالار  

رص  من جتل ا  ينو الزكنة إىل مدنال جتدل ا  يندو  فدام عام  رثدن فدم 

نو فيو  فإن النية مارعة ال تدؤثر  نلدو حثدر  النيدة عنن  مد  لوعبدت 

 . (4)الزكنة    من كنن  ن ن  رذ لومنية  فنوى ب،لك التجناة 

                                                           

    2ا كتنل الزكنة  بنل ليس    اصسوم ا  ب ن ا قة  ج  حخرعو البخناي  ((1

  نحخرعو مسوم ا كتنل الزكنة  بنل ال زكدنة  د  اصسدوم ا 1363  برقم 121

   من ح ي  حيب دريرة ا  اهلل  نو . 922  برقم  426    2 ب ن نفر و  ج 

(   2344(   نالنّسدنئي )ح/620(   نالرتمد،يُّ )ح/1264رعو حبدو عانع )ح/(( حخ2

 (.1490نابن منعة )ح/

 (. 1296حخرعو حبو عانع )ح/  ((4

.  نُيمحُظ حّن اصنلكّية متّسكوا بنيمدوم دد،ن  421   420    1رشح الّر نلة  ج  (( 3

ي تودزمهم ا ا حنعي  ا المول بنيد م نعدول الّزكدنة  د  الّتدنعر اصهتكدر  ندد

  الّ الة   الّتنعر اص ير  نلكنح خّلودن بنآلثنا  الوااعة   ن  مر نغقن من الّلهنبة

 دد  نعددول  الّزكددنة  ا  دددرنذ  الّتجددناة   نمحوودددن  ددد  اصدد ير ال  دد  غدددق 
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أن النيددة نحدد دن مل تددؤثر ا حكددم زكددنة بدد نسددوقش ددد،ا الدد لي  :

 رنذ التجناة  نإسام عنيوهن لونامو بنلتجناة دو اصوعل لزكنهتن  كام حن 

عني  ال،دل نالاضة لوتهىل هبن مسمط لزكنهتن  فوام مل  ز حن يمدنل : إن 

: كنهتن  ك،لك فإسو ال يلح حن يمنلالنية ا احلىل بمارعدن دي اصسمطة لز

 . (1)اة بمارعدن دي اصوعبة لزكنهتن إن النية ا التجن

:  ثنسين : ا عّلُة من ا ثر 

 : ا ت ل اصنلكّيُة    من ذدبوا إليو بجموٍة من اآلثنا   منهن 

1 - : دنل  نئُغ ق  ط دنو   ُ دو    » من انان إبراديُم اللَّ دنل      ر  ل دُو م  دنع  : ت 

يحد و  نُتدُو  ح    ك  د ز  رض   تَّى ح  ن نٍ  ش  ق  ا  ح اح
دوك    د   س هح دُو    ت ن   م  م  دو   ح نح ُيم 

دن  و  م 

نل  : ال ُو   ق  نت  ك  ُج ز  ر  ُيخح نُُو  ف  م  ُو ث  سَّ ُم ح  و  نيح ٍة   ي  ٍل ح نح ف ضَّ د  نح ذ 
نن  م  ن ك  نح م 

ل ك  ن 

وُ  نت  ك  نحُو ز  ج  م  ر  وُ   ح خح ن   ا ب  نحُو إ ذ 
ج  م  ر  يحٍ  ح خح نح ب 

نن  م  ن ك  م   .(2)«ن 

ٍذ ال   »يمدوُل:   طدنو   كننقنل:  ابن  عريٍج ن ن  درح ال  زكدنة  ا    

ّضةُ  الا  ُل ن  د  اُا إ الّ ال،َّ  .(3)«ُي  

                                                                                                                                          

  ن ددق ح ددمم  363    1اصد ير)اصهتكر( . اسيددر: ترتيددل اصد ااي  لنييددنذ ج 

 .  122     2  ناصنتمى رشح اصوّطأ  ج 449      14النبمو  لوّ،دبّي   ج 

 . 222    4احلنني الكبق  لوامناعي  ج  ((1

   نحخرعو خمترصًا:  ب  934     4( حخرعو بتاممو : ابن زسجويو ا )ا موال(  ج(2

 .123     4   نابن حيب شيبة  ج  96     3الرّزا   ج 

 .94     3حخرعو  ب  الرّزا   ج  ((4
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 ن اعدٍ  لدُو طنيدنم  مدن اجُلنيحايَّ  ألُت »قنل:  منيمر  من انان  - 2

ى حاو و و ق  زكَّ و يريُ  بيني 
: قنل: قنل  حاث  ليس فيدو زكدنة  حتَّدى  ال نيبيُّ

 .(1)«ُيبن   

حن طننن دًن ُاني  ندو  بنيد  حن ذكدر -احلدنفُظ ابدُن  بد  الد ّ  قنل

ال ح وم حح ا قنل بمول ال نيبي ن طنو ا غق : »-كمول   طنو نالّ نيبي

اص ير إال منلكن امحو اهلل  نحّمن طننن   فم  اختوف  نو ا ذلدك  فدُرني  

 نو مدن ذكرسدن  نُاني   ندو إ دنُل الّزكدنة  ا ُ درنذ  الّتجدناة  كد َّ  دنٍم 

 .(2)«النيوامو   بنلّتمويم  كسنئر  

نل ك  من اناُن  - 4 وُ  م  غ  و  ُو ب  سَّ سَّ  ح  يز  :ح  ز   الحني 
بح   ر  بحن     و دو   نُيم  نم  ت ل  إ ىل     ك 

م  ح 
:        ع  ة  ق  ي ة  »ا  اللَّ  

اصح نش  الحني يلح   ن    ن 
ث  رح ُة ا  احلح  ق  ام  اللَّ   سَّ

 . (3)«إ 

ت الل اليندريددة بنيدد  حن ذكددر ا دد -احلددنفُظ ابددُن  بدد  الدد ّ  قددنل

  نمدن عدنو ا ( لديس  د  اصسدوم ا  بد ن نال فر دو اد قة) به ي : 

دري -د،ا : » - منيننن  ن بنيض اللهنبة ايض اهلل  نهم مح موعدوع   -لني 

: حّسو ال زكنة  ا النُيدرنذ   نال زكدنة  إاّل  دم  حماوظ   ن دؤالو  ن ن غق 

مددنهم  دد  زكددنة  نلدديس ددد،ا  ددن ناحددٍ   ا النيدديل  ناحلددرث  ناصنشددية  

                                                           

  .92      3( حخرعو  ب  الرّزا   ج (1

 .96      3   ناسير: ملنّف  ب  الرّزا   ج 141    4اال ت،كنا  ج   ((2

نق  ا ت ّل هب،ا ا ثر    د،ن اصسألة انمنم  هنون   كدام ا )اص ّنسدة الكد ى( ج  ((4

نو مدن ا     نمل حع ن مرفو ًن إليدو    نلكنّو عنيوو من قول النّبيّ 2 21   2

 كتل احل ي   ناهلل ح وم.
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  لغدق  الت جدناة   الت جناا    نإّسام د،ا  ن دم    زكنة  النُيدرنذ  اصمتندنة  

 حّتدى ُتبدن   إالّ 
نمن ح وُم حح ًا ُاني  نو ّحسو ال زكنة  ا النُيرنذ  لوت جدناة 

 . (1)«ابُن  ّبنٍ     اختمٍ   نو

ال  من حّسو  من حشنا إليو احلنفظ ابن  ب  بأن وميكن مناقشة ذلك :

حّسو ال زكنة ا النيدرنذ لوّتجدناة حّتدى تبدن  ال   اني  ن ابن  ّبن 

تَّدى : » أبـو عبيـد  و كام قدنل ي ه  ص،دل منلك   سّ  بُّص  ح  دنلرتَّ 
دأح   ب  ال  ب 

يحو   و  ب ة     اع  نُة ن  ك  الزَّ ب ي    ن  ظندُرن حهّنن ناعبدة  صدن ممد مدن ا  دوام  ال   «ي 

 هلل ح وم.نا  (2)حلول ناح 

: ثنل ن:  ا عّلُة من المين  

 ا ت لَّ اصنلكّيُة    من ذدبوا إليو بجموٍة من ا قيسة   منهن: 

 القياُس على الدَّْيِن: -1
حن الزكنة متنيومة بنيديل اصدنل  نلديس  د   نممتم د،ا المين  :

ال اصنل حن خيرج زكنة  ن اصنل من منل  وان  فم  ل  ويدو حن خيددرج 

نيدرنذ اصرتبص  هبدن مدن غقددن قبد  بينيهدن  قين دن  د  الد ين  زكنة ال

 .(3)نذلك  سو ليس  ويو حن خيرج زكنة ذلك ال ين من منل  وان 

                                                           

 .169    4اال ت،كنا  ج  ( (1

 .221ا موال       ((2

 . 260      1اصوطأ  ج  ((4
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مد،دل منلدك : »شدناحن دد،ا الميدن   احلنفُظ ابُن  ب  الد ّ  قنل

ن: حح :ن: اع  يبتدن  السدو  نحاهنبو حّن الّتجناة تنمسم  ن دم قسام

سانقهن  فيأيت  ويو ا ذلك النينم نا  وام نمل يبد  ا حيل اخلهن نيرتنع 

توك السونية  نق  سدوى التجدناة هبدن: حّسدو ال زكدنة  ويدو فديام اشدرتى مدن 

النيرنذ حّتى يبينيهن  فإذا بن هدن بنيد  ح دوام مل يكدن  ويدو حن يزكدي إال 

ن  اّلد،ي يمد لنينم ناح   يح تضيو ادنحُبو  نقد  غدنل  ندو  نمكد  دكنلد َّ

يو إالّ لنينٍم ناح ٍ ح وامًن  ن  ال،  . (1)«ي كنن  ويو: حّسو ال يزك 

 نسوقش د،ا المين  من نعهيل :

حن الزكنة ليست متنيومة بنييل اصدنل  نإسدام بميمتدو   الوعو ا نل :

فنلميمة دي حم  الوعول ا زكنة  رنذ التجناة   ن النلنل منيتد  

 .(2)بنلميمة 

جتل ا ح يدنن  درنذ  حسو    التسويم بأن الزكنةالوعو ال نين : 

