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  ملخص
وهي الفوائد والعائدات من الممتلكات والناتجة عن (تطرق الباحث الى تعريف المستغالت 

ونطاقها، وحكم زآاتها، وأقوال العلماء في ذلك، وما هو الرأي الراجح مع ) التأجير أو اإلنتاج
زآاة فيها، وآيفية وخلصت الدراسة الى وجوب ال. أدلة آل فريق ومناقشة هذه األدلة بموضوعية

باإلضافة الى ما . إخراج زآاتها مدعمة بأقوال المذاهب الفقهية مع ذآر أدلتهم في هذه المسألة
ذآر عالجت الدراسة شروط وجوب الزآاة في المستغالت مع ذآر أمثلة عملية في آيفية حساب 

  .الزآاة فيها
 
Abstract 

This research addressed the definition of Almstaghat (rewards, 
benefits and returns which come from hiring and producing and not from 
trade and sale) and their scope, their rules of zakat, the scientists’ 
opinions in addition to the closest one with evidence a long with 
discussing these opinions objectively. This study resulted in the necessity 
of Almstaghat Zakat which contains the ways of paying Zakat, supported 
by the different Islamic jurisprudence perspectives a long their evidence 
in this issue. Adding to the a foresaid, this study dealt with the conditions 
of paying Almstaghat Zakat with practical examples of how to pay it. 
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  المقدمة
محمد بن عبد اهللا وعلى  األمينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على الصادق الوعد 

  :آله وصحبه أجمعين وبعد

ظهرت  ولقد ،اوهذا من أعظم خصائصه ،صالحة لكل زمان ومكان اإلسالميةالشريعة 
 المسلمون الفقهاء لهاتعلقت بكثير من األحكام التي لم يتطرق  في حياة المسلمينأمور مستجدة 

 ،األمريندرج تحتها هذا  اإلسالميةإّلا أّن النصوص العامة للشريعة  ،النادر القليلب إالفي السابق 
 ،ي عصرنا الحاضرالشائعة ف وهي من األمور ,هي زآاة المستغالت المستجدةومن األمور 

ّن النصوص الشرعية إذ إ ،ي التصدي لبيان الحكم الشرعي لهاتستدع ،آثيرة وأصبحت لها صور
ل عام في الزآاة بشك - آما هو الحال -لم تذآر المستغالت بصفتها اآلن وآيفيتها آنص شرعي

آون  ،من النصوص الشرعية العامة وإنما استنبط الحكم الشرعي لزآاتها ،آاألنعام وغيرها
ومن هذا المنطلق  ،حيث تدور العلة يدور الحكم الشرعيو ،عللةما ذآر جمهور الفقهاء الزآاة آم

وآيف يمكن  ،آاة المستغالت والحكم الشرعي لهاجاءت هذه الدراسة لتبين التأصيل الفقهي لز
آيفية لية على وذآرت بعض التطبيقات العم ،عند القائلين بوجوب الزآاة فيها تحديد هذا الوعاء
  .احتساب هذه الزآاة

 
  لبحثمشكلة ا

ع أهمية هذا الموضوع أوًال من أنه يعالج موضوعًا مهمًا من مواضيع العبادات وهو تنب .١
  .موضوع الزآاة

يلفت الموضوع األنظار إلى أن الزآاة تجب في آل حال بغض النظر عن هذا المال آان  .٢
 .كنموجودًا في زمن المعصوم صلى اهللا عليه وسلم أم لم ي

هل الزآاة واجبة : يجيب هذا البحث عن مشكلة البحث المتمثلة في عدد من األسئلة، ومنها .٣
أم فقط في األصناف التي ذآرها الحبيب صلى  أتجب الزآاه في المستغالتفي المستغالت؟

وهل الفقهاء القدامى تتطرقوا إلى  اهللا عليه وسلم في األحاديث الصحيحة وال تتعدى ذلك؟
  ؟ وتحت أي صنف بحثوا هذا األمر؟ هذا الموضوع

يدعون  منمفي المسجد األقصى  هسمعت ما هع ومناقشته آان سببوإثارة مثل هذا الموض .٤
في األموال التي ذآرها  اال العلم وحوله حلقة آبيرة من الناس من أنه ال يوجد زآاة فقط

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  

  وأسبابهأهمية البحث 
، مة تستدعي االنتباه إليهاي عصرنا الحاضر أصبحت مسألة مهاألموال المستغلة ف

، ومن أنكر أو تحايل على هذا الرآن علق بحكم شرعي أصيل في هذا الدينوخصوصًا أنها تت
متنوعة لذا يجب بيان الحكم  لوأشكا رالعظيم خرج من ملة الدين، وزآاة المستغالت لها صو
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وض في منتشرة آما هو الواقع، ولهذا وجب الخ الشرعي فيها وخاصة أن هذه الجزئية لم تكن
  .غمار هذه المسألة لتبيانها

 
  الدراسات السابقة

لم يوجد آتاب مستقل عن هذه  غيرأنهلقد تكلم الفقهاء القدامى عن الزآاة بصورتها العامة 
الجزئية، وعلى الرغم من ذلك لقد تكلم العلماء المعاصرون عن هذه الجزئية لكن ليس بالتفصيل 

  : ، ومن أهم هذه الدراساتالذي يشفي الغليل في هذه المسألة

تكلم عن  غير أنهفقه الزآاة للدآتور يوسف القرضاوي وهو عبارة عن رسالة دآتوراه  .١
 .ض الجزئيات ومنها زآاة المستغالتالزآاة بشكل عام، وذآر بع

 وقد أشرُتقرارات المجامع الفقهية هناك آتب عامة تطرقت إلى هذا الموضوع وخصوصًا  .٢
 .البحث أثناء إليها في

زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي، خليل هاني عادل رسالة ماجستير نوقشت في جامعة  .٣
ثم حكم الزآاة في  ،م تطرق الباحث فيها إلى الزآاة بشكل عام٢٠٠٧النجاح في 

ثلة وذآر بعض األم. المستغالت، والتأصيل الفقهي لها، ثم تحديد وعاء زآاة المستغالت
لكنه أغفل جوانب مهمة جدًا في زآاة المستغالت، وخصوصًا الصور  ،العملية في ذلك

 .المستغالت ىواألشكال المتنوعة، لهذا األمر، وآذلك آيف تزآ

عبد /ودية للباحث دالفقهية السع الجمعيه في مجلةنشر مؤخرًا بحث بعنوان زآاة المستغالت  .٤
أللفاظ ذات الصلة وتاريخ هوم المستغالت واوقد بّين الباحث فيه مف ،اهللا بن مبارك

 على ما دار خالل البحثالمصطلح، لكنني لم استطع العثور عليه لإلطالع .. استعمال
  

  منهج الدراسة
لقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي، حيث أنني عرضت آراء الفقهاء في المسائل 

إليه بناّء على البراهين واألدلة توصلت المطروحة وأدلتهم وناقشت األدلة بعد ذلك، ورّجحت ما 
  :وقوتها، بحيادية وموضوعية، وقمت آذلك

  .بتوثيق اآليات واألحاديث بها في الهامش حسب المطلوب .١

 .حكمت على األحاديث في الهامش .٢

 .قمت بنقل آراء الفقهاء بأمانة ودقة، ووثقت المصادر والمراجع في الهامش .٣

 .آالميآل آالم لم يوثق في المتن فهو من  .٤
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  البحثخطة 
  :فقد جاءت هذه الخطة آاآلتي

  المقدمة

  تعريف المستغالت وبيان نطاقها : المبحث األول
  التعريف االصطالحي للمستغالت: المطلب األول
  نطاق المستغالت : المطلب الثاني

  حكم زآاة المستغالت:المبحث الثاني
  أقوال العلماء في حكم زآاة المستغالت: المطلب األول

  أدلة آل من الفريقين: مطلب الثانيال
  مناقشة أدلة المانعين لوجوب زآاة المستغالت والرد عليها : المطلب الثالث

  شروط وجوب زآاة المستغالت: المبحث الثالث

  آيف تزآى المستغالت : الرابعالمبحث 
  القول األول مع أدلته ومناقشتها: المطلب األول
  لته ومناقشتهاالقول الثاني مع أد: المطلب الثاني
  القول الثالث مع أدلته ومناقشتها : المطلب الثالث
  الترجيح وأسبابه: المطلب الرابع

  آيف تزآى المستغالت: المطلب الخامس

  الخاتمة
  

  نطاقهابيان و تعريف المستغالت: المبحث األول

  التعريف االصطالحي للمستغالت: ولالمطلب األ
نافعها ال من للتجارة، يستفيد أصحابها من م ْذَخَتولم ُتللبيع  دَُّعهي عبارة عن أموال لم ُت

آرائها مقابل أجر أو بما تنتجه من محاصيل، فهي أموال مستثمرة في أصول بقصد ، بإأعيانها
الغير أو عن طريق بيع  إلىالتي تتحقق عن طريق تأجيرها  آاإليرادات، تحقيق الكسب والنماء

  .إنتاجها
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لة النامية غير المتداولة التي غََّفها بأنها رؤوس األموال الُموآان القرضاوي دقيقا لما عر
 ًاتخذ أصلها طلبتاألموال التي "عنى أعم وأشمل هي وبم .)١(على أصحابها وفيرًا تدر دخًال

  .)٢("لغلته

، االستثمارية الثابتة األصول ،وقد أطلق على المستغالت مسميات أخرى مثل المستحدثات
م مسمى المستغالت لعد يُت، وقد ارتض)٣(العمائر والدور المؤجرة واآلالتاألصول الثابتة، زآاة 

  .مانعوجود مآخذ عليه فهو مسمى جامع 

  نطاق المستغالت: المطلب الثاني
تكون من عروض التجارة  رة التي تخضع لزآاة المستغالت أالالمستثم األمواليشترط في 