التجناة  فإسو ثبت ا السنة  ن ا ول اهلل ا  اهلل  ويو ن وم نحاهنبو 

حسو ق   ل احل  ا اصنل  ثم حيول إىل غقن  ممن يكون إ طنؤن حيرسد  د  

منيطيو من ا اد   نمدن ذلدك : كتدنل النبدي اد  اهلل  ويدو ن دوم إىل 

ك  حنمل عينناا  حن   لدو مدن منينذ بنليمن ا اجلزية نحمرن حن يأخ، ) من 

                                                           

 . 164      4اال ت،كن  ج  ((1

   4  ناصغندي  البدن ق امدة   ج 20    2اسير :  ب ائ  اللدننئ    لوكن دنين   ج  ((2

  29 . 
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  فأخ، النبي ا  اهلل  ويو ن وم النيرذ من مكنن النيديل. ثدم (1)اصنينفر(

كتل إىل حد  سجران :)نا ك  اعل حلف حوة  ك  حوة حنقية  مدن زاع 

  فأخ، النييل مكنن النيدرذ. (2)امراج حن سمص فني  ا ناقي  فويهسل 

 .(3)نكنن  مر يأخ، انب  من اجلزية 

د،ن ا شينو قد  حخد،  فيهدن حمدو  مدن غدق اصدنل الد،ي  فك 

نعبت فيو توك احلمو   فوم ي  هم ذلدك إىل إ دمنط الزكدنة  نلكدنهم 

ف نا ذلك بغقن  فك،لك حموال التجناة  إسام كنن ا ا  فيهن حن تؤخد، 

الزكددنة منهددن حساسددهن  فكددنن ذلددك با  ودديهم مددن المطدد  نالتبنيدديض  

 . (4)نل،لك ترخلوا ا الميمة 

 

 

                                                           

    4نانمناة نالايو  بدنل ا حخد، اجلزيدة  جحخرعو حبو عانع ا كتنل امراج  ((1

  22    2  نالنسنئي ا كتنل الزكدنة  بدنل زكدنة البمدر  ج 4042  برقم 164

  2  نالرتمدد،ي ا كتددنل الزكددنة  بددنل مددن عددنو ا زكددنة البمددر  ج 2320بددرقم 

   ن منينذ بن عب  ا  اهلل  نو. نحسنو الرتم،ي  نقنل ابدن 624  برقم 14 

: إ ددننعن متلدد  اددهيح  ثنبددت . نعددنو ا  242    2التمهيدد  ج   بدد  الدد  ا

 بنيض الرناين  تاسق احلنمل : بنصهتوم . ناصنينفر : ب ينل تكون بنليمن .

 . 204  برقم 233يب  بي   كتنل افتتنح ا اثيل اوهن    ا موال    ((2

  2  ج ل اجلزيدةحخرعو منلك ا اصوطأ برناية حمم  بن احلسن   كتنل الزكدنة  بدن ((4

 .444برقم 142  

 . 222 -222ا موال   يب  بي      ((3
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 : المينُ     النُيرنذ  اُصمتننة   -2

ذ  »  :ا منيندى دد،ا الميدن   المنيض  بد  الوّددنلقنل  درح حّسدو   

 . (1)«كنلنُيرنذ  اصمتننة   ممووي  غُق م اا   فم يوزُم تمويُمو ك َّ  نٍة 

بددأن قيددن   ددرنذ اصددرتبص  دد  نيمكددن حن ينددنقش ذلددك : 

رنذ اصددرتبص إسددام عنيوددت  ن  دد قيددن  مدد  الاددنا   ددرنذ المنيددة 

لونامو  ال،ي من حعوو رش ت الزكدنة  بخدم   درنذ المنيدة  فإهندن مل 

 جتني  لونامو .

اما  -4  : (2) المينُ     اصنل  الض 

:قنل   دختينينُّ دنٍل »  حيُّوُل السَّ ت دل  ا  م  يدز  ك  ز   الحني 
بحد   دن     در  بح ح نَّ ُ م 

اًم   ي    ُظوح
ُو ب نيحُض الحُوال ة  ب ض  دن  ق 

د م  م   ن م 
نُتُو ص  ك  ُ، ز  خ  ُيؤح    ن 

و و   إ ىل  ح دح
ن  ع  أحُمُر ب ر 

ل ك   نيح   ذ  مَّل  ب  يل    ُثمَّ   
ن   الس 

ًاا ب ك ت نٍل: ام 
نن  ث  ُو ك  إ سَّ ة   ف    

اح  نة  ن  ك  نحُو إ الَّ ز 
،  م  خ   . (3)«ح نح ال  ُيؤح

                                                           

  ناسيددر: اصنتمددى    421  420     1(( رشح الّر ددنلة  لومددنيض  بدد  الوّدددنل  ج1

 . 122    2ج

ٍا  » قنل ابُن ا ثق :   ((2 دام 
دي  فوديس ب ض  دى  نإذا ُاع  امُا: الغنئُل ال،ي ال ُيرع  اصنُل الض 

رح  م  : من حثح دان   ني    نم ُوو مدن الل     حن ُماح
نل بمنينى فن   ني 

: إذا غيَّبحت و  ف  ُ  ال و 

ن  وديهم   عَّ ُعدون ا  رح ،  منو زكنة   نٍم ناحٍ    نَّ حابنب و مدن كدنسوا ي  . نإسام ح خ  ننز 
سنقة  ك 

ية   نيل اصنث  ل  ويهم زكنة  الس     4النّهنية ا غريل احل ي  نا ثر   ج « . فوم ُيوع 

  100 . 

 .626(  حخرعو منلك  ا اصوّطأ  ح /(4
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م،دب دو ا  هللامحدو ا قد  بديل منلدك  » احلدنفُظ ابدُن  بد  الدّ  :قدنل 

و و  نحشنا إىل احلّجة  ص،دب و  ط  يحن  ا د،ا البنل  من ُموَّ ُن بأن  ال َّ ُن  ن   يح ال َّ

نمل ير ا ذلك إاّل زكدنًة ناحد ًة صدن مدن   نالنُيرنُذ لغق  اُص ير  بنل  ناح   

اما   ّسدو قمد  مم من ا  وام   تأ يًّن بنُيمر  بن   ب   النيزيز  ا اصنل  الض 

ددام حّسددو ال زكددنة  فيددو إال لنيددنٍم ناحددٍ   ين الغنئددل  ندد ن كنلض     ّن انالدد َّ

اما من غنل  ن انحبو  نالنيدرنذ  ند ن صدن ال يد ير   -ا ا  ا الض 

ين   -ن ندد  بنيددض حاددهنبو صددن يدد ير إذا كددنن  ويددو حكُمددو حكددُم الدد َّ

و من النَّيدر  نليس هل،ا اص،دل  ا النَّير  كبُق حظٍّ إاّل من ينيناُث   ااص،كو

  . (1)«من دو حقوى منو

 ّن كون  اصدنل  سنميدًن حن مراد ًا لودناّمو  ُددو  - ناهلل ح وم -نذلك 

كم  اّلتي  عو هن رُش ت  الّزكنُة  نليس دنني كبدُق فدرٍ  بديل  من حبرز  احل 

ر  ا د،ا اصنينى. ت ك  ذ  اُصهح ذ  اُص اا  نالني رح  الني رح

:ا عّلُة من اص اابنين :  نيُمول 

 ا ت ّل اصنلكّيُة من حيُ  اصنيموُل بوعهيل: 

دى الّسدونية  ا ّنُل  دتح ا ا مدوال  النَّنميدة   فودو زكَّ : حّن الّزكنة  رُش   

ددُا  فددإذا  -نقدد  تكددوُن كن دد ًة  -كدد َّ  ددنٍم  ددتح  ددن رشائهددن  فيترضَّ س م ل 

ُح كدنن كنمنًدن  بح دتح فدنلر  ب ه  ي تح  ن  البيد    فدإنح كنسدت ا  ُج ُزك  در  فيهدن فُيخح

وُ   .(2) زكنت 
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الدد،ي دددو منددنط  –بأسددو اليملدد  بددنلنامو نينددنقش ددد،ا الوعددو :

حميمة النامو   ن ذلدك غدق منيتد   نإسدام اصنيتد  كدون  –نعول الزكنة 

اصنل مني ا لم ت اما بنلتجناة   ن التجناة  بل حللدول الدربح  فيمدنم 

 . (1)امو الميمة السبل ممنم اصسبل  ثم إن النامو حيل  حكام بن

ج  زكنُة ك   منٍل منو ال من  واُن  نحيُ   الّ نين: حّن ا ا   حن ُار 

 مل ُيب ح  فم يوزُم إخراُج زكنت و من غق  قيمت و
ذ  اصني َّ لوت جناة   . (2) إّن الني رح

بددأن الميمددة دددي حمدد  الوعددول ا زكددنة نينددنقش ددد،ا الوعددو  : 

  بنلميمة . ن   فرذ التسويم بدأن  رنذ التجناة    ن النلنل منيت

ينلزكنة جتل ا ح ينن  رنذ التجناة  فنالسنة ق  حكد   حسدو قد   دل 

احل  ا اصنل  ثم حيول إىل غقن ممن يكون إ طدنؤن حيرسد  د  منيطيدو مدن 

 ا ا   نذلك كام  بمت انشناة .

 الرحي اصختنا :

ة نعدول بني   رذ حقوال الامهنو نحعلتهم نمننق دتهن ا مسدأل

إخراج الزكنة ا  رنذ التنعر اصرتبص  د  جتل الزكنة  ن ك  حول 

 -نلو مر    ذلك ح وام ك قة  -يمر    د،ن النيرنذ  ندي ا موكو 
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احلنايدة نبنيدض  من عام ق  متوك دد،ن النيدرنذ بنيدة التجدناة. نددو احي

الزكدنة  اصنلكية نال نفنيية ناحلننبوة  . حم حن التنعر اصرتبص ال جتل  ويو

ا  رنثو التي يرتبص هبن إال بني  بينيهن  فإذا بن هن زكندن لسدنة ناحد ة 

 فمط  نلوبميت  ن ن ح وامن ك قة. ندو احي اصنلكية  .

حقوى عليًم دو ننالرحي ال،ي حمي  إليو دو احى مجهوا الامهنو   

ن اال تبنا ال،ي قنم  د  ح ن دو إ دنل الزكدنة  منلك  انمنم من احي 

ُ رنذ التجدناة: حهندن مدنل مراد  لودنامو م د  النمدوع   دواو حسمدت ا 

مد يًرا كدنن حن  -بنلاني  حم مل تنم  ب   واو ابهت حم خرس   نالتدنعر 

و ك سلنًبن سنمًين -غق م ير يو  ق  م   .ك   نم فوعل حن يزك 

د،ا بننثنفة إىل حن   م إ نل الزكنة  د  اصدرتبص حتدى يبيد  

ح بددنل االحتيددنل  دد  إ ددمنط الزكددنة ا حمددوال  رنثددو  يددؤعي إىل فددت

التجناة  التي دي من حدم ا موال  فيتجو التجنا إىل الرتبص بنيرنثهم 

التجناية ن منط الزكنة فيهن  نال خياى حن ا ذلك باا نإعهنفن به  

 الامراو ناصسنكيل .

منلك جمنل يؤخ، بدو  انمنم يكون لرحي فإسو يمكن حننم  د،ا   

لك ا ححوال الكسنع نالبواا ال،ي يليل بنيض السو  ا بنيض فيو  نذ

متددر ا  ددوام نال يبددن  منهددن إال المويدد   فمددن التيسددق فمدد   السددنيل 

ن د،ن حنلو حال تؤخ، منو الزكنة إال  ام يبينيو فنيًم      نالتخايف    م 

ُينياى  ام مم  ويو مدن ح دوام الكسدنع  نذلدك  ن مدن حادنبو لديس حن 

 فنيوو . نال من بنختينان
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 املبحث الثالث
 التطبيقا  املعاصرة لزكاة املرتبص

 متهيد :

من اصنيووم حن لونيمنا اليوم  واو كدنن حاثدن زاا يدة حن من د   

حقيمت  ويهن نثنيًن خمتواًن  ن السنب   من حي  الرناج نانقبدنل  ويدو 

 من ك ق من اصست مرين   نلو ححدوال خيتودف حكدم الزكدنة بنختمفهدن .

سسدنن مدن ا اايض  ناصن د    التدي  تمدنم ن النيمنا: ُيراع بو من يموكو ان 

  نالنيامئر  نال م   نال كنكيل  نحمطن  وا ويهن  من  البيو   نالمل

 نالانددددددددنع   ناصخددددددددنزن   نسهودددددددددن.  ناال ددددددددرتاحن  الوقوع 

ة لود خول ا تركيدل اصدنعة  ك،لك فإن اصواع امنم )اصدواع ا نليدة( اصنيد َّ

لنو ة  ناصني ة لوبي    كنحل ي  ا ادنن ة  السديناا    نالزيدو   ا اص

اددددنن ة  اللددددنبون  نا  ددددمنت  ا اددددنن ة ا لطددددول ناحلجددددناة  

ناحليواسن  نالنبنتن   اصني ة  لوتلدني  نالتنيويدل  نسهوددن  دد  جتدل 

فيهن الزكنة    نإن كنن  ل  فه   جتل زكنهتن  ن  ك  حول   حم  جتدل 

 نة ناح ة فمط  . ن  بينيهن لس

حدددم ا  ددووة ناال تاسددناا  التددي ت ددنا بلدد ع ددد،ن ي توددك ددد

يمتيض بينن احلكم الرش ي فيهن  تمسيم د،ا اصبهد   اصستج ا   نالتي

 إىل اصطنلل التنلية :
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 املطلب األول
 زكاة األرض املشرتاة للتجارة

مددن اصنيوددوم حن بيدد  نرشاو ا اايض حمددر منيددرن  ا كدد  زمددنن 

ددو اادنذ ا اذ ذاهتدن حمدم  نلكن ال،ي ا تج  ا  رصسن د،ا نمكنن 

لومتنعرة  نن يوة من ن نئ  الكسل نالرتبح  حي  شن ت ا حينمندن 

د،ن ظندرة رشاو ا اايض نالرتبص هبن )تسدمينيهن( حتدى يرتاد  ثمنهدن  

فهد   د  دد،ن ا اذ زكدنة    ثم يموم التنعر ببينيهن بأ نينا مضن اة .

 نكيف تزكى  .

اية حنع حن حبيل حن المن  ة النينمة ا د،ا البنل : حن النيمنا نمنو ب 

 إذا متوكددو اددنحبو بملدد  المنيددة  ا اايض لدديس مددن ا مددوال الزكويددة 

 .  (1)نل،لك فن ا    م نعول الزكنة فيو إال إذا كنن لوتجناة 

فنلنيمنا ال،ي يتخ،ن انسسنن لوسكنى  حن لم تنيامل ال خيصد  

لة من حموال المنية  نالزكدنة الجتدل فيدو بنتادن  النيودامو  يني  ا د،ن احلن

                                                           

النيمنا ال،ي يتموكو انسسنن بنية التجناة : جتل فيو الزكنة  ن   نمة النيوامو. ناصراع  ((1

حن ينوي بتموك د،ا النيمنا التكسل مندو نالدرتبح . قدنل اصدرعاني :   بنية التجناة :

نحدُو . انسلدن  ا منيرفدة  ي دنذ    
ت   ح
دل  ب دو  ب نال  سُّ د   التَّك 

محل   : ح نح ي 
ة  دنا   الت ج 

يَّة 
ن ى س  نيح م 

 . 123     4الراعح من امم    لومرعاني   ج
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بنيد  ذلدك   موعدوعة  ند  الرشداو  حن طدرح  حكنسدت سيدة المنيدة ن واو 

سية اقتننو النيمنا لم دتنيامل ال خيصد جتنيودو مدنالً غدق زكدوي   فمجرع 

 ددنوا    يدد ة  مددن عامددت سيددة منلكددو مل تتغددق  ددن ددد،ا   حتددى لددو بمددي

 . (1)المل 

 ا اايض بمل  اصتنعرة فيهن فوهن حنلتنن :  حمن رشاو

 احلالة األوىل : حالة التاجر املدير:

ندو من ي ير جتناتو ا ا اايض  في رتي ا اذ بسنير اجلموة  

ثم يموم بتجزئتهن ) تمطينيهن ( نينيرثهن لوبي  بنلسنير احلدنب لوسدو   

 نير اجلموة عنن حن ينتير تغق ا  نينا نااتان هن  فقبح من الار  بيل 

 ن نير التجزئة. 

نددد،ن احلنلددة يكددون حكددم التددنعر فيهددن حكددم التددنعر اصدد ير ا 

نعول الزكنة  ويو ك   نم  متدى بوغدت سلدنبن  نحدنل  ويهدن احلدول  

 ندو حم  اتان  بيل  نمة الامهنو .

 احلالة الثانية : حالة التاجر املرتبص : 
كنددو ال نيتهمدد  ذلددك فدديمن ي ددرتي ا اذ بنيددة التجددناة  نل

 -ينيرثهن لوبي  بسنير السو  احلنب  ب  ينتيدر ااتادن  الطودل  ويهدن 

                                                           

إعنبة  ن  ؤال : من دى احلدنال   اسير : موخص ا ححوال نححكنم زكنة النيمنا   ((1

التددي جتددل  فيهددن  الزكددنة ا النيمددناا  نا اايض   . موقدد  : ان ددمم  ددؤا ل 

 م .   2012/  4/  2نعوال  لو يخ انلح اصنج    تنايخ النرش 
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حتى ترتا  ح نينادن  نذلك لتم ع البنينن  -نلو بميت  ن ن  نيل ك قة 

إليهددن  حن ناددول اصرافدد  نامدد من  نالطددر  إليهددن  حن غددق ذلددك مددن 

 ا موا نالنيوام  اصؤثرة ا تغيق قيمة نح نينا ا اايض .

لدددرتبص دندددن ناثدددهة ا دددد،ن احلنلدددة مدددن اصتدددنعرة نادددواة ا

 بن اايض  نالتكسل نالرتبح منهن . 

ن ويددو  فاددي كيايددة إخددراج الزكددنة  ددن ددد،ن ا اايض اص ددرتاة  

لوتجناة  يكون فيهن خم  بيل النيوامو  ند،ا امم  خمرج    امم  

نعر ال،ي حناعسدنن قبد  ذلدك بديل اصنلكيدة ناجلمهدوا ا كيايدة زكدنة التد

 .  (1)اصرتبص 

نمن دنن  اختوف الامهنو اصنينرصنن ا كياية إخراج الزكنة  دن 

 د،ن ا اايض    قوليل :

المول ا نل :حن د،ا التدنعر يزكدي دد،ن ا اايض التدي اشدرتادن 

لوتجناة ك   نم  نلو بميت  ن ن ح وامدن ك دقة  فيمومهدن نيزكيهدن كد  

 . (2) نم  ن  مرنا احلول  نبووغ النلنل 

                                                           

 نمن بني دن من د،ا البه  . 14ا زكنة اصرتبص      ااع  امم  الامهي ((1

حبو ااتاددن  ا  دددنينا: جتدددل الزكددنة فيددددو كدد   دددنة (( النيمددنا الدد،ي يددرتبص بددو اددن2

قيمتو  نلو بدمي  نددينن    فرشاو النيمنا    سية الدرتبح مندو ا اصسدتمب  البنييد  : ال 

يسمط الزكنة  نو  نمنو رشاو اصخططدن  البنييد ة  دن البود  استيدناًا  لوقدت اغبدة 

ا بيد  ا اذ موعبدة لزكنهتدن  النن  فيهن نااتان   نيردن  فه،ن النيدة اصسدتمبوية 
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  بينيهن نقبض ثمنهن لنينم ناح  فمط المول ال نين : حسو يزكيهن بني 

 نلو بميت  ن ن 

                                                                                                                                          

نال تأثق لتأعي  سية البي   من عامت ا اذ مرا ة لوتجناة  ناصملدوع منهدن سدامو 

 اصنل.

ند،ا يسميو حد  النيوم )التنعر اصرتبص( نحاح ا قوال فيو ددو مدن ذددل إليدو مجهدوا 

النيوامو من نعول الزكنة  ويو ا ك   دنم . ااعد  : موخدص ا ححدوال نححكدنم 

كنة النيمنا  إعنبة     ؤال: من دى احلنال  التي جتل فيهن الزكدنة ا النيمدناا  ز

نا اايض    دد  موقدد  ان ددمم  ددؤال نعددوال  ال دديخ اددنلح اصنجدد   تددنايخ 

 م. 2/4/2012النرش

نا  ؤال  ن  : ا اايض التي اشرتادن من حع  التكسل د  يودزم  ويهدن زكدنة  دنوية 

يبينيهن نيزكيهن كام يران بنيض النيوامو  . نإذا قي  إن  كنيرنذ جتناة  حم تبمى حتى

 ويهن زكنة فه  يزكيهن ك   نة نإن مك دت  دنينن حم مدرة ناحد ة  حي إذا مدن بدن  

يزكيهن لوسنوا  اصنثية حن لسنة ناح ة  م  ممحية حن الارع قد  يكدون  ند ن ا 

ن  منهن  ناصنينى د،ن النيمناا  نا  هم منل ك ق  نإذا حااع حن يزكي اقرتذ حن ب

حن النمدد  ال يمددف  ندد ن بدد  بمجددرع تددوفر نو ل يددو ي ددرتي بددو نال يمددف  ندد ن. 