 إيرادتنمى بهدف تحقيق  وإنماودور السكنى،  السيارة الخاصةآكها لمن الحوائج األصلية لما وال
من  اإليرادالتي تشملها زآاة المستغالت هي المباني السكنية ذات  األموالن وغلة، وعلى ذلك فإ

، آما هو الحال في مشروعات نقل الرآاب اإليرادتأجيرها، ووسائل النقل المختلفة ذات 
ت لمقاوالت التي تقوم ببناء العماراومشروعات ا والبضائع بالسيارات والسفن والطائرات،

ألن العلماء اتفقوا  ،عليها يـ وهي التي سيكون ترآيز بحثوالمصانع والمدارس والمستشفيات 
ومشروعات تربية األنعام المعلوفة بقصد الحصول على نتاجها سواء  ،ا من المستغالتعلى أنه

يع ناتجها، ومشروعات مزارع ثم بحيواني  إنتاجفي صورة ألبان أو أصواف أو توالد أو أي 
ـ وهذه مختلف فيها  العسل إنتاجالبيض، ومشروعات  إلنتاجالدواجن سواء آانت للتسمين أو 

   .)٤(الحيوانية آما قال بعض العلماءـ المنتجاتباعتبارها من 
  

  حكم زآاة المستغالت: المبحث الثاني

  ل العلماء في حكم زآاة المستغالتأقوا: المطلب األول
  :بين مضيق وموسع فانقسموا فريقين العلماء في وجوب الزآاة في األموال المستغلة اختلف
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

عجب في ذلك فهم  الذين منعوا وجوب الزآاة في المستغالت بالكلية، وال الفريق األول
يقولون بعدم وجوب الزآاة في عروض التجارة وفي الفواآه والخضروات وغيرها، وهؤالء هم 

  .)١(ض السلف وابن حزم الظاهري والشوآاني وصديق حسن خانالمضيقون، وهذا مذهب بع

وهؤالء  آيفيتها، مع اختالفهم في فقالوا بوجوب الزآاة في المستغالت، وأما الفريق الثاني
ا في زآاة الحلي هون لم ينصوا عليها بشكل مباشر في مدوناتهم لكنهم تناولوإ، هم الموسعون

، أما علماؤنا من الزيدية )٢(ورأي الهادوية الحنابلةلكية ووهم بعض الما ،الذي أعد للكراء
، حمد أبو زهرة، وعبد الوهاب خّلافم: ساتذةاالبصراحة أمثال المعاصرون فقد نصوا على ذلك 

وعبد الرحمن حسن، ويوسف القرضاوي، ووهب الزحيلي، وهو رأي أآثرية العلماء 
  .)٣(خالل المجامع الفقهية المعاصرين المشارآين في المؤتمرات والندوات الفقهية من

  ينفريقال من أدلة آل: المطلب الثاني

  :)٤(ن بعدم وجوب الزآاة مطلقا في المستغالتئليأدلة الفريق األول القا  :أوال
ى النص غير مقبولة، عل الزآاة على المستغالت زيادة على النص، والزيادة إيجابفي  إن .١

ص صريح من قرآن أو سنة، وال يوجد في واألصل براءة الذمة من التكاليف ما لم يوجد ن
 .)٥(يوجب الخروج عن األصلما هذه المسألة 

                                                 
علي : م، تحقيق١٩٩٩القاهرة، الطبعة األولى / خان، صديق حسن، الروضة الندية، دار ابن عفان للنشر  )١(

الشوآاني، محمد بن علي بن محمد، السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، . ٤٨ص  ١حسين الحلبي، ج
ابن حزم، . ٢٧ص ٢محمود إبراهيم زايد، ج: هـ، تحقيق١٤٠٥األولى بيروت، الطبعة /دار الكتب العلمية 

لجنة إحياء التراث : بيروت، تحقيق/ علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد، المحلى، دار اآلفاق الجديدة 
عقلة، محمد، أحكام الزآاة . ٣١٣القرضاوي، يوسف، فقه الزآاة ص . وما بعدها ٢٠٩ص  ٥العربي، ج

 . ١٤٩والصدقة ص 
فرقة زيدية تشكلت للهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الذي عقدت له اإلمامة باليمن وهي منتشرة باليمن   )٢(

الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب  :الندوة العالمية للشباب اإلسالمي. والحجاز وما واالها
 .٧٧ص/١العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ج ، دار الندوة، دم٤مانع الُجهني، ط مج، تحقيق٢المعاصرة، 

األزهري، صالح عبد السميع اآلبي األزهري، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد   )٣(
القروي، محمد العربي، الخالصة الفقهية على مذهب السادة . ٣٣٨ص١بيروت ج -القيرواني، المكتبة الثقافية 

ابن جزي، محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي، القوانين . ١٧٢ص١بيروت ج -العلمية المالكية، دار الكتب 
ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل . ٦٩ص١الفقهية ج

حمد ابن القيم الجوزية، م .٢٥٧،٢٥٨،٣٢٣ص٢هـ، ج١٤٠٥األولى : الطبعة -بيروت  - الشيباني، دار الفكر 
: مكة المكرمة، الطبعة - بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، بدائع الفوائد، مكتبة نزار مصطفى الباز 

أشرف أحمد،  - عادل عبد الحميد العدوي  -هشام عبد العزيز عطا : م، تحقيق١٩٩٦/هـ ١٤١٦األولى  
ث اإلسالمية تمر البحووقرار مؤ. م١٩٥٢هـ ١٣٧٢انظر حلقة الدراسات االجتماعية بدمشق  .٦٦٥ص٣ج

  . م ومؤتمرات أخرى١٩٨٥/هـ١٤٠٦وقرار مجمع الفقه اإلسالمي . م١٩٦٥/هـ١٣٨٥الثاني 
، ، وهبةالزحيلي.١٤٩عقلة، محمد، أحكام الزآاة والصدقة ص . ٣١٣القرضاوي، يوسف ، فقه الزآاة ص 

 .٧٧٤ص ٢الفقه اإلسالمي وأدلته ج
 .١٥٠، أحكام الزآاة والصدقة ص قلة، محمدع. ٣١٣، يوسف، فقه الزآاة ص القرضاوي  )٤(
 .٤٥٩ص/١فقه الزآاة، ج: القرضاوي: أنظر  )٥(
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، بل في المستغالت الزآاةبوجوب  لم يقل أحد من فقهاء المسلمين من مختلف العصور .٢
الذين هم خير  األولالقرن  أهلالزمن وال سمع بها  أذنوالمستغالت لم تطن على ( :قالوا

ه ثم الذي يليه وإنما هي من الحوادث اليمنية والمسائل التي لم القرون وال القرن الذي يلي
وال توجد عليها  ،أقطارهموتباعد  أقوالهمعلى اختالف  اإلسالميةالمذاهب  أهليسمع بها 

المسلمين معصومة  أموال نَّإو ،قياس من سنة والمن من علم ال من آتاب وال  أثارة
 .)١()الناس بالباطل أموال أآلآان ذلك من  إالو ،إال بحقها أخذهاال يحل  اإلسالمبعصمة 

، أمثال دور السكنى ح على منع الزآاة في هذه األموالجمهور العلماء نصوا بشكل صري إن .٣
إال أن يبلغ إيرادها النصاب وأدوات المحترفين ودواب الرآوب وأثاث المنازل ونحوها 

 .)٢(ويحول عليه الحول ففيه عند ذلك زآاة النقود

قال ليس على المسلم في عبده وال فرسه أنه لحديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ثبت في ا .٤
فهذا الحديث يصرح بنفي الصدقة عن فرس المسلم نفيا عاما، وهذا النفي يشمل  .)٣(صدقة

  .)٤(حالة استغالله بالتجارة والكراء

  ن بوجوب الزآاة في المستغالتالقائلي الفريق الثاني أدلة:ثانيا
 فرج هذا الفريق إلى الزآاة نظرة شمولية من حيث علة الزآاة وحكمتها وأنهالقد نظر 

وطريق تيسير لفئة غير قابلة في المجتمع اإليماني، آما أنهم نظروا إلى األموال بكل أنواعها 
ومن أهم األدلة التي استدلوا . للفقير المحتاج اأن فيها حق وصنوفهاوإلى المدخوالت بكل وسائلها 

  :وجوب الزآاة في المستغالت هيبها على 

 :تعالى قول اهللا :)٥(ومنها األموالمطلق  فياستدلوا بعموم النصوص التي توجب الزآاة  .١
وقول النبي ، )٧()ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة( :وقوله تعالى )٦()َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم(

                                                 
 .٢٧ص ٢، السيل الجرار جالشوآاني  )١(
 - ١٤٠٤من ( الكويت الطبعة/صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية   )٢(

 .١٩١ص ٣٠ج. )هـ ١٤٢٧
اعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، دار ابن آثير، اليمامة البخاري، محمد بن إسم  )٣(

 ١٣٩٥حديث رقم  ٥٣٢ص ٢مصطفى ديب البغا، ج. د: ، تحقيق١٩٨٧ - ١٤٠٧،الثالثة: بعةالط - بيروت  - 
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، . ليس على المسلم في عبده صدقة ٤٥َباب 

باب  ٩٨٢، حديث رقم ٦٧٥ص ٢محمد فؤاد عبد الباقي ج: بيروت، تحقيق - مسلم، دار إحياء التراث العربي 
  . زآاة على المسلم في عبده وفرسهال

 .٣٢٠، فقه الزآاة ص، يوسفالقرضاوي  )٤(
يلي، الزح. ١٥١، ١٥٠، أحكام الزآاة والصدقة ص عقلة، محمد. ٣١٤، يوسف، فقه الزآاة ص القرضاوي  )٥(