ناجلوال : ا اايض اص،كواة ا السؤال من  رنذ التجناة  فتجل الزكنة فيهدن  

يمومهن ك   نة بميمتهن من غق سير إىل قيمة الرشداو  فدإن كدنن  ند ن مدنل حخدرج 

زكنهتدن  دن السدنوا  اصنثدية مدن قيمتهدن بنيد  بينيهدن الزكنة مندو  نإال فإسدو خُيدرج 

نا تمم ثمنهدن  ندكد،ا النيمدناا  اصنيد ة لوتجدناة التدي ليسدت بأ دهم.  ) فتدوى 

(. ناسير حيضن: كيف حخرج الزكدنة  د  قطنيدة حاذ  3241الوجنة ال ائمة اقم: 

   ال يخ  ىل السنلو  . 21-1301 20اشرتيتهن   من، 
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 .(1)ح وامن ك قة 

نال خياى حن ا نىل دو ا خ، بنلرحي ا نل  ال،ي يوعل الزكنة  

ا ددد،ن ا اايض اص ددرتاة لوتجددناة  بهيدد   يمومهددن  اددنحبهن بهسددل 

 قيمتهن ا السو   نيزكيهن ك   نم.

                                                           

نى ان ددممية  جممو ددة الاتددننى الرشدد ية  زكددنة حاذ مو ددو ة الاتددن ااعدد  : ((1

م  نزكنة اصرتبص  2014/ 12/  2  تنايخ النرش:  2222ا ت اماية  اقم الاتوى 

 . 212 216نتطبيمنهتن اصنينرصة  مرع   نب     
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 لب الثان املط
 زكاة العقارا  املشرتاة بقصد االستثمار

قدد  ي ددرتي التددنعر ا اذ بملدد  ا ددت امادن ناصتددنعرة فيهددن  

نينوي حنل الرشاو حن يبنيهن قلواا  حن اماا  لبينيهن نح ا   كنية  

حنعكدددنكيل  حنفندددنع   حنا دددرتاحن   حنحمطدددن  لووقدددوع  حنخمدددنزن  

يم  نبنيد  االستهدنو مدن بننئهدن نسهودن. نق  ال يستغر  بننؤدن نقتن طدو

ينيرثهن لوبي   نيبينيهن بني  شهر حن حق  حن حك ر لكن عنن احلول  نبنيد  

 ا تمم ثمنهن يموم ني رتي حاثن حخرى نينوي ساس النية .

د،ا  نق  يموم تنعر لخر برشاو ا اذ نقنمة م   د،ن اصن    

   النينم  فمد    ويهن  نلكن بننؤدن يستغر  ا الغنلل نقتن طويم يزي 

اليكتم  بننو د،ن اصن    إال بني  مرنا مخس حن رش  نوا  م م   ن 

 إس نو د،ن النيمناا  يستغر  ا الغنلل ح وامن قب  اكتامهلن .

 فكيف تزكى د،ن ا اذ ناصن    التي حقيمت  ويهن  .

 ل عنبة  ن د،ا السؤال الب  حن سار  بيل حنلتيل :

تمد  بنددنو دد،ن الوحدد ا  حن اصن د   التددي احلنلدة ا نىل : حن يك

يم وهن اصرشن  اال ت اماي ا م ة النيدنم حن حقد   ثدم ينيرثدهن ادنحبهن 

 لوبي  بنلسنير احلنب.

ندنن  يكون احلكم ا د،ن احلنلة حقرل إىل حكدم التدنعر اصد ير  

نمنينى دد،ا حن ادنحل دد،ا اصرشدن  يوزمدو تمويمدو  د  اح  السدنة  
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% كنيدددرنذ  2,2ا ابددد   رشددد قيمتدددو بنسدددبة  نخيدددرج زكنتدددو بممددد ا

 .(1)التجناة

احلنلة ال نسية :   م اكتامل بندنو دد،ن الوحد ا  حن اصن د   التدي 

يم وهن اصرشن  اال ت اماي ا م ة النينم  ب  ابام يستغر  بننؤددن ح وامدن 

ك قة حتى تكتم  . ندنن ق  اختوف الامهنو اصنيدنرصنن ا كيايدة زكدنة 

    اصمنمة  ويهن ا الارتة التي مل يكتمد  فيهدن البندنو  د،ن ا اذ ناصن

نددد،ا امددم  خمددرج  دد  امددم  بدديل اصنلكيددة ناجلمهددوا ا زكددنة 

   نذلك    ثمثة لااو :(2)اصرتبص

الرحي ا نل: حن انحل د،ا اصرشن  يمومدو  دنوين  ند  مدرنا 

 ح  كد   دنماحلول بميمتو احلنلية ا السو   ثم خيرج زكنة قيمتو  د  ا

   ن سية التجناة موعوعة ا د،ا اصرشدن  مند، ب ايتدو  نبد،لك (4)قمري 

                                                           

حتت التطوير  عكتدوا  دوامن  ااع  ا د،ا اصنينى : زكنة حاايض الرشكن  النيمناية ((1

 . 116ن     1342    110جموة البهوث ان ممية  الني ع  بن انلح ال خي  

 14((  ااع  : امم  الامهي ا زكنة اصرتبص ا اصطول ال نين من د،ا البه     2

 نمن بني دن . 

(  اسير : فتوى ا  تنذ ال كتوا  ويامن النييسى ا عوابو  ن  دؤال ددو: دد  دندني 4)

النية ا بينيهن بني  االستهنو منهن.  ودام بدأسني زكنة    النياماا  التي حتت انس نو ن

حب ح بنلنياماة ال نسيدة قبد  االستهدنو مدن ا نىل حن قبد  بينيهدن   ناجلدوال : احلمد  هلل 

 نح ن  ناللمة نالسمم    من ال سبي بني ن  ن   للو نادهبو حمجنيديل  نبنيد  :
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يل    ويدو حسدو مدن  درنذ التجدناة  فدنصنيت  ددو سيدة االجتدنا نلديس 

ك  من قلد  االجتدنا  النيرذ لوبي   قنل انمنم النوني: )نمنل التجناة 

نا بنلرشاو فيو  ن  اكتسنل اصوك بمنيننثة حمضة  نإذا اقرتست سية االجت

ى يلق منل جتناة (   .(1)فإن اص رت 

م    ح دن  قيمتهدن تموً  فنلنيمناا  غق التنمة ) قي  انس نو (   

  فإن -نلو بنمر  نالتم ير -حسل حنلتهن بمنيرفة ام او   احلنبة

حي تكوادة ا اذ ناصدواع  تني،ا ذلك قيمت    ح دن   دنير التكوادة 

 .(2) اصضنفة

: حن د،ن اصرشن ن  ال جتل زكنهتن    انحبهن إال  الرحي ال نين

  فإذا بن هن زكندن لسنة ناح ة فمط  نلو بميدت  ند ن بني  اكتامهلن نبينيهن

                                                                                                                                          

م فإن النياماا  التي حتت انس نو إذا كنسدت لوتجدناة نليسدت لوتدأعق دوَّ   فإهندن  ُتم 

تسنني  فوو حهندن خولدت  يدم مد ًم) عنن ت دطيل (   ن  متنم احلول نتزكى بام

فإهنن تزكى بام تسنني  يم فمط   ناصهم حسك تزكيهن  م  منلدك )حي بميدة منلدك ( 

 ن.1341من عامت لنية التجناة. زكنة النياماا  التي حتت انس نو  مجنعى ا نىل

 . 266     2 ة اصاتيل  ج انثة الطنلبيل ن م ((1

   ناصنيدنيق الرشد ية 43( اسير :  علي  اناشنعا   صهن بة  زكدنة  الرشدكن      2)

(  نااعدد  حيضددن ا 42لومؤ سددن  اصنليددة ان ددممية )اصنييددنا الرشدد ي اقددم: 

النيمناا  قي  انس نو تزكى زكنة  رنذ التجناة : فتوى الوجنة ال ائمة ل فتنو   

 م . 2016/  2/  13  بتنايخ  4144اقم 
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ح وامن ك قة   ن حميمة اصست مر هل،ن ا اذ بإس دنو النيمدناا   ويهدن 

 .(1)ثم بينيهن  حسو تنعر مرتبص  فم يزكي حتى يبي  نيمبض ال من 

:  سص بنيض الامهنو    حسدو ال  دل  د  اصزكدي  الرحي ال نل 

حن يميم اصرشن   نوين نخيرج الزكنة  نو ك   دنم  نلكدن يمكدن لدو حن 

يموم بإخراج زكنتدو  دن السدنيل اصنثدية بنيد  بيد  النيمدنا. م نلدو: لدو حن 

عنيدو   200000مرشن ن نعبت زكنتو د،ن السنة نكنن ممد اا الزكدنة 

عنيدو   نقبد   مدرنا   220000ممد اا الزكدنة  نا السنة التي تويهن كنن

 102200000السنة ال نل ة  قنم انحل اصرشدن  ببيد  ا اذ بمبودغ 

 .(2)عنيو 32  000الواعل اصسته   ويو لوامراو ندو عنيو  فإسو خيرج 

نالشك حن الرحي ال،ي حمي  إليو دو الرحي ا نل ال،ي يمول حن 

رنا احلدول بميمتدو احلنليدة ا انحل د،ا اصرشن  يميمدو  دنوين  ند  مد

ددد،ن  قمددري   ن السددو    ثددم خيددرج زكددنة قيمتددو  دد  اح  كدد   ددنم

ا موال حموال سنمية  نق  ح    لوكسل نالتجدناة  نددي تد ا حابنحدن 

ك قة  نبنلتنيل فإسو  دل تزكيتهدن كد   دنم  حتدى ال يكدون دندني غدبن 

 نإعهن  به  الامراو .

 

                                                           

ااع  : فتوى قطن  انفتنو   نزااة ا نقن  نال دوون ان دممية بنلكويدت   اقدم  ((1

1102  . 

(   نزكنة النيمناا  التي حتدت  19923اسير : فتوى الوجنة ال ائمة ل فتنو اقم  )  ((2

 (. انس نو  لو يخ بن  ويامن النيمر     موق  حومن  ) لي برن لينتو



 زكاة التاجر املرتبص بيــن النظـرية والتطبيـق  ) دراسة مقارنة (

 

(111) 

 املطلـب الثـالـث

 (املواد األولية )اد اخلــام زكاة املـو
ة لود خول ا تركيدل  يراع بنصواع امنم )اصواع ا نلية(:اصواع اصني َّ

اصدددنعة اصلدددنو ة  ناصنيددد ة لوبيددد   كنحل يددد  ا ادددنن ة السددديناا   

نا  دددمنت ا ادددنن ة   الطدددول ناحلجدددناة  نالزيدددو  ا ادددنن ة 

النبنتددن  اصنيدد ة  اللددنبون  نالمطددن ا اددنن ة اصمبددس   ناحليواسددن  ن

لوتلني  نالتنيويل  نسهوددن  دد  جتدل فيهدن الزكدنة    نإن كدنن  دل  

 فه   جتل زكنهتن  ن  ك  حول  حم  جتل  ن  بينيهن لسنة ناح ة فمط .

نل عنبة  ن د،ن التسنؤال   دل تمسديم اصدواع امدنم حناصدواع 

 ا نلية إىل سو يل :
ا تركيدل وه  اليت ال تدخل  النوع األول :املواد اخلام املساعدة :

م د  البندزين  نالسدوالا  قوع ا اللدنن ن   اع الووكم اصنعة اصلنو ة 

التدي   كنللنبون نسهدون  نمواع التنييف ن نسهود ناحلطل   نالاهم

 يسدتخ مهن ح  دن اللنس  ليستهوكهن ا انن تو ال ليبينيهن  ناصواع التدي

نكدد،لك و      ويهددن السددالتددي يضدد واألرفــف لتغ،يددة عنال التجددناة 

 ن حلادظ النيطدر  ند  ي درتعن تدنعر النيطدوا موااير نالزعنعن  التديال
وحنو ذلك. فكل هذه املواد ال زكاة فيها، ألنها مل تعـد أصـال للبيـع، و  ـا     

 .(1)أعدها التاجر أو الصانع ليستهلكها يف صناعته ال ليبيعها 
                                                           

ا ددد،ا اصنينددى : عليدد  اناشددنعا  صهن ددبة زكددنة الرشددكن  : بيددت الزكددنة ااعدد   ((1

الكددويتي  قددرااا  نتواددين  الندد نتيل النيددنرشة ناحلنعيددة  رشددة لمضددنين الزكددنة 
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تـدخل يف تركيـب    وه  الـيت النوع الثان  :املواد اخلام األساسية :
نا  دمنت    كنحل يد  ا ادنن ة السديناا املادة املصنوعة املراد بيعها، 

نالمطدن  اللدنبون  ا ادنن ة نالزيدو ا انن ة   الطول ناحلجدناة  

ا انن ة اصمبس   ناحليواسدن  نالنبنتدن  اصنيد ة  لوتلدني  نالتنيويدل  

 نسهودن .

اصواع إذا حنل  ويهدن  نق  اختوف النيوامو اصنينرصنن ا زكنة د،ن

 احلول نمل تلن  بني      احييل :

الرحي ا نل : حن د،ن اصواع تمّوم نارج الزكدنة  دن قيمتهدن كد  

 .  نم    اح  احلول 

نحجددة ددد،ا الددرحي : حن ددد،ن اصددواع إسددام تددم رشاؤدددن لتدد خ  ا 

تلني  اصواع اصراع بينيهدن  نقد  قلد  منهدن حتميد  الدربح  فتأخد، حينود، 

 . (1)كم  رنذ التجناة ا نعول الزكنة فيهن ك   نم ح

                                                                                                                                          

م  ناصنيدد ل مددن قبدد  الندد نة  2001م  نالكويددت  2000اصنيددنرصة   ددوطنة  ددامن

/  24(  ) 243/ 24) "ةم  ناصو ددو ة الامهيدد 2002الرابنيددة  رشددة  البهددرين 

 ( .10/4962(   نال كتوا/ ندبة الزحيىل ا الامو ان ممي نحعلتو  ) 242

ا تن  حاهنل د،ا الرحي إىل دد،ن الاتدوى  نددي : ) حسدو جتدل الزكدنة ا ا ابدنح  ((1

ناصواع التي حتت التلني  ناصواع اصلننية إذا كنست لوبي  ( . ااع  الوجندة ال ائمدة 

ومية نانفتنو  مج  نترتيل حمحد  بدن  بد  الدراز  الد نيش  الندنرش : لوبهوث الني

(  ناصنيدنيق  3293الرينذ  فتدوى اقدم ) ائن ة إعااة البهوث النيومية نانفتنو  

 2ن   منيينا الزكدنة اقدم: )  1344الرش ية لومؤ سن  اصنلية ان ممية   اصننمة   

 /2  /6  /1 . ) 
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الرحي ال نين : حن د،ن اصواع ال جتل فيهن الزكنة من عامت مل تد خ  

 .ا تلني  اصواع اصراع بينيهن 

نحجة د،ا الرحي : حن د،ن اصواع غق مني ة لوبي   نإسام دي مني ة 

نود، ال تكدون مدن لوتلني   نمن عام ا مر ك،لك فم زكنة فيهن   هندن حي

 .(1) رنذ التجناة 

حن الدرحي ا نل ددو ا نىل بنالتبدن    ن –ناهلل ح وم  -نيب ن يل

تلني  د،ن اصواع من دو إال ن يوة لبينيهن  د،ا نإن كنن اصلن  ال يتيههن 

لوبي  قب  تلدنينيهن  نال يسدته   ابهدن منهدن نددي  د  حنلتهدن امدنم 

منهدن ببووغهدن البيد  بنيد  تلدنينيهن   ا نلية د،ن  نلكنو يسته   الدربح

فيل    ويهن حهنن مني ة لوبي   كام يل      منلكهدن حسدو مدرتبص هبدن  

 نبنلتنيل فتجل زكنهتن زكنة اصرتبص بننو    الراعح .

                                                           

اصنيدنرصة  اصننيمد ة ا عنلدة الكويدت  سنبنية لمضدنين الزكدنة( اسير: حبهنث الن نة ال2) 

   نزكدنة 422   م   41/2/1994-29دد اصواف  1314ذي احلجة  22-23

 .  219  212اصرتبص   مرع   نب     
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 املطـلـــب الـرابــــع
 زكاة االستثمار يف األسه  مع بقاء أصلها

نل  ا دته ثو  ر  النن  ا  رصسن د،ا لوسن من حلوان اح  اصد

التم م نالتطوا التجناي ا النينمل  نددو مدن ينيدر   )بتد انل ا  دهم (  

ندي حناا  منليدة ا دته ثهن الندن  لكدي يتنيدنمووا هبدن منينمودة النمدوع  

 نل،لك فإن من يموك د،ن ا ناا  يني  منلكن لونموع  رفن .

صك يثبت ملكيـة خـخص ءـزء مـن      وميكن أن يعرف السه  بأنه :
 . (1)لشركة، سواء كانت خركة مساهمة أو توصية باألسه  رأس مال ا

نالواق  حن خمفن كبدقا نقد  بديل الامهدنو اصنيدنرصين ا ححدوال 

  غدق حن الد،ي يتلد  (2)نتاناي  زكنة ا  هم يضي  اصمدنم  دن ذكدرن 

                                                           

ا د،ا اصنينى : ا  امل اصرصدفية نان دمم   صلدطاى  بد  اهلل اهلمرشدي     ااع   ((1

  141ن    1304احلدرميل  الريدنذ  الطبنيدة ال نسيدةاصكتل ان ممي  نمكتبة 

ناال ت اما بن  هم نا ناا  اصنلية   صهم  انلح عنبر  نزااة ال منفة نان مم   

م     1922  عاا الرشدي   بغد اع  412اجلمهواية النيراقيدة    وسدوة عاا دن  

امويد      نا  هم نالسن ا  نححكنمهن ا الامو ان ممي   مح  بن حممد  31

 . 32ن      1320عاا ابن اجلوزي  ال منم   الطبنية ا نىل 

كيايددة تمدد ير زكددنة الرشددكن  نا  ددهم حسددو : إذا كنسددت الرشددكة  يددرى النيوددامو ا ((2

 تخرج زكنهتن  فإهنن تنيت  بم نبدة ال دخص الطبينيدي  نادرج زكنهتدن بممنعيرددن 

كة الزكنة فنيد  منلدك ا  دهم الرش ية بهسل طبينية حمواهلن  حمن إذا مل ارج الرش

حن يزكي ح همو تبنين نح ى احلدنلتيل التدنليتيل: احلنلدة ا نىل: حن يكدون قد  ااد، 

%(  2  2ح همو لومتنعرة هبن بينين نرشاو  فنلزكنة الواعبة فيهن إخراج اب  النيرش) 
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هب،ن ال اا دة ددو كيايدة زكدنة مدمي ا  دهم. نقد  ا دتمر احي حغودل 

 لومسندم ا زكنة ح همو حنلتيل :الامهنو اصنينرصين    حن 

احلنلة ا نىل : حن يموم اصسندم بنصضنابة بأ همو  ن طري  البي  

نالرشاو خمل السنة  نتمويل منلو فيهن لم رتبنح من الادر  بديل  دنير 

الرشاو نالبي . ندنن ا د،ن احلنلة تني  دد،ن ا  دهم ا حد  منلكهدن مدن 

متهددن السددوقية  كزكددنة  ددرنذ  ددرنذ التجددناة  نبنلتددنيل يزكيهددن بمي

% (  نذلك  ن  حوالن احلدول نبودوغ  2   2التجناة بنسية اب  النيرش ) 

 . (1)النلنل 

                                                                                                                                          

من الميمة السدوقية بسدنير يدوم نعدول الزكدنة  كسدنئر  درنذ التجدناة . احلنلدة 

 : حن يكون ق  اا، ا  هم لم تانعة من اينيهن السنوي   فزكنهتن كام يىل : ال نسية

ممد اا مدن خيدص السدهم مدن  – ن طري  الرشدكة حن غقددن  –إن حمكنو حن ينير   – 1

 %(.2   2اصوعوعا  الزكوية  لورشكة  فإسو خيرج زكنة ح همو بنسبة اب  النيرش)  

 ذلك : نإن مل  ينير   فم  تني ع  اآلااو ا  – 2

) ح ( يددرى ا ك ددرنن حن منلددك السددهم يضددم اينيددو إىل  ددنئر حموالددو مددن حيدد  احلددول 

 % (   نت ح ذمتو ب،لك . 2   2نالنلنل  نخيرج منهن اب  النيرش ) 

% (  فدوا قبضدو  قين دن  د  غودة  10) ل ( نيرى لخرنن إخراج النيرشد مدن الدربح ) 

بة الزكنة  لو كتوا / حمم  كامل ا اذ الزاا ية. ااع  : حنال  تطبيمية ا حمن 

م   الننرش عاا اصنينا  بن  دكن اية      1922ن    1302 طية  الطبنية ا نىل 

220 . 