 .٧٧٤ص ٢الفقه اإلسالمي وأدلته ج 
  .٢٤سورة المعارج، اآلية   )٦(
 .١٠٣اآلية  سورة التوبة،  )٧(
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، واألصل في مثل هذه األلفاظ العموم وال )١()والكمزآاة أمأدوا ( :النبي صلى اهللا عليه وسلم
يخصص هذا العموم إال بدليل، ولم يرد مثل هذا الدليل، فكلمة أموال عامة شاملة لكل 

  .)٢(أصناف األموال المعروفة في السابق منها والمستجدة

كام ذلك أن األح، فكل مال نام تجب فيه الزآاة، االستدالل بعلة وجوب الزآاة وهي النماء .٢
 إالوهذا ما درج عليه آافة فقهاء األمة  ،تناط بالعلة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

قلة قليلة، ومن هنا ال تجب الزآاة في دور السكنى وثياب البذلة وحلي الجواهر وآالت 
علة الزآاة النماء ومسوغات القياس  أنوالذي يدل على . )٣( باإلجماعالحرفة وخيل الجهاد 

 :)٤(األمور التاليةفيها 

ليس على المسلم في عبده وال فرسه :( ما روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  .أ 
يد فمع أن النص يف .)٦()عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق: (وقوله أيضا. )٥()صدقة

عمر فرض الزآاة في الخيل، ذلك أنه نظر في سبب المنع،  أن إاليد المنع صراحة يف
النص المجرد من العلة فلما أصبح السبب الغيا وهو قلة الخيل وعدم ولم يقتصر على 

  .  )٧(حنيفة ، أصبح الحكم الغيا، وتبعه في ذلك أبوراتخاذها للنماء عند عم

                                                 
 -المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية  الحاآم، محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاآم النيسابوري،  )١(

حديث رقم  ٥٤٧ص ١در عطا، جمصطفى عبد القا: م، تحقيق١٩٩٠ -هـ ١٤١١الطبعة األولى  –بيروت 
  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: قال الحاآم ١٤٣٦

  .٤٦١- ٤٦٠ص/١فقه الزآاة، ج: القرضاوي: أنظر  )٢(
بيروت،  -السيواسي، آمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير على الهداية، دار الفكر   )٣(

، يوسف، فقه الزآاة ص القرضاوي. ٢٣٠ص  ٢دامة المقدسي، المغني جق ابن. ٢١٥ص ٢الطبعة الثانية ج
 .٧٧٤ص ٢الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته ج . ١٥١عقلة، محمد، أحكام الزآاة والصدقة ص. ٣١٤

 .١٥٢، ١٥١، أحكام الزآاة والصدقة صعقلة، محمد  )٤(
حديث  ٥٣٢ص ٢ج الصحيح المختصر، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، لجامع  )٥(

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري . ليس على المسلم في عبده صدقة ٤٥َباب  ١٣٩٥رقم 
  . زآاة على المسلم في عبده وفرسهباب ال ٩٨٢، حديث رقم ٦٧٥ص ٢النيسابوري، صحيح مسلم ،ج

محمد محيي : سنن أبي داود، دار الفكر، تحقيق أبو داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي،  )٦(
الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، . ١٥٧٤حديث رقم  ١٠١ص ٢الدين عبد الحميد،ج

 ٣أحمد محمد شاآر وآخرون، ج: بيروت، تحقيق - الجامع الصحيح سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي 
ن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، أحمد ب ،البيهقي .٦٢٠حديث رقم  ١٦ص

حديث رقم  ١١٧ص ٤محمد عبد القادر عطا، ج: ، تحقيق١٩٩٤ - ١٤١٤ - مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز 
 ١جمصر،  –أحمد، أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة . ٧١٩٨
مصدر محمد ناصر الدين األلباني، صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، األلباني،  .٩٨٤رقم حديث  ١٢١ص

من إنتاج مرآز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة  - المجاني  - برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  :الكتاب
تحقيق . وهو جزء من حديث مروي عن علي بألفاظ عدة ١٧٩٠حديث رقم  ٢٩٠ص ٤باإلسكندرية، ج

 .حسن: األلباني
 ابن نجيم، زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح آنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية،  )٧(

 .٢٣٣ص ٢ج
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 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكان يخرج الزآاة من غلتها آل عام،  ,أحمد آانت له دار تأتيه أجرتها اإلمامروي أن   .ب 
ر بن الخطاب في أرض السواد إذ قول عم إلىأنا أذهب : قالولما قيل له في ذلك، 
أحمد فيمن أجر داره  اإلماموذآر ابن قدامة أنه روي عن . آان يأخذ الزآاة منها

  .)١(استفاده إذاوقبض آراها أنه يزآيه 

 ،في الماضي آانت تتخذ للحاجات فإنهايقتضي تغير األحكام،  األموالتغير وصف   .ج 
الحكم بتغير الوصف، والقاعدة الفقهية  صارت أمواال نامية، وال ينكر تغيرفوأما اليوم 

النماء هو علة وجوب  أنوبهذا يتضح . )٢(ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان: تقول
ما دلت عليه أحمد و واإلمامأبو حنيفة  اإلمامالزآاة من خالل اجتهاد عمر وآذلك 

  .فال وإالالقواعد الفقهية، فحيث تحقق النماء في مال وجبت فيه الزآاة 

، هذا في االستدالل بحكمة تشريع الزآاة، شرع اهللا الزآاة طهرة للصائم وطعمة للمسكين .٣
، واألحكام تناط فريضة أوًال ومن باب شكر النعمة ثانيًا فهي الزآاةوأما  ،صدقة الفطر

وجدت هذه  ، فأينما)٣(بالحكمة آما تناط بالعلة عند الحنفية والحنابلة آما ذآر أبو زهرة
ن حكمة تشريع الزآاة تجعل أالقول ب إلىبل ذهب القرضاوي . )٤(الزآاة الحكمة وجبت

موال هو األولى واألحوط ألرباب المال أنفسهم حتى يتزآوا ويتطهروا في هذه األ إيجابها
دينا ودولة، حتى تقوى شوآته،  ولإلسالمويتحرروا وللفقراء والمحتاجين حتى يستغنوا 

    .)٥(وتعلو آلمته

لك النصاب من األموال، ساقطة عن تكون الزآاة مفروضة على ما أنيعقل ال : دليل عقلي .٤
مصانع، تفوق غلتها أضعاف ذلك النصاب لمجرد أنهما يختلفان في عمارات أو  باحص

يحول بعض الناس أموالهم  أننخشى  فإنناطريقة الحصول على هذه األموال، ولو قلنا بذلك 
  .)٦(الزآاة دور سكنى أو وسائل نقل تهربا من دفع إلى

  الزآاة في المستغالت والرد عليهامناقشة أدلة المانعين لوجوب : المطلب الثالث
عدم  إن :يما أخذ منه النبي صلى اهللا عليه وسلم الزآاة، فنقولإال فال زآاة  :أما قولهم: اوًال

فيه،  على أخذ الزآاة من مال ما، ال يدل على عدم وجوب الزآاةنص النبي صلى اهللا عليه وسلم 
في  ومعروفة نص النبي صلى اهللا عليه وسلم على األموال النامية التي آانت منتشرة فإنما

                                                 
 .٣٣٤ص ٢المغني جابن قدامة المقدسي،   )١(
: تعريب: يقبيروت، تحق/ لبنان  - حيدر، علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام دار الكتب العلمية   )٢(

 .٣٩المادة  ٤٣ص ١المحامي فهمي الحسيني ج
  .٢٥٠، أصول الفقه صأبو زهرة، محمد أبو زهرة  )٣(
  .٢٥٧ص  ٢المغني جابن قدامة المقدسي، . ١٥٣عقلة، محمد، أحكام الزآاة والصدقة ص   )٤(
 .٣١٤، فقه الزآاة ص القرضاوي، يوسف  )٥(
 .١٥٣عقلة، محمد، أحكام الزآاة والصدقة ص   )٦(
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والبقر والغنم من الحيوانات، والقمح والشعير والتمر والزبيب من الزروع  آاإلبلعصره 
   .)١(والثمار، والدراهم الفضية من النقود

التي تجب  األموالقياسا على  إما، نصوالعلماء قرروا وجوب الزآاة في أموال لم يرد فيها 
 األموالأو لعموم النصوص التي لم تفرق بين نوع من ، فيها الزآاة بجامع اشتراآهما في العلة

هي واجبة في مطلق األموال التي تتحقق فيها شروط وجوب الزآاة، ومراعاة  وإنماوآخر 
  : ثلة ذلك آثيرة، منهاللحكمة من تشريع الزآاة، آما سبق ذآره في أدلة الجمهور، وأم

الزآاة في الذهب وهو ما لم ينص عليه وذلك قياسا على الفضة التي درج  )٢(أوجب الشافعي
 اإلجماع، ولقد نقل ابن المنذر والغالب ليدل على الباقيالحكم على المتداول  فأطلقالتعامل بها، 

علمًا  ،)٣(اب أو سنةعلى وجوب الزآاة في العروض التجارية مع أنه لم يرد نص صريح من آت
أما : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه أبو داوود عن سمره بن جندب قال نبأنه ورد ع

، )٤("بعد، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع
اهللا صلى اهللا عليه  سمعت رسول:  عنه قالوآذلك ما رواه الدار قطني عن أبي ذر رضي اهللا

علما  )٥("في اإلبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البدن صدقته: "وسلم يقول
   .)٦(علما بان الظاهرية لم يقولوا بزآاة العروض التجارية

الزآاة في الخيل لما تبين أن فيها ما تبلغ  –آما ذآرت سابقا  –وأوجب عمر بن الخطاب 
وتبعه أبو حنيفة في ذلك ما دامت سائمة واتخذت للنماء  ،ن المالقيمته مبلغا عظيما م

  .)٧(واالستيالد

وأوجب أحمد الزآاة في العسل لما ورد من األثر، وقياسا على الزروع والثمار، وأوجب 
َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت ( :الزآاة في آل معدن قياسا على الذهب والفضة، ولعموم قوله تبارك وتعالى

   .)٩( .)٨()ْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْلَأْرِضَما َآَس
                                                 

  .٣١٦، ٣١٥القرضاوي، يوسف، فقه الزآاة ص   )١(
أحمد محمد شاآر، : م، تحقيق١٩٣٩/هـ١٣٥٨الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد اهللا، الرسالة، القاهرة،   )٢(

  .١٩٣، ١٩٢ص
اإلسكندرية، الطبعة الثالثة،  –ابن المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري أبو بكر، اإلجماع، دار الدعوة   )٣(

  .٤٥ص ١، جفؤاد عبد المنعم أحمد.د: ، تحقيق١٤٠٢
، ١٥٦٢آتاب الزآاة، باب العروض التي آانت للتجارة هل فيها زآاة، رقم: سنن أبي داود: أبو داود  )٤(

 . ضعيف: ، قال األلباني٢٣٩ص/٢ج
يخرجاه أخرجه الحاآم في المستدرك بطريقين وقال عنهما وآال اإلسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم   )٥(

 .٣٨٨ص/١المستدرك على الصحيحين، ج/ الحاآم. ووافقه الذهبي
  .٢٠٩ص  ٥ابن حزم الظاهري، المحلى، ج  )٦(
بيروت، الطبعة الثانية،  –الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، المكتب اإلسالمي   )٧(

 ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق، .٦٨٨٧حديث رقم  ٣٥ص ٤حبيب الرحمن األعظمي، ج: تحقيق ،١٤٠٣
  .٢٣٣ص ٢ج

 .٢٦٧، اآلية سورة البقرة  )٨(
  .٣٣١، ٣٣٠، ٣٠٥ص  ٢ابن قدامة المقدسي، المغني، ج  )٩(
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 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوسف الخمس فيما يستخرج من البحر من لؤلؤ  وآذلك أوجب الزهري والحسن وأبو
  . )١(وعنبر قياسا على زآاة الرآاز والمعدن

القياس في الزآاة، فقاسوا  أدخلتالمذاهب الفقهية عموما  أنوهناك نظائر آثيرة تدل على 
   .مواًال على أخرىأ

لم يقولوا بوجوب الزآاة في  اإلعصارالفقهاء في جميع ما مضى من  أنقولهم  وأما: ثانيًا
ودا في زمانهم، أو لم ينتشر انتشارا ثل هذا النوع من المال لم يكن موجالمستغالت فذلك ألن م

األزمنة األخيرة، هي من مستحدثات  وإنماتعم به البلوى حتى يدفع المجتهدين للنظر في حكمه، 
علما بأنه وجد من العلماء من يقول بوجوب الزآاة فيمن أجر بيته ثم اآترى منه أجرة آما هو 

  .)٢( حمدأثابت عن اإلمام 

الدور واآلالت ونحوها من الزآاة، فهذا مما ال خالف  إعفاءوأما ما نص الفقهاء على : ثالثًا
ل التي يتحقق بها ، وليست من األموايها الزآاةفيه، ألنها من الحاجات األصلية التي ال تجب ف

، المستغلةى غير العمارات فدور السكن. )٣(آما نص العلماء علة وجوب الزآاةالنماء الذي هو 
ت المصانع، ودواب الرآوب غير السيارات والسفن غير آالالحرفة آالقدوم والمنشار  وآالت

 .)٤(ر محالت تأجير المفروشات والطائرات التي تدر دخال ضخما، وأثاث المنازل غي

ألنها مشغولة  ،الحرفة وآالتعدم وجوب الزآاة في الدور والثياب  ّنأالقول ب إنثم : رابعًا
ما اتخذ منها للنماء ولغير  أن .)٥(بالحاجة األصلية وألنها غير نامية يدل بمفهوم المخالفة
 .)٦(االستعمال في الحاجة األصلية يصبح صالحا لوجوب الزآاة 

، فان نفي النبي صلى اهللا )٧()ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة( :وأما حديث: خامسًا
آان ألنهما من حوائجه األصلية، فالعبد يخدمه والفرس مرآبه  إنمااهللا عليه وسلم للصدقة فيهما 

 إذاالزآاة عن العبد والفرس  إخراجوعدته للجهاد، ومن ثم أوجب الجمهور منذ الصدر األول 
 – على ذلك اإلجماعآما ثبت عن عمر وما روي عن أبي حنيفة بل نقل ابن المنذر ، لتجارةآانا ل

النووي  اإلمام، ولذلك يقول )٨( ، ولم يقف هذا الحديث دون ما فهموه وأفتوا به- آما سبق بيانه
                                                 

  .٢٥٤ص ٢البحر الرائق جابن نجيم، . ٣٣٣ص  ٢ابن قدامة المقدسي، المغني، ج  )١(
  .٣١٦آاة صالقرضاوي، يوسف، فقه الز .٣٣٤ص  ٢المغني جابن قدامة المقدسي،   )٢(
بيروت،  -السيواسي، آمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير على الهداية، دار الفكر   )٣(

 .٢٣٠ص  ٢ابن قدامة المقدسي، المغني ج. ٢١٥ص ٢الطبعة الثانية ج
 .٣١٦، يوسف، فقه الزآاة صالقرضاوي  )٤(
لحكم إثباتًا ونفيًا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق هو حيث يكون المسكوت عنه مخالفًا للمذآور في ا  )٥(

مج، ٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، : الشوآاني، محمد بن علي .به ويسمى دليل الخطاب
  .٥٦ص/٢هـ، ج١٤١٣دار الكنبي، : ، مصر١:سفيان محمد إسماعيل، ط: تحقيق

  .٣١٧، فقه الزآاة صالقرضاوي، يوسف  )٦(
 .  ٩وقد سبق تخريجه ص  ،يث متفق عليهحد  )٧(
، فقه الزآاة القرضاوي، يوسف .٢٣٣ص ٢البحر الرائق ج، ابن نجيم. ٤٠ص ٦النووي، المجموع ج  )٨(

 .٣٢١ص
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م ل إذاهذا الحديث أصل في أن أموال القنية ال زآاة فيها وأنه ال زآاة في الخيل والرقيق ( :فيه
رى والنفقة إذا احتيج إليه فأما المعد للِك، وبهذا قال العلماء آافة من السلف والخلف ،تكن للتجارة
   .)١()ماء ألنها إنما تسقط عما أعد لالستعمال لصرفه عن جهة الَن ، ففيه الزآاة

في مذهب القائلين بعدم وجوب الزآاة في  النظر إمعان أن إلى اإلشارةوال بد من 
ن لم يكن تحت مسمى المستغالت، ألن القول بتزآية المال ا وإالقول بتزآيته يوجبالمستغالت 

الذي مضى عليه حول بعد بلوغه النصاب هو قولهم أيضا،فالقول بتزآية غلة المستغالت قول ال 
يتعارض مع قول ابن حزم ومن ذهب مذهبه، وهذا ما دعا بعض الفقهاء المعاصرين آالدآتور 

ة القول القائل بتزآية غلة المستغالت بنس إلىتور محمد شبير وغيرهم محمد الزحيلي والدآ
، لذا يمكن أن ننسب هذا القول إلى لجمهور العلماء إضافةالشوآاني  اإلمام إلىآزآاة النقدين 

مذهب اإلمام ابن حزم والشوآاني وأتباعهم على أساس أن زآاة الغلة بعد مرور حول عليها من 
     .)٢(زآاةيوم قبضها تجب فيها ال

  الرأي الراجح: ثالثا
بوجوب الزآاة في المستغالت، وذلك لقوة أدلتهم وتهاوي أقوال  القائلينرأي  يرجح الباحث
، ويتضح ذلك من خالل مناقشة أدلتهم ودفعها بأدنى دلة الصحيحةم من األالمانعين واستنباطاته

  .دليل
  

  )٣( شروط وجوب الزآاة في المستغالت: المبحث الثالث

لما آانت غلة المستغالت تدور بين النقود وعروض التجارة فال بد من معرفة الشروط 
   :وهي على النحو االتيالواجب توافرها في زآاتها

إذا بلغت غلة المستغالت ما قيمته قيمة نصاب الذهب وهو عشرون دينارا أو : بلوغ النصاب .١
غراما، عمال بقول ) ٥٩٥(غراما، أو قيمة نصاب الفضة وهو مائتا درهم أو ) ٨٤٫٧٢(

  .)٤()ليس فيما دون خمس أواق صدقة: (النبي صلى اهللا عليه وسلم

فال تجب الزآاة إال في صافي الغلة، فال : أن يكون النصاب فاضال عن الحاجات األصلية .٢
تزآى نفقات صاحب المستغالت الشخصية، وال نفقات المشروع االستثماري، فإذا آان 

                                                 
 –النووي، أبو زآريا يحيى بن شرف بن مري، شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي   )١(

 .٥٥ص ٧ج: عة، الطب١٣٩٢بيروت، الطبعة الثانية، 
  .١٠٣، ١٠٢ص ) رسالة جامعية(خليل هاني عادل، زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي   )٢(
إلى ص  ٢٧٩ص٣فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة جة األصول الثابتة في آتاب أبحاث شبير، بحث زآا  )٣(

٢٨٢.  
مكتب المطبوعات : ، حلب٢دة، طمج، تحقيق عبد الفتاح أبو غ٨سنن النسائي، : النسائي، أحمد بن شعيب  )٤(