كنة الكويتي ((1 ائمة ناهليوة الرش يَّة لبيت الزَّ اصنئة(  نبو اد ا   (2ااع  : )الوَّجنة ال َّ

 120(  نقراان اقدم )  4 – 3/  22قراُا اصجم    الامهي   ان ممي ال نيل  اقم ) 
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احلنلة ال نسية : حن يموم اصضنال بنال ت اما ا ح دهمو  لتهلدي  

إيراعاهتن  م  االحتانظ بأا  د،ن ا  هم  ك ر من  نة . ندنن ا دد،ن 

ة التنعر اصرتبص حن اصد خر  فهد   ويدو احلنلة يأخ، منلك ا  هم اوا

ا كدد   ددنة مددن  ددنوا  االعخددنا زكددنة  حم حسددو يزكيهددن إذا بن هددن لسددنة 

 ناح ة فمط  .

احيددنن ا ددد،ن احلنلددة  نبدد،لك يتخددرج حكددم الزكددنة دنددن  دد  

امددم  الددوااع ا حكددم زكددنة التددنعر اصددرتبص. نإين حميدد  إىل ا خدد، 

   هنن حموال سنمية  بد  (1) هم ك   نم بنلرحي ال،ي يوعل الزكنة ا ا 

يمتوكهن النن   نتني  ثدرنة  إهنن تنيت  من ح يم ا موال اال ت اماية التي

 حميمية ا اصجتمنين  احل ي ة .

 ناهلل تنينىل ح   نح وم .                                         

                                                                                                                                          

 –(   ندو احي ابن بنز نابدن   يمديل   نااعد  حيضدن : اصنيدنيق الرشد ية  4 – 4/ 

 ( . 3/ 2/ 3منيينا الزكنة ) 

نا  عوال لاتوى  ن  ؤال دو: د  يوزم انسسنن زكنة  نوية    ا  دهم التدي  ((1

ي ثنبتدة  د  قيمتهدن  ا النيمناا  التي مل ُتب  إىل اآلن  نق  مك ت مد ة طويودة ندد

نإذا قيد  إن  ويهدن زكدنة فهد   نابام كنست حسمص من الميمة ا  ن ية ا السو  

يزكيهن ك   نة نإن مك ت  نيل حم مرة ناح ة  حي إذا مدن بدن  يزكيهدن لوسدنوا  

اصنثية حن لسنة ناح ة  م  ممحيدة حن الادرع قد  يكدون  ند ن ا دد،ن النيمدناا  

حااع حن يزكدي اقدرتذ حن بدن  منهدن  ناصنيندى حن النمد  ال  نا  هم منل ك ق  نإذا

 يمددددف  ندددد ن بدددد  بمجددددرع تددددوفر نو ل يددددو ي ددددرتي بددددو نال يمددددف  ندددد ن.

نحعيل  ن ذلك : بأن ا  هم اص،كواة ا السؤال من  درنذ التجدناة  فتجدل 

الزكنة فيهن  يمومهن ك   نة بميمتهن من غق سير إىل قيمة الرشداو  فدإن كدنن  ند ن 

خرج الزكنة منو  نإال فإسو خُيرج زكنهتن  ن السنوا  اصنثية من قيمتهدن بنيد  منل ح

 ( . 3241بينيهن نا تمم ثمنهن . فتوى الوجنة ال ائمة ل فتنو اقم : ) 
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 اخلـــــامتـــــة
ا نىل ناآلخرة ندو الوطيف  احلم  هلل ال النينصديل  لو احلم  ا

امبق  ناللمة نالسمم     ي  ا سبينو ناصر ويل   ي سن حمم  ن د  

 للو ناللهل الكرام إىل يوم ال ين .                               

 نبنيددددد                                              

  مددن خمهلددام ددد،ا عهدد  اصمدد   ن ددونية الامددق ا النيوددم  حاع

 – رذ د،ا البه  اصتواث     ج  حدم النتنئج التي تواوت إليهن 

 نح:هن من يىل : –بنيون اهلل نتوفيمو 

الرتبص حن االحتكنا ااطمح  ر   ن  فمهنو اصنلكية ا  حنال : 

بنل الزكنة  نيمل نن بو اشرتاو السونية ثم حبسدهن  دن البيد   استيدناا 

 دوا  طوبدن لودربح  نلدو بميدت  ند ن ح وامدن الاتان  ثمنهدن بتمودل ا 

ك قة.  ندم ب،لك يارقون بيل التنعر اص ير نالتنعر اصرتبص  حيد  إن 

التنعر اصد ير ددو الد،ي ي درتي السدونية ثدم ينيرثدهن لوبيد  فدواا بسدنير 

السو  احلدنب  عنن استيدنا الاتادن  ثمنهدن  بخدم  التدنعر اصدرتبص 

 نتير ااتان  ثمنهن  كام ح وات.ال،ي ال يبينيهن ا احلنل  ب  ي

ثنسين : ال يار  مجهوا الامهنو ا الزكنة بيل التنعر اص ير نالتدنعر 

اصرتبص  ب  يوعبون الزكنة    كد  مدنهام ا كد   دنم  متدى بودغ اصدنل 

سلنبن  بخم  اصنلكية ال،ين ال يوعبون الزكنة    التنعر اصدرتبص إال 

 دن لنينم ناح  فمط .بني  بي   ونيتو  فإن بن هن زكن
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ثنل ن : استهيت من خمل النير نالبهد  اصتدأين ا حقدوال الامهدنو 

نحعلددتهم إىل تددرعيح احي مجهددوا حددد  النيوددم ا زكددنة التددنعر اصددرتبص  

بهي  جتل الزكنة ا  رنثو التي يدرتبص هبدن ا كد   دنم عنن استيدنا 

نيتغدق  لبينيهن   ن د،ن النيدرنذ حمدوال سنميدة  نقد  ح د   لوتجدناة 

 ثمنهن ااتان ن بتغق ا  وا .

عىل  د،ا بننثنفة إىل حن ا خ، هب،ا الرحي يغود  بدنل االحتيدنل 

إسقاط الزكاة يف أمىلاا  الجاىلا،ة، الجىلي مىلي مىل  أمىلا ا مىلاا ، ه ىل   جاىل  

إىل الرتبص بعروضها الجاا، ة إلسىلقاط الزكىلاة ه هىلا، و   -أه انا  -الجاا،

 ًا بحق الفقراء واملساكني .خيفى أن يف ذلك رض،ًا وإجحاه

والبىلاا، الىل   ميكن األخذ برأي املالكية يف أحوال الكسـاد  رابعا : 

 ص ب بعض السلع يف بعض السنني، هقد متر ا عاام و   بىلا  منهىلا إ  

القل ل، هم  الج سري والجخف ف ع  َم  م ه هال  أ  تؤخ  منىل  الزكىلاة 

مىضىل عل ىلىل  مىل  أعىلاام ال سىلىلا ،  إ  عىل   ب عىل  هعىلً ، عىلىل  أن  ععفىلى عىل 

 وذلك  ن ما أصاب  ل س باخج ا،ه و  م  هعل  .

على سبيل املثـال ال احلصـر    –من أه  التطبيقا  املعاصرة  خامسا :
 لزكاة التاجر املرتبص ما يل  : –

 زكنة ا اايض اص رتاة لوتجناة نحنالهتن . – 1

 هتن .زكنة النيمناا  اص رتاة بمل  اال ت اما نحنال – 2

 نحسوا هن . زكنة اصواع امنم )اصواع ا نلية ( – 4

 زكنة اال ت اما ا ا  هم م  بمنو حاوهن نحنالهتن . – 3
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نق  بينت امم  الامهي ا د،ن التطبيمدن   نحن دد،ا امدم  

خمرج    امم  بيل اصنلكية نمجهوا الامهنو ا زكنة التدنعر اصدرتبص  

بأن الزكنة ناعبة ا د،ن ا مدوال بنيد  تمد يردن  نموت إىل ترعيح المول

  ن ك   نم .

 ناهلل ح وم بنللوال

 نا  اهلل     ي سن جمم  نللو ناهبو ن وم .
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 ثبت بأه  املراجع

 أوال : القرآن الكري  :
 ثانيا : تفسري القرآن :

تاسق المرطبي  اصسمى بنجلنم   حكدنم المدرلن   يب  بد   - 1

  حمم  بن حمح  ا سلناي المرطبي  اصكتبة ال ينيية .اهلل

 ثالثا : احلديث وعلومه :
اال ت،كنا اجلنم  ص،ادل فمهنو ا ملنا  ل منم يو دف بدن  بد   - 2

عم        حتمي  :  ب  اصنيطي قونيجي  عاا قتيبة  اهلل بن  ب  ال 

 . دد 1313الطبنية ا نىل 

 يب  مدر بدن  بد  الد   صنيدنين نا  دنسي  من ا التمهي  صن ا اصوطأ - 4 

حتمي  : ب نا  واع ن ويم حمم   دنمر نحممد    النمري المرطبي 

لند ن  طبنيدة مؤ سدة الارقدنن لودرتاث ان دممي    دواع   ب نا

 دد .   2014

الدد يبنج  دد  اددهيح مسددوم بددن احلجددنج  جلددمل الدد ين السدديوطي   - 3

كنسد دووي   عاا ا اقدم بدن نبهنشيتو احل  اصاهدم للدهيح مسدوم   لو

 حيب ا اقم لوطبن ة نالنرش نالتوزي  .
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 نن ابن منعة  ل منم احلنفظ حيب  ب  اهلل حمم  بن يزيد  المزنيندي   - 2

اصنيرن  بنبن منعة  حتميد  : حممد  فدؤاع  بد  البدنقي  طبنيدة عاا 

 الاكر النيريب  نطبنية اصكتبة النيومية   بقن  .