: محمد ناصر الدين/ ، األلباني ٣٧ص/٥، ج٢٤٧٦هـ، آتاب الزآاة، باب زآاة الورق، رقم١٤٠٦اإلسالمية، 
برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، من إنتاج مرآز نور : صحيح وضعيف سنن النسائي، مصدر الكتاب
  .صحيح: تحقيق األلباني. ١٣٠ص /  ٦، ج ٤٤٨٦يث رقم اإلسالم ألبحاث القرآن والسّنة ـ اإلسكندرية، حد
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 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال يحسم من الغلة التي تجب فيها الزآاة ما  .للنصاب زآاه وإال فال المتبقي من الغلة بالغا
وهو مقدار ما تدخره المؤسسة االستثمارية : لألصول الثابتة) مخصص االستهالك(يسمى 

الستبدال أعيان المستغالت عند هالآها ويحدده المحاسبون بحسب نوع المستغل ففي 
آل سنة، فال يحسم هذا المخصص من الغلة، من قيمة العمارة في ) ١/٣٠(العقارات يحسم 

  .وإنما الزآاة فيه، ألنه من األموال الزآوية التي تخضع للزآاة

أن يكون النصاب فاضال عن الديون، فإذا آان صاحب المستغالت مدينا بدين ثبت عليه  .٣
ند أن الدين يحسم من المال إذا لم يكن ع –وهو مذهب المالكية  –فالراجح من أقوال الفقهاء 

المدين أصول ثابتة ال تجب في عينها الزآاة، أما إذا وجدت عنده أصول ثابتة ال تجب في 
عينها الزآاة فإن الدين ال يحسم من المال الخاضع للزآاة وتجعل تلك األصول في مقابل 

  .  الدين

ال بد من مرور حول قمري على حصول الغلة في يد أصحاب : مرور حول قمري .٤
الزآاة، واختلف الفقهاء في المال المستفاد أثناء الحول، فالراجح من المستغالت حتى تجب 

أن المال المتجانس يضم إلى ما عند المالك في الحول، ألن  –أقوالهم ـ وهو مذهب الحنفية 
تمييز الحول لكل مال مستفاد يتعسر على أصحاب األموال المستفادة ال سيما في حق أهل 

  .المستغالت التي تدر غلة يومية

هذا ملخص لشروط وجوب الزآاة في المستغالت التي ذآرها الدآتور محمد عثمان شبير 
في بحثه، وقد ذآر مواضع االتفاق بين الفقهاء وآراءهم إن تعددت وذآر أدلتهم ثم بين الراجح 

  . ذآره الدآتور شبير ما منها، وقد اآتفيت ببيان الرأي الراجح واالقتصار فقط على
  

   ؟يف تزآى المستغالتآ: الرابعالمبحث 
فهل الزآاة فيها،  إخراجبيان آيفية  بوجوب تزآية المستغالت، يستلزمقول إن ترجيح ال
أم  ؟ أم تزآى زآاة النقود عند قبض غلتها؟ض التجارة أم على الزروع والثمارتقاس على عرو

راء الفقهاء وتعددت آان المستغل ثابتا أو منقوال ؟ تباينت آ إذاأم نفرق بين ما  يشترط لها الحول؟
  ، وأبين هذه األقوال فيما يليفي ذلكأقوالهم 

  القول األول: المطلب األول
عروض  آما في) %٢٫٥(ربع العشر تجب الزآاة في قيمة أعيان المستغالت وغلتها بنسبة 

ويخرج عن الجميع الزآاة آل عام، ، م التاجر رأسماله وما بقي معه من الربحوَِّقالتجارة، فكما ُي
يخرج الزآاة عن فعلى مالك المستغالت أيا آان نوعها أن يثمنها وما بقي معه من غلتها و
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

هذا القول أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة، وأيده ابن القيم وهو قول لإلمام  إلىذهب  .الجميع
  .)١(مالك والهادوية من الشيعة الزيدية

السفن والطائرات والماآينات واألجهزة طبقنا هذا على العقارات واألثاث والسيارات و فإذا
وآذلك رأس المال النقدي  ، ما تبقى من غلتها إليهام قيمتها ويضاف قّوُت فإنهاالصناعية المختلفة، 

 .  )٢(عند مالكها وديونه المرجوة، آما يصنع التاجر في رأس ماله، ثم يخرج ربع عشرها زآاة

  لقول ومناقشتهاأدلة هذا ا
ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم ( :قوله تعالى: ية بوجوب الزآاة في األموال ومن ذلكعموم األدلة القاض .١

وقول النبي  ،، فهي عامة تشمل آل األموال بما فيها أعيان المستغالت وغلتها)٣()َصَدَقًة
لكن هذه األدلة مخصوصة باألحاديث التي  .)٤()أدوا زآاة أموالكم( :صلى اهللا عليه وسلم

الفرس والعبد من الزآاة،  إعفاءات األصلية من الزآاة مثل حديث الحاج إعفاءوردت في 
  .)٥(وغيره، فقد خصصت هذه األدلة باألموال النامية آالنقدين والسائمة وعروض التجارة

قياس المستغالت على عروض التجارة بجامع النماء والربح في آل منهما، فالنماء هو علة  .٢
من األموال الزآوية، وهذه العلة موجودة في وجوب الزآاة في عروض التجارة، وغيرها 

المستغالت فتجب الزآاة في أعيانها وغلتها، ألن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، 
نه قياس يجاب على هذا الدليل أ  .)٦(فال وإالوحيث تحقق النماء في مال وجبت فيه الزآاة 

 أنرك بالبيع والشراء في حين تتح فأعيانهاعروض التجارة معدة للبيع،  إنحيث  مع الفارق
 نَّفإ ،  ومن وجه آخر)٧(ثابتة ال تتحرك بالبيع والشراء فأعيانهاالمستغالت ليست معدة للبيع 

حرآة دوران رأس المال في عروض التجارة تزيد بكثير عن حرآته في المستغالت،  نَّفإ
 أماح، ازيادة األرب إلىوهذا يؤدي  ,فرأس المال ينقلب في عروض التجارة عدة مرات

وذلك ألن جزءا آبيرا منه معطل في أعيان  ،حرآة رأس المال في المستغالت فهي قليلة

                                                 
محمد  نقال عن بحث للدآتور ٤٠٥ص ٢، البيان والتحصيل جابن رشد. ٦٦٥ص ٣ابن القيم، بدائع الفوائد ج  )١(

، ٢٦٥ص ٣عثمان شبير حول زآاة األصول الثابتة من آتاب أبحاث فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ج
  . ١٤٧ص  ٢الزخار جوآذلك ما نقله عن البحر 

  .٣١٩القرضاوي، يوسف، فقه الزآاة ص  )٢(
 .١٠٣، اآلية سورة التوبة  )٣(
حديث صحيح على شرط مسلم : قال الحاآم ١٤٣٦حديث رقم ٥٤٧ص١الحاآم،المستدرك على الصحيحين،ج  )٤(

  .ولم يخرجاه
 .٢٧٥ص ٣عاصرة جشبير، بحث زآاة األصول الثابتة من آتاب أبحاث فقهية في قضايا الزآاة الم  )٥(
ابن قدامة . ٢١٥ص ٢السيواسي، آمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير على الهداية،ج  )٦(

عقلة، محمد، أحكام الزآاة . ٣١٤القرضاوي، يوسف، فقه الزآاة ص . ٢٣٠،٢٥٧ص ٢المقدسي، المغني ج
شبير، محمد عثمان، أبحاث فقهية في  .٧٧٤ص ٢الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته ج . ١٥١والصدقة ص

  .٢٦٦ص ٣قضايا الزآاة المعاصرة ج
 .٢٧٥ص ٣شبير، بحث زآاة األصول الثابتة من آتاب أبحاث فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ج  )٧(
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بكثير من تحويل  نقود سائلة أسهل إلىتحويل عروض التجارة  إنثم . المستغالت
 .)١(المستغالت

آان مشغوال بحاجة  إذاالحلي ال تجب فيه الزآاة  إنَّ إذقياس المستغالت على حلي الكراء،  .٣
أعد للكراء صار آالمعد للتجارة، فأصبح  فإذابته للزينة واللبس فهو مال غير نام، صاح

 . )٢(صالحا للدخول في وعاء الزآاة

الحكم  إلىن علة وجوب الزآاة في الحلي المعد للكراء هو رجوع الحلي أيعترض عليه ب
يج المستغالت على ان تخره ناميا ال أنه معد للكراء، ولذا فاألصلي وهو وجوب الزآاة فيه آون

، وهذه العلة غير متحققة في الحلي المعد للكراء ال يصح لعدم تحقق علة حكم األصل في الفرع
 تجب وإنماللكراء،  إعدادهاالمستغالت، ألن األصل فيها عدم النماء فال تجب الزآاة فيها لمجرد 

  .)٣(للبيع أعدت إذا فيها

جعلنا آل مالك يستغل رأس ماله ويبتغي  لو أننا –أيضا  –هذا القول  ومن الردود على
لكان مالك األرض والشجر  –ولو آان رأس المال غير متداول وغير معد للبيع  -نماءه تاجرا

م آل عام أرضه ويخرج عنها ربع العشر وَِّق، ويجب أن ُيأيضًا تاجرًا وثمرًا التي تخرج له زرعًا
  .)٤(زآاة، وهذا لم يقل به أحد

بعض األحيان استغاللها لسبب من األسباب، فال يجد  ت قد يتوقف فيهذه المستغال إنثم 
صاحب العمارة من يستأجرها، وال يجد صاحب المصنع المواد األولية الالزمة، أو األيدي 

ه حينها ال تجب ويمكن أن يرد على ذلك بأنالعاملة، أو السوق الرائجة، فمن أين يخرج زآاتها ؟ 
  .عليه الزآاة فيها

ية لهذا الرأي أن العمارة أو المصنع ستحتاج آل عام لتثمين وتقدير، تطبيقال باتمن الصعوو
لمعرفة آم تساوي قيمتها في وقت حوالن الحول، وفي ظل تناقص الصالحية وتقلب األسعار 

ن ذلك مما يحتاج جهود ونفقات ، فإنوقد ال يتوافر مختصين ذوي آفاءة وأمانة إلىوالحاجة 
   .)٥(الزآاة تنتقص أخيرا من حصيلة