نم  ددويامن بددن ا شددني  السجسددتنين ا زعي   ددنن حيب عانع  ل مدد - 6

طبنيددة عاا الكتددنل النيددريب   بددقن    نطبنيددة عاا إحيددنو السددنة 

 اصهم ية .

لإلمام حممد ب  ع سى بىل  سىلا،ة بىل  ماسىلى السىللمي   نن الرتم،ي   - 4

البىلىلا ي الرتمىلىل  ، ال بعىلىلة العألىلىل ة بىلىلا ةمر،  وحبعىلىلة  ا، إه ىلىلاء 

  الرتاث العريب،  بريوت .

 ااقطني   ل منم  ىل بدن  مدر الد ااقطني   الطبنيدة الرابنيدة  نن ال -2

م    نمل الكتل  بدقن   نطبنيدة عاا اصهن دن  1926دد  1306

 لوطبن ة .

السنن الك ى   ل منم حمح  بن احلسيل بدن  دىل البيهمدي   حتميد  :  - 9

ددد    عاا اصنيرفدة    1433جمم   بد  المدنعا  طدن  الطبنيدة ا نىل 

 بقن  .

 نن النسنئي   ل منم احلنفظ حمحد  بدن شدنييل بدن  دىل النسدنئي    -10

 طبنية عاا الاكر   بقن  .

طدو  بد  الدرؤ   مكتبدة ال منفدة   : رشح اصوطأ  لوزاقنين  حتميد  - 11

 .دد1323المندرة  الطبنية ا نىل 



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(111) 

اي   يب  بدد  اهلل حممدد  بددن إ ددام ي  البخددناي  اددهيح البخددن - 12

 عاا إحيدنو الدرتاث النيدريب   م   1921 ددد 1301الطبنية ال نسيدة  

 بقن  .

اهيح مسوم برشح النوني   ل منم مسوم بن احلجنج بن مسوم  - 13

م    عاا  1923ددد  1303الم قي النيسدنبواي  الطبنيدة ال نل دة 

إحيددنو الددرتاث النيددريب  بددقن    نطبنيددة عاا الكتددل النيوميددة    

    بقن  .

م  1992بن النيريب اصدنلكي  الطبنيدة ا نىل المبس رشح اصوطأ  ال - 13

 عاا الغددددددرل ان ممي .

م   1924دد  1304اصسن   ل منم حمح  بن حنب   الطبنية الرابنية  - 12

 اصكتل ان ممي  بقن  .

اصلنف  ا ا حنعي  ناآلثنا  لوهنفظ  ب  اهلل بدن حممد  بدن حيب  - 16

 م  عاا الاكر . 1993دد  1313شيبة الكوا النيب،   طبنية 

اصلنف  لوهنفظ الكبق حيب بكر  ب  الرزا  بدن :دنم اللدننينين   - 14

م  1924دد  1304حتمي  :  ب  الرمحن ا  يمي  الطبنية ال نسية 

 اصكتل ان ممي   بقن  .

اصنتمددى رشح اصوطددأ   يب الوليدد   ددويامن بددن خوددف بددن  ددني   - 12

 .  عاا السنينعة  المندرة: سرش   دد  1442البنعي  الطبنية ا نىل 
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  حتميد : تمدي ا ادبهي اصوطأ  نمنم عاا اهلجرة منلك بدن حسدس - 19

 دد . 1314عم    الطبنية ا نىل   الموم  عاا ال ين الن ني  

ل مدنم الزيونيدي   حتميد  : حممد   سلل الرايدة  حنعيد  اهل ايدة  - 20

    بقن  .  مؤ سة الرينن دد1312ا نىل   وامة  الطبنية

الد ين اصبدناي بدن جمد   النّهنية ا غريدل احلد ي  نا ثدر  ل مدنم - 21

:  حتميد   اصنيدرن  بدنبن ا ثدق  حمم  بدن  بد  الكدريم ال ديبنين

لنددنرش: اصكتبددة   احممددوع حممدد  الطنددنحي -طددندر حمحدد  الددزانى 

 .م 1949 -دد 1499بقن     النيومية

 رابعا : اللغة واملعاج  والرتاج  :

ترتيددل اصدد ااي نتمريددل اصسددنلك صنيرفددة ح ددمم مدد،دل منلددك   - 22

لومدددنيض حيب الاضددد   يدددنذ بدددن مو دددى اليهلدددبي  ثدددبط 

 نتلهيح : حمم   نمل دنشم  عاا الكتل النيومية  بقن  .

هت،يل الوغة   يب منلوا حممد  بدن حمحد  بدن ا زددري  حتميد  :  -24

   بدقن   حمم  بدن  دوذ مر دل   عاا إحيدنو الدرتاث النيدريب

 م  . 2001الطبنية ا نىل 

 ق ح مم النبمو  لوهنفظ حيب  ب  اهلل شمس ال ين الد،دبي  حتميد  :  - 23

ددد  1302ا منيدرن   مؤ سدة الر دنلة  نب دن –شنييل ا اسنؤنط 

  م . 1922
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لادقنز لبدنعي  االمنمو  اصهيط   صج  ال ين حمم  بدن ينيمدول  - 22

 طبنية مؤ سة الر نلة .

منيدوا    جلامل ال ين حمم  بن مكدرم  ال دهق بدنبنلسنن النيرل   - 26

   نطبنية عاا اصنينا  . طبنية  حنىل  عاا انعا  بقن 

منيجم ممدنييس الوغدة   محد  بدن فدنا  بدن زكريدن حبدو احلسديل   -24

 . د د1499طبنية عاا الاكر حتمي  :  ب  السمم دنانن  

 خامسا : املذاهب الفقهية :
   :الفقه احلنف-أ

ب ائ  اللدننئ   لنيدمو الد ين حيب بكدر بدن مسدنيوع الكن دنين   عاا  -22

 دد. 1306الكتل النيومية  الطبنية ال نسية 

حتاة الامهنو   يب بكر  مو ال ين حمم  بن حمح  السمرقن ي  عاا  -29

 دد .1313الكتل النيومية   لبننن   الطبنية ال نسية 

مو ال ين حمم  بدن  د  بدن حممد  ال ااصنتمى    متن اصوتمى  لني – 40

ال م ددمى احلناددي   هبددنمش جممدد  ا هنددر  طبنيددة  عاا ا  ددتنسة  

 دد .1424

اصبسدددوط    يب بكدددر حممددد  بدددن حمحددد  الرسخ،ددد  عاا اصنيرفدددة   -41

 . دد1313بقن 

 ب ىلىلىل الفق  املال ي :

ب اية اصجته  نهننية اصمتل   صهم  بدن حمحد  بدن حممد  بدن اشد   -42

 .  ل،  مطبنية اال تمنمة  المندرةا س
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بوغة السنلك  قرل اصسنلك  ل منم حمحد  بدن حممد  امودويت اصدنلكي   -44

 .  اصنيرن  بنللنني  طبنية عاا الكتل النيومية

التنج نانكوي  رشح خمترص خوي    يب  ب  اهلل حمم  بن يو ف   -43

 دد . 1316 اصنيرن   بنصوا   عاا الكتل النيومية  الطبنية ا نىل

حنشية ال  وقي    الرشح الكبق  صهم  بن  رفة ال  وقي  سرشد :  - 42

 .  يسى البنيب احلوبي

ال ا ال ميل ناصواع اصنييل  صهم  بن حمح  ميناة اصدنلكي  حتميد  :  بد   -46

 دد . 1329اهلل اصن نني  عاا احل ي   المندرة 

ايس شدهنل الد ين المدراا  ال،خقة  ل منم حمح  بن حمم  بن إع  -44

حتمي  : حمم  حجي ن نيي  ح رال نحمم  حبو خبزة  عاا الغرل 

 م . 1993ان ممي  بقن   الطبنية ا نىل 

رشح ح نع ابن  رفة  اصسمى )اهل اية الكنفية ال نفية لبينن حمنئ  ابن  -42

 رفة الوافية ( ل منم حيب  ب  اهلل حممد  ا سلدناي الرادن    الطبنيدة 

 .   م  عاا الغرل ان ممي 1994 نىل ا

رشح امرن    خمترص خوي   صهمد  بدن  بد  اهلل امدرن  عاا  -49

 الاكر  بقن  .

رشح الر نلة   يب حمم   ب  الوددنل بدن  دىل بدن سرصد ال نيوبدي  -30

اصنلكي  حتمي  : حبو الاضد  الد مينطي  عاا ابدن حدزم  اصغدرل  

   دد .1322الطبنية ا نىل 
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الرشح اللدغق  د  حقدرل اصسدنلك إىل مد،دل انمدنم منلدك  ل مدنم   -31

 ال اعير  حتمي  : ال كتوا ملطاى كامل نااي  عاا اصنينا  .  

الكددنا ا فمددو حددد  اص ينددة   يب  مريو ددف بددن  بدد  اهلل بددن  بدد  الدد  -32

المرطبي  مكتبة الرينذ احل ي ة  اصموكة النيربيدة السدنيوعية  الطبنيدة 

 دد . 1300سية ال ن

اص ّنسددة الكدد ى  ل مددنم منلددك بددن حسددس ا اددبهي  انايددة انمددنم -34

 -دددد 1312النددنرش: عاا الكتددل النيوميددة  الطبنيددة ا نىل   ددهنون 

 .  م1993

اصم من  اصمه ا   البدن اشد  المرطبدي اصدنلكي  الطبنيدة ا نىل  -33

 دد   عاا الغرل ان ممي  بقن  .1302

رشح خمترص خوي    يب  بد  اهلل حممد  بدن حمحد  بدن  منح اجلوي   -32

 . دد 1309حمم   ويش  عاا الاكر  بقن  

 الفق  الشاهعي : –ج 

 ا م  ل منم حمم  بن إعايس ال نفنيي  طبنية عاا اصنيرفة  بقن  . -36

احلددنني الكبددق  ل مددنم اصددنناعي  حتميدد  :  ددىل منيددوذ ن ددنعل  بدد   -34

 دد .1319ومية  بقن    الطبنية ا نىل اصوعوع  عاا الكتل الني

انثة الطدنلبيل ن مد ة اصاتديل  ل مدنم الندوني  طبنيدة ملدطاى  -32

 دد . 1442البنيب احلوبي نحنالعن بمرص 

اصجمددو  رشح اصهدد،ل  ل مددنم حييددى بددن رش  النددوني  طبنيددة  -39

 عااالاكر  بقن .
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  . النيومية هننية اصهتنج   ل هنل ال ين الرمىل   عاا الكتل -20

 الفقه احلنبل  : -د
ل مدنم  دىل بدن  دويامن  انسلن  ا منيرفة الراعح مدن امدم   -21

اصرعاني  مو ال ين حبدو احلسدن   حتميد  : حممد  حنمد  الامدي  

 الننرش عاا الرتاث النيريب .