                                                 
نقال عن  ٢٧٦ص ٣شبير، بحث زآاة األصول الثابتة من آتاب أبحاث فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ج  )١(

  .١٢آتور محمد صقر يعقب فيه على بحث زآاة األصول الثابتة لرفيق المصري، صبحث للد
عقلة، محمد، أحكام الزآاة  .٣١٨القرضاوي، يوسف، فقه الزآاة ص .٦٦٥ص٣ابن القيم، بدائع الفوائد ج  )٢(

  .١٥٤والصدقة ص
  .٢٧٦ص ٣ة جشبير، بحث زآاة األصول الثابتة من آتاب أبحاث فقهية في قضايا الزآاة المعاصر  )٣(
  .٣٢٢، فقه الزآاة ص القرضاوي  )٤(
  .٣٢٢آاة ص ، فقه الزالقرضاوي  )٥(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ألنه يؤدي  ،بحق صاحب األصل المستغل عند العمل بهذا القول اإلجحافوال يخفى مدى 
تآآل رأس المال  إلىعدم تشجيع هذا النوع من استثمار األموال في المجتمع، ويؤدي  إلى

   . )١(المستغل تدريجيا

  القول الثاني: المطلب الثاني
تجب في صافي غلتها بنسبة  وإنماال في قيمتها، الزآاة ال تجب في أعيان المستغالت و إن

  . المعتبر ابعد بلوغه النصاب ومرور حوله بمعنى أنها تزآى زآاة النقود %)٢٫٥(ربع العشر 

 من الحنفية والمالكية في المشهور عنهم والشافعية والحنابلة جمهور الفقهاء قال بهذا
من نصوص الفقهاء ًا حيث سرد عدد ،)٣(رالدآتور محمد عثمان شبي ذآرههذا ما ـ )٢(والظاهرية

تها بنسبة ربع العشر دون أعيانها، علما بأن النصوص وبنى عليها قولهم بوجوب الزآاة في غل
علماء تعاملوا مع غلة المستغالت أن ال حظ أنها دلت على ذلك إال أن يقاللبها لم أالتي استدل 

بيان زآاة ها، وهذا ما يفسر عدم آالنقود التي تجب فيها الزآاة إذا تحققت شروط وجوب
والمجامع  اإلفتاءـ آما أقر هذا القول آثير من لجان  المستغالت بشكل مستقل عند الفقهاء

  .  )٤(الفقهية

، ال يشترط الحول هم منمن أن إاللحول في وجوبها، يشترط ا وهذا الفريق من الفقهاء
بة والتابعين آابن عباس وابن أحمد ومذهب بعض الصحا اإلمامبعض المالكية ورواية عن آ

                                                 
، نقال عن تعليق للدآتور ٩١ص) رسالة جامعية(خليل هاني عادل، زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي   )١(

: بد العزيز، مجلة جامعة الملك ع"زآاة األصول الثابتة االستثمارية"الزحيلي على بحث للدآتور منذر قحف 
  .٥ص ١العدد /  ٩االقتصاد اإلسالمي، المجلد 

: الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار النشر  )٢(
خليل بن إسحاق بن موسى المالكي، مختصر خليل في فقه . ١٨٠ص ١م،ج١٩٩١ - هـ ١٤١١ - دار الفكر 

األزهري، الثمر . ١٨٤ص  ٢أحمد علي حرآات ج: ، تحقيق١٤١٥ -بيروت  -رة، دار الفكر إمام دار الهج
، الخالصة الفقهية، القروي، محمد العربي. ٣٣٨ص١ج الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 الشرواني،. ١٨ص ٦ج النووي، المجموع،. ٦٩ص ١ابن جزي الكلبي، القوانين الفقهية ج. ١٧٢ص١ج
، الروضة خان، صديق حسن .٣٣٤ص٢، المغني، جابن قدامة المقدسي. ٢٩٣ص ٣لشرواني، جحواشي ا
وما  ٢٠٩ص  ٥جابن حزم الظاهري، المحلى . ٢٧ص ٢، لسيل الجرار جالشوآاني. ٤٨ص  ١الندية، ج

، الزحيلي.٥٥١، أحكام الزآاة والصدقة ص ، محمدعقلة. ٣٢٢، فقه الزآاة ص ، يوسفالقرضاوي. بعدها
  .٧٧٤ص ٢، الفقه اإلسالمي وأدلته جوهبة

 ٣،  بحث زآاة األصول الثابتة في آتاب أبحاث  فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة جشبير، محمد عثمان  )٣(
  .    ٢٦١ص

قرار مجمع البحوث اإلسالمية في مؤتمره الثاني . ٣٨٨٨اللجنة الدائمة لإلفتاء في السعودية فتوى رقم   )٥(
قرار مجمع الفقه اإلسالمي في . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤مؤتمر الزآاة األول المنعقد في الكويت  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦دورته الثانية 



 ٩٣١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهللا أبو وهدانبد ع

 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومكحول الناصر والباقر وداود ومسعود ومعاوية و
   .)٢(. )١()في الرقة ربع العشر( :، ودليلهم عموم قوله صلى اهللا عليه وسلمواألوزاعي

  )٣(أدلة أصحاب هذا القول

ان المستغالت، فقد آان الناس عدم وجود نص من آتاب أو سنة في وجوب الزآاة في أعي .١
في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم يستأجرون ويؤجرون ويقبضون األجرة من دورهم 
وضياعهم ودوابهم، ولم يرو عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال بوجوب الزآاة في أعيان 

 .المستغالت، وال أخذها من أعيانها

  .زآاة بجامع الحبس لالنتفاعقياس المستغالت على عروض القنية المعفاة من ال .٢

  .قياس المستغالت على الحيوانات العاملة التي أعفيت من الزآاة بجامع الحبس لالنتفاع .٣

  .أعيان المستغالت غير معدة للبيع أو التجارة فال تجب فيها الزآاة .٤

عدم وجود حكم خاص في زآاة أعيان المستغالت في عصور االجتهاد األولى مع أن  .٥
  . يستأجرون ويؤجرون ويقبضون األجرةالعصور آانوا  المسلمين في تلك

  مناقشة هذه األدلة
ن النصوص لم تفرق بين مال ومال ومنها األصل المستغل، يرد على الدليل األول بأ .١

وأجيب عنه بأن هذا العموم قد خصص بالنصوص التي أعفت الحاجات األساسية لإلنسان 
  .)٤(من الزآاة وآل مال غير نام

دليل الثاني أن قياس المستغالت على عروض القنية قياس مع الفارق، ألن يجاب على ال .٢
 ،عروض القنية مشغولة بحاجات الفرد األصلية، بينما المستغالت مشغولة بحوائج التجارة

إن هذا الفارق ال يترتب عليه : لكن يرد عليه .)٥(فينبغي أن تأخذ حكم زآاة عروض التجارة

                                                 
 - ، المكتب اإلسالمي إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري، صحيح ابن خزيمة ابن خزيمة، محمد بن  )١(

مذيلة بأحكام األعظمي واأللباني  ديثاألحا محمد مصطفى األعظمي،. د: تحقيق م،١٩٧٠ - هـ١٣٩٠،بيروت
 ٢المستدرك على الصحيحين ج الحاآم، .إسناده حسن: قال األعظمي ،٢٢٩٠حديث رقم  ٣٠ص ٤عليه، ج

  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه: ، قال الحاآم١٤٤١حديث رقم  ٥٤٨ص
، محمد بن علي بن الشوآاني. ٣٣٤ص٢، المغني، جابن قدامة المقدسي. ١٨٤ص  ٢، مختصر خليل جخليل  )٢(

، ١٩٧٣ –بيروت  - دار الجيل : ، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، دار النشرمحمد
  .٢٠٠ص  ٤ج

 ٣شبير، محمد عثمان، بحث زآاة األصول الثابتة في آتاب أبحاث  فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ج  )٣(
  . ٢٦٤،٢٦٥ص

  .٩٢ص ) رسالة جامعية(هاني عادل، زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي خليل   )٤(
ص ٣شبير، محمد عثمان، بحث زآاة األصول الثابتة في آتاب أبحاث  فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ج  )٥(

 .٣، نقال عن بحث زآاة األصول الثابتة لرفيق المصري، ص٢٧٠



 "زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي"ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ص بالزآاة، ألن آال من عروض القنية وعروض الغلة اختالف في الحكم الشرعي الخا
  .  )١(غير معدة للبيع فال تجب الزآاة فيها

والبقر قياس ال يصح،  اإلبلعلى عوامل  أن قياس األصول الثابتة: الدليل الثالث يجاب على .٣
ألن النصوص في العوامل ليست نصوصا قوية ثابتة ولذلك لم يكن الحكم موضع اتفاق بين 

أي أوجبوا الزآاة  ،)٢(يحيى واإلمامفخالف مالك والشافعي في أحد قوليه والجويني  الفقهاء،
 إلىي وردت في ذلك تصل في مجموعها تبأن النصوص ال: لكن يرد عليه .في العوامل

ن إ، وحتى لو لم تصح هذه األحاديث ف)٣(درجة الحسن الذي يحتج به في األحكام الفقهية
بر من األصول المستغلة للحاجات األساسية األصلية لإلنسان الدواب العوامل والحوامل تعت

بيته  إلىألنه يستعملها في أمور ضرورية في حياته آالحراثة أو نقل الماء ، آأدوات الحرفة
  .)٤(فال يجب فيها زآاة

أن أعيان المستغالت غير معدة للبيع فال تجب فيها الزآاة  اعترض على الدليل الرابع بالقول .٤
ه، ألن أعيان المستغالت في المشاريع التجارية والصناعية والزراعية تعد اليوم غير مسلم ب

من األموال النامية ذات القيمة المالية وتدل على ثراء أصحابها، والزآاة تجب في جميع 
وأجيب . )٥(ثروة الغني وليس على مجرد دخله آما في السوائم والنقدين وعروض التجارة

أعدت للقنية أو  إذاخاصة  ،فيها غالت األصل عدم وجوب الزآاةأعيان المست بأن على ذلك
، أما تقريبا معدومة فيهاقياس مع الفارق، ألن التكلفة فهو للغلة، وأما القياس على السوائم 

فرض الزآاة على  نَّ، ومن ثم فإعمارات ومصانع فهي آبيرةمن  تكلفة أعيان المستغالت
ى زآاة رأس المال في النقدين فقياس مع الفارق وأما القياس عل .)٦(أصولها مجحف بها

مستغلة عدم أيضا، ألن األصل في النقود وجوب الزآاة فيها، أما األصل في األصول ال
قياس  إنثم . و الغلة وليس األصل المستغلآان المقيس هنا ه وجوب الزآاة فيها، وإن

صل المعد للبيع يكون األصل المستغل على األصل المعد للبيع قياس غير صحيح، ألن األ
يكون للغلة  إنماأما األصل المستغل فليس آذلك، فالبيع في المستغالت  .ضمن المال المبيع

مع بقاء أصلها، بخالف البيع في األموال، ناهيك عن أن المستغالت قد يكون االستغالل لها 

                                                 
ص ٣ثابتة في آتاب أبحاث فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة جشبير، محمد عثمان، بحث زآاة األصول ال  )١(

٢٧١.  
ص ٣، بحث زآاة األصول الثابتة في آتاب أبحاث  فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة جر، محمد عثمانشبي  )٢(

  .٣، نقال عن بحث زآاة األصول الثابتة لرفيق المصري، ص٢٧٠
ص ٣في آتاب أبحاث  فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ج شبير، محمد عثمان، بحث زآاة األصول الثابتة  )٣(

٢٧١.  
  .٩٢ص ) رسالة جامعية(ة المستغالت في الفقه اإلسالمي خليل هاني عادل، زآا  )٤(
ص ٣شبير، محمد عثمان، بحث زآاة األصول الثابتة في آتاب أبحاث فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ج  )٥(

  .١١ثابتة لرفيق المصري، ص، نقال عن بحث زآاة األصول ال٢٧٣
 ٣شبير، محمد عثمان، بحث زآاة األصول الثابتة في آتاب أبحاث فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ج  )٦(

  .١٣٦، نقال عن شوقي شحاته، تنظيم ومحاسبة الزآاة ص ٢٧٣ص



 ٩٣٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهللا أبو وهدانبد ع

 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء آما في فأصل المستغالت ال يتحرك بالبيع والشرا. اإلجارةبطريق آخر غير البيع وهو 
  . )١(المال المبيع

القول بعدم وجود حكم خاص في عصور االجتهاد  إن: اعترض على الدليل الخامس بالقول .٥
آانت المستغالت غير منتشرة في  فإذاالنظر في حكمها،  إعادةاألولى ال يمنع من 

عصرهم، أو آانت نادرة وأولية، فقد أصبحت في هذا الزمان هي الغالبة على أساليب 
 تثمار، آما أصبحت متطورة وذات أشكال وأحجام مختلفة، فال بد من وجوب الزآاةاالس

    .)٣( .)٢()ينكر تغير األحكام بتغير األزمانال : (فيها، والقاعدة الشرعية تقرر

 وإنماوأجيب على هذا االعتراض بأن هذا التغيير لم يتعلق بمبنى الحكم الشرعي وأساسه، 
عشر قطع في اليوم أصبح ألف قطعة،  اإلنتاجفبدال من أن يكون  ،وحجمه اإلنتاجيتعلق بسرعة 

الوجوب وال في مقدار الواجب  إلىوهذا التغيير ال يؤثر في الحكم فيغيره من عدم الوجوب 
وحجم الفائدة لم يقتصر على  اإلنتاجالعشر أو نصفه، ألن التغيير في  إلىفيغيره من ربع العشر 

أساليب االستثمار جميعها بما فيها عروض التجارة، فهل يجوز يشمل  وإنماالمستغالت وحدها، 
العشر أو نصفه؟ ال يجوز ألن  إلىأن نزيد مقدار الزآاة في عروض التجارة من ربع العشر 

   .)٤(مقادير الزآاة توقيفية ال يجوز لمجتهد أو حاآم أن يزيد عليها أو أن ينقص منها

هم يغالت آزآاة النقدين بال اعتبار للحول فيرد علوأما بالنسبة لقول القائلين بتزآية المست
  :باآلتي

نص في نصاب زآاة الفضة وليس في اشتراط الحول  )٥()في الرقة ربع العشر( حديث  إن .١
  .أو عدمه، ثم يمكن تخصيص عموم هذا الحديث بالروايات التي تشترط الحول إن صحت

ألصل في األموال المزآاة، أخذ الزآاة هو المعتبر شرعا وهو ا اعتبار الحول في إن .٢
دليل، وال دليل هنا، وحتى المال المستفاد  إلىفاستثناء مال عن هذه القاعدة الشرعية يحتاج 

آان اختالفهم فيه في  وإنمانجد أن الفقهاء لم يختلفوا في خضوعه لهذه القاعدة األساسية، 
  .)٦(ديدأم يعتبر له حول ج النصاب ويكون حوله حول أصله، إلىضمه، هل يضم 

                                                 
 .٩٣ص) رسالة جامعية(خليل هاني عادل، زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي   )١(
  .٣٩المادة  ٤٣ص ١علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام، جحيدر،   )٢(
، ٣شبير، محمد عثمان، بحث زآاة األصول الثابتة في آتاب أبحاث  فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ج  )٣(

 .٢٧٤ص
، ٣شبير، محمد عثمان، بحث زآاة األصول الثابتة في آتاب أبحاث  فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ج  )٤(

  .٢٧٥ص
م ليح على شرط مسلم وحديث صح: إسناده حسن، وقال الحاآم: قال األعظمي ،١٨سبق تخريجه ص   )٥(

  .يخرجاه
  .٩٣ص ) رسالة جامعية(خليل هاني عادل، زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي   )٦(



 "زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي"ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

مستغالت فور قبضها دون اشتراط الحول يعفي الكثير ممن لهم دخل يصل القول بتزآية ال .٣
، لكن لو جمع هذا المال على مدى عام آامل لتحقق النصاب ووجبت أقل من النصاب إلى

    . )١(الزآاة، وفي ذلك تحقيق لمقاصد الزآاة وحكمة تشريعها 

  القول الثالث: المطلب الثالث
المستغالت زآاة األرض الزراعية النامية، فتجب الزآاة في غلتها بنسبة العشر  تزآى غلة

  .أو نصف العشر عند استفادة الغلة، وال ينتظر بها الحول

هذا القول بعض الفقهاء المعاصرين أمثال األساتذة محمد أبو زهرة وعبد الوهاب  إلىذهب 
وممن رجح  م١٩٥٢/هـ١٣٧٢عام خالف وعبد الرحمن حسن في حلقة الدراسات االجتماعية 

  .)٢(مصطفى الزرقا واألستاذ يوسف القرضاويهذا القول الشيخ 

األساتذة أبو زهرة ، فوال الثابتة واألموال المنقولةمأنهم اختلفوا في التفريق بين األ إال
المستغلة تجب الزآاة في أصله ونمائه  المنقول من األموال يرون أنوخالف وعبد الرحمن حسن 

ربع العشر من رأس المال ونمائه عند نهاية آل  إخراجا على عروض التجارة حيث يجب قياس
حول، أما الثابت من األموال المستغلة فتجب الزآاة على غلته فقط، قياسا على األرض 

ال فيها ما لم تتخذ للتجارة، ) المزروعات(ها الزراعية، التي أوجب الشارع الحكيم الزآاة في نمائ
آان ال  إنآان مما يسقى بماء المطر ونصف العشر  إذاعشر المحصول  اجإخرحيث يجب 

يسقى بماء المطر، وآذلك األمر في المال المستغل الثابت، فمن يملك عمارة يستغلها بتأجير 
أمكنه  إنالزآاة مما يستفيده منها من غلة بمقدار العشر  إخراجشققها للسكن، عليه آل عام 

أما من عنده سيارة أجرة للنقل فعليه إخراج ربع العشر من  نصفه،ف الوإ معرفة الصافي من الغلة
   .)٣(قيمتها إضافة لغلتها باعتبارها ماال منقوال مستغال

الزآاة فيها بنسبة  لكن القرضاوي لم يفرق بين الثابت والمنقول من األموال بل قال بوجوب
وأما اآللية . )٤(كن فنصف العشرن لم يمرفة صافي الغالت بعد التكاليف، وإأمكن مع إنالعشر 

 )غم٨٥(ه اعتبر نصابها نصاب زآاة النقود أي نَّزآاة المستغالت فإ إخراجالتي اتبعها في آيفية 
صار بيد المالك قيمة النصاب وجبت عليه الزآاة يخرجها بشكل سنوي ال شهري لما  ذهب، فمتى

هم، خل عدد أآبر من المزآين ألموالفيه من توسيع لقاعدة الزآاة واألموال التي تجب فيها، فيد
جر بالسنة، ودخل الفرد يقدر بالسنة، ثم تخريجا لما ذآر عن وذلك ألن الدور قديما آانت تؤ

بلغ آراء الدار في السنة نصابا زآى في  إذابعض الفقهاء من تزآية المال المستفاد عند قبضه 
                                                 

  .٣٤٨، ٣٤٧القرضاوي، فقه الزآاة ص   )١(
حلقة الدراسات االجتماعية للجامعة العربية، الدورة  ، انظر فيه٣٢٤القرضاوي، يوسف، فقه الزآاة ص   )٢(