الارن   صهم  بن ماوح  حتمي  ال كتوا:  ب  اهلل بن  ب  اصهسن  -22

   د .د1323ر نلة  الطبنية ا نىل الرتكي  مؤ سة ال
 البهددويت  المنددن   ددن مددتن انقنددن   صنلددوا بددن يددوسس  ك ددن -24

   .عااالكتل النيومية

جممو  فتننى شيخ ان مم حمح  بن  ب  احلويم بن  ب  السمم بن  -23

اصنيددرن  بددنبن تيميددة  النددنرش:    بدد  اهلل بددن حيب المن ددم امرضدد

دد  1322 وة ناناشنع السنيوعية نال  نزااة ال ؤنن ان ممية

 م . 2003

 .دد  1444اصغني  البن ق امة اصم يس  مكتبة المندرة   -22

 سادسا : كتب حديثة ومراجع عامة :

اصننيمد ة ا عنلدة   الن نة السنبنية لمضدنين الزكدنة اصنيدنرصة حبهنث  -26

 -29 اصوافددددد   ددددددد 1314ذي احلجدددددة  23-22الكويدددددت 

 . م41/2/1994
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 ددت اما بن  ددهم نا ناا  اصنليددة  صهمدد  اددنلح عددنبر  نزااة اال-24

   412اجلمهواية النيراقية   وسدوة عاا دن     ال منفة نان مم

 .م 1922عاا الرشي   بغ اع 

ا  هم نالسن ا  نححكنمهن ا الامو ان ممي   مح  بدن حممد   -22

 . دد 1320اموي   عاا ابن اجلوزي  ال منم   الطبنية ا نىل 

 بد اهلل اهلمرشدي  اصكتدل  ا  امل اصرصدفية نان دمم  صلدطاى -29

 د .د1304ان ممي  نمكتبة احلرميل  الرينذ  الطبنية ال نسية

ا موال   يب  بي  المن م بن  مم بن  ب  اهلل اهلرني البغد اعي  -60

 . م 2004 دد 1322الطبنية ا نىل  

حاددولو   لودد كتوا فتهددي بهددوث ممناسددة ا الامددو ان ددممي ن -61

 1329ال ايني  طبنية مؤ سة الر نلة  بقن   الطبنيدة ال نسيدة  

 .م  2002  دد

حددنال  تطبيميددة ا حمن ددبة الزكددنة  لودد كتوا حممدد  كددامل  طيددة   -62

عاا اصنيددددنا   :م   النددددنرش 1922  دددددد 1302الطبنيددددة ا نىل 

 بن  كن اية .

االحتكنا ناصهتكدرين   عاا ن  ا موقف الرشينية ان ممية من -64

حبريدد   12لودد كتوا حمحدد   رفددة  موقدد  االقتلددنع ان ددممي   

 م . 2016
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علي  اناشنعا  صهن بة زكنة الرشكن  : بيدت الزكدنة الكدويتي   -63

قددرااا  نتواددين  الندد نتيل النيددنرشة ناحلنعيددة  رشددة لمضددنين 

 .م 2001م  نالكويت 2000الزكنة اصنينرصة   وطنة  امن

ة حاايض الرشكن  النيمناية حتدت التطدوير  عكتدوا  دوامن بدن زكن -62

 1342    110انلح ال خي   جموة البهوث ان ممية  النيد ع 

 .دد

زكنة النياماا  التي حتت انس نو  فتوى ا  دتنذ الد كتوا  دويامن  -66

 د .د1341النييسى  مجنعى ا نىل

ن  ب  اهلل بدن مسن   با زكنة اصرتبص نتطبيمنهتن اصنينرصة لو كتو -64

احلميددد   جمودددة اجلمنييدددة الامهيدددة السدددنيوعية  النيددد ع امدددنمس 

 نا ابنيون .

النيمناا  قي  انس نو تزكى زكنة  رنذ التجناة : فتوى الوجندة  -62

 م . 2016/  2/  13  بتنايخ 4144ال ائمة ل فتنو   اقم 

 ان ممية بنلكويت  فتوى قطن  انفتنو  نزااة ا نقن  نال وون -69

فتددددوى الوجنددددة ال ائمددددة ل فتددددنو اقددددم  -40  .1102اقددددم

  لو دديخ بددن زكددنة النيمددناا  التددي حتددت انس ددنو(  ن19923)

  ويامن النيمر     موق  حومن  ) لي برنا لينتو( .

 ( . 3241فتوى الوجنة ال ائمة ل فتنو اقم : ) -41
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 مجد  نترتيدل حمحد  بدن الوجنة ال ائمة لوبهوث النيومية نانفتدنو  -42

ائن ددة إعااة البهددوث النيوميددة   بدد  الددراز  الدد نيش  النددنرش:

 32930نانفتنو  الرينذ  فتوى اقم 

كدنة الكدويت -44 ائمة ناهليوة الرشد يَّة لبيدت الزَّ اصنئدة  نبدو   يالوَّجنة ال َّ

( 4- 3/  22ا ا قراُا اصجم    الامهي  ان ممي ال نيل اقم ) 

  .( 4 - 4/  120نقراان اقم ) 

موخص ا ححوال نححكنم زكنة النيمنا  إعنبة  ن  ؤال : من ددي  -43

احلنال  التي جتل فيهن الزكنة ا النيمدناا  نا اايض   . موقد  

 2: ان مم  ؤال نعوال   لو يخ انلح اصنج    تنايخ النرش 

 م .  2012/  4/ 

 دؤال كيدف  ن  إعنبدة  داموخص ا ححوال نححكنم زكنة النيمدن -42

دد 1301/ 21/2ة    قطنية حاذ اشرتيتهن   من، حخرج الزكن

   ال يخ  ىل السنلو  . 

اقددم  جممو ددة الاتددننى الرشدد ية  مو ددو ة الاتددننى ان ددممية  -46

  م . 2014/ 12/  2  تنايخ النرش:  2222الاتوى 
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 فهرس  مجال  للموضوعا 
 الصفحة وعــــــاملوض

 124         مم مة

 122  الحتكنا حن الرتبص نالار  بيل اصهتكر ناص يرحميمة ا: اصددبه  ا نل

 122  اصطول ا نل :حميمة االحتكنا حن الرتبص

 122   حنال :  االحتكنا حن الرتبص ا الوغة

 129 ثنسين : الرتبص حن االحتكنا ا ااطمح الامهنو 

 160   ن  احلناية –حنالً 

 160   ن  اصنلكية –ثنسيًن 

 161  ال نفنيية  ن  –ثنل ًن 

 161   ن  احلننبوة –اابنيًن 

 161  التنيريف اصختنا

 163 اصطول ال نين :الار  بيل التنعر اص ير نالتنعر اصهتكر) اصرتبص(

 162   اصطول ال نل  : مسنئ  متار ة  ن التاري  بيل اصرتبص ناص ير

 162 : خسناة  رنذ التنعر اص ير  الار  ا نل

 140  سية الرتبص نسية انعااة ا حثننو احلول  نين :الار  ال

 141 الار  ال نل  : إذا كنن التنعر م يرا لبنيض اصنل نمرتبلن بنلبنيض اآلخر

 141 احلنلة ا نىل : 

 141  احلنلة ال نسية :

 144 اصبهددد  ال ددنسدي :امم  الامهي نتأايوو ا زكنة اصرتبص 

 144  متهي 

 143 نل : تأاي  امم  الامهي ا زكنة اصرتبص اصطول ا 

 471  حترير حم  النزا الار  ا نل : 
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 الصفحة وعــــــاملوض
 142   بل االختم  بيل الامهنو: الاددر  ال دددنين

يُر:  142  ا ّنُل: الّتنعُر اُص  

ت ك ُر(: ير  )اُصهح
 142  الّ نين: التنعُر غُق اُص  

 146 زكنة اصرتبص  مم  الامهي اصطودل ال دنين :اا

 146 المول ا نل  : 

 144 المول ال نين : 

 144  ة :دددددددددا عل

 144 حنال : ا ت الل حاهنل المول ا نل : 

 144 ال لي  ا نل : 

 149 ال لي  ال نين : 

 149 ال لي  ال نل  : 

 120 ال لي  الراب  :

 120 ال لي  امنمس :

 121 المول ال نين :  ثنسين : ا ت الل حاهنل

: حنال :  نّة   121  ا عّلُة من السُّ

 124 ثنسين : ا علة من ا ثر

 122 ثنل ن : ا علة من المين 

 129 اابنين : ا علة من اصنيمول 

 190  الرحي اصختنا : 
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 الصفحة وعــــــاملوض
 192 صالتطبيمن  اصنينرصة لزكنة اصرتب اصبه  ال نل  :

 192  متهي  :

 194 زكنة ا اذ اص رتاة لوتجناة اصطول ا نل : 

 192 احلنلة ا نىل : حنلة التنعر اص ير: 

 192 احلنلة ال نسية : حنلة التنعر اصرتبص :  

 192 اصطول ال نين : زكنة النيمناا  اص رتاة بمل  اال ت اما 

 192 اكتامل البننو  احلنلة ا نىل :

 199 البننو  احلنلة ال نسية :   م اكتامل

 202 اصطودل ال دنلد  : زكنة اصدواع امددنم )اصواع ا نلية( 

 202  النو  ا نل :اصواع امنم اصسن  ة :

 204 النو  ال نين :اصواع امنم ا  ن ية : 

 202 اصطدودددل الدرابدددد  : زكنة اال ت اما ا ا  هم م  بمنو حاوهن 

 206 احلنلة ا نىل : 

 204 سية :احلنلة ال ن

 202 امدددددنمتدددددة 

 211 ثبت بأدم اصراع  

 222 فهر  إمجنيل لوموثو ن 

 