شبير، محمد عثمان، بحث زآاة األصول الثابتة في . ٢٤١،٢٤٢م في دمشق، ص١٩٥٢/هـ١٣٧٢الثالثة، عام 
  . ٢٦٨، ٢٦٧ص ٣ا الزآاة المعاصرة جآتاب أبحاث فقهية في قضاي

القرضاوي، فقه الزآاة . ٨٦، ٨٥ص) جامعية رسالة(خليل هاني عادل، زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي   )٣(
  .٣٢٦ص 

  .٣٢٦القرضاوي، فقه الزآاة ص   )٤(



 ٩٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهللا أبو وهدانبد ع

 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األجور، وهذه النفقات تشمل اإليراد ثم ترفع النفقات والديون من .)١(الحال آما هو مذهب أحمد
مذهب  إلىوالضرائب والصيانة، ثم بعد ذلك تحسب الزآاة من صافي الغلة، مستندا في ذلك 

لتي ترفع من الغلة قبل ا )الحد األدنى للمعيشة( وأما مقدار النفقة. عطاء وغيره في الزرع والثمر
به بعض األحاديث منها أن النبي صلى أو ربعه عمال بما جاءت  اإليرادفهي ثلث  ةاحساب الزآ

ن لم تدعوا الثلث ، فإدعوا الثلث( :اهللا عليه وسلم قال في أمر الخارصين لثمار النخيل واألعناب
لم يكن  إذاوهذا في حالة  ،، وذلك من باب التخفيف والتيسير على أرباب الثمار)٢()فدعوا الربع

ة نسبة االستهالك وتقدر هذه النسبة بحوالي ومما يحسم أيضا من غلة الزآا للمزآي مورد آخر،
   .)٣(من قيمة المباني أو المصانع) ٣٠/  ١(

مجموع الغلة في  إلىينظر : فتكون معادلة القرضاوي في حساب زآاة المستغالت هي
غرام ذهب فأآثر فعندئذ تجب الزآاة، ثم يقوم المزآي بطرح ) ٨٥(تساوي قيمة  آانت فإذاالسنة 

والديون والحد األدنى لمعيشته وعياله ـ إذا لم يكن له دخل  والصيانة لضرائبنفقات األجور وا
من قيمة المبنى أو المصنع أو النسبة التي ) ١/٣٠(وآذلك نسبة االستهالك وهي  ـ سوى هذه الغلة

يحددها الخبراء في األصول المستغلة األخرى، فما تبقى من الغلة يتم احتساب عشرها زآاة لماله 
ضع في مصارفها، أما إذا تعسر احتساب التكاليف السابقة فعندئذ يخرج نصف عشر تخرج وتو

    .الغلة زآاة لماله

  أدلة هذا القول
والغلة  واإليرادألرض الزراعية االقياس على األرض الزراعية، فالعمائر والمصانع آ .١

 إليهتجبى فرق بين مالك  ال إذالناتجة منها آالزرع والثمر الناتج من األرض الزراعية، 
  .)٤(غالت مصانعه وعماراته ونحوها إليهغالت أرضه المزروعة، ومالك آخر تجبى 

أما التفريق بين المالين المنقول والثابت فألن النبي صلى اهللا عليه وسلم فرق في مقادير  .٢
الزآاة بينهما، فقد فرض الزآاة في األموال المنقولة من رأس المال بمقدار ربع العشر، 

                                                 
 .٣٣٤ص  ٢ابن قدامة المقدسي، المغني ج. ٣٢٩، ٣٢٨القرضاوي، فقه الزآاة ص  )١(
، عبد اهللا بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري، المنتقى من السنن المسندة، مؤسسة الكتاب ابن الجارود  )٢(

حديث رقم  ٩٧ص ١عبد اهللا عمر البارودي، ج: ، تحقيق١٩٨٨ -  ١٤٠٨الطبعة األولى،  - بيروت  - ثقافية ال
 -بيروت  -الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، سنن الدارمي، دار الكتاب العربي . ٣٥٢

. ٢٦١٩حديث رقم  ٣٥١ص ٢فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي ج: ، تحقيق١٤٠٧الطبعة األولى، 
الطوسي، أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي، مختصر األحكام مستخرج الطوسي على جامع 

أنيس بن : هـ، تحقيق١٤١٥الطبعة األولى  -السعودية  -المدينة المنورة  -الترمذي، مكتبة الغرباء األثرية 
 ٤٤٨ص ٣أحمد بن حنبل ج أحمد، مسند. ٥٩١ ١٩حديث رقم  ٢٣٤ص ٣أحمد بن طاهر األندونوسي ج

برنامج منظومة التحقيقات : ع الصغير، مصدر الكتاباأللباني، صحيح وضعيف الجام. ١٥٧٥١حديث رقم
حديث  ١١٤ص ٣من إنتاج مرآز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية، ج - المجاني  - الحديثية 

  ).ضعيف: (، تحقيق األلباني١٤٨٩رقم
  .٣٣٠، ٣٢٨،٣٢٩لزآاة ص القرضاوي، فقه ا  )٣(
 .١٥٦عقلة، أحكام الزآاة والصدقة ص . ٣٢٥القرضاوي، فقه الزآاة ص   )٤(



 "زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي"ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

التجزئة في األموال الثابتة فقد فرض عليه السالم الزآاة في غلتها ل ال يقبل وألن األص
ن أمكن معرفة التكاليف وحصر صافي إبمقدار العشر أو نصف العشر حسب التكاليف، ف

 ّنإف ن لم يستطع صاحب الغلة حصر األرباحإالزآاة تؤخذ بمقدار العشر، ف ّنإف اإليراد
  .)١(شرالزآاة تؤخذ بمقدار نصف الع

  مناقشة أدلة هذا القول
األموال هو زآاة  قياس المستغالت على األرض الزراعية ال يصح ألن األصل في زآاة .١

النقدين، وزآاة األنعام وزآاة الزروع والثمار وزآاة المعادن وغيرها مما ثبت بنصوص 
  .)٢(زآاة خاصة بها إلثباتشرعية خاصة ال يقاس عليها، ألنها نصوص خاصة جاءت 

  :)٣(المستغالت على األرض الزراعية قياس مع الفارق من عدة وجوه وهي قياس .٢

األرض الزراعية ال تهلك وال تبيد بكثرة االستعمال وطول المدة بخالف أعيان  أن  .أ 
وال يقال يمكن تعويض ما يهلك  .المستغالت فإنها تهلك وتفنى باالستعمال وطول المدة

من غلة آل سنة على مدى العمر من أعيان المستغالت بحسم نسبة لالستهالك 
التقديري لعين المستغل، ألن هذا ال يحل اإلشكال ألن النسبة التي تحسم تكون بحسب 

  .قيمتها الحالية، وقد يرتفع سعرها إلى أضعاف ما حسمه من الغلة

غلة المستغالت فقد تصل غلة األرض الزراعية ير إن غلة األرض الزراعية تفوق بكث  .ب 
 إلىمن قيمة األرض، بينما ال تصل غلة المستغالت %) ١٠٠( إلىفي السنة الواحدة 

  .من قيمة أعيانها في السنة الواحدة%) ١٠( أآثر من

إن الزآاة التي تؤخذ من الخارج من األرض وهي العشر أو نصف العشر تؤخذ من   .ج 
المزارع مرة واحدة، وان بقي عنده عدة سنين، أما غلة المستغالت فإنها تزآى في آل 

ألنها إما أن تكون نقودا فتجب فيها الزآاة في آل حول، وإما أن تكون عروضا سنة 
معدة للبيع فتجب فيها الزآاة في آل سنة، فإذا قلنا بوجوب العشر في آل سنة في غلة 

  .المستغالت آان ذلك إجحافا في حق صاحبها

لسقي، العشر أو نصفه يكون تحديد أي منهما بناء على ا أن: )٤(ومن الفوارق أيضا  .د 
في تحديد النسبة في المزروعات هو السقي بماء المطر أو عدمه، أما في  إذنفالعلة 

سلمنا بنسبة العشر أو نصفه فما الضابط في  إذاثم . المستغالت فال سقي فيها فافترقا
فهذا منقوض بكون مقادير  االجتهادتحديد آل منهما؟ أهو االجتهاد أم النص؟ فإن آان 

  . ، وإن آان النص فال يوجد نصلالجتهادية ال مجال فيها الزآاة أمورا تعبد
                                                 

 .١٥٦عقلة، أحكام الزآاة والصدقة ص . ٣٢٤القرضاوي، فقه الزآاة ص   )١(
  .٩٤ص) رسالة جامعية(خليل هاني عادل، زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي   )٢(
ة األصول الثابتة في آتاب أبحاث  فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة شبير، محمد عثمان، بحث زآا  )٣(

  .٢٧٧ص٣ج
  .٩٦ص) رسالة جامعية(خليل هاني عادل، زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي   )٤(



 ٩٣٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهللا أبو وهدانبد ع

 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :فال يصح االستدالل به ألمرين أما بالنسبة للتفريق بين األموال المنقولة واألموال الثابتة .٣

ة الواجبة بألن النصوص الشرعية لم تجعل آون المال منقوال أو ثابتا علة لتغير النس  .أ 
جاءت بها النصوص أمور تعبدية، فالسيارة في المال المزآى، والنسب الزآوية التي 

التي تستغل لنقل الرآاب أو البضائع هي نفس العمارة التي تستغل بتأجيرها من حيث 
أن آال منهما يخرج غلة، فما الداعي إلعفاء العمارة من الزآاة آأصل مستغل وإيجاب 

ع طول مدة الزآاة في السيارة إضافة لغلتها مع أن قيمة السيارة تقل بشكل أآبر م
  .)١(استغاللها وبعمر أقصر بالنسبة لقيمة العمارة وعمرها

أخذ النبي صلى اهللا عليه وسلم من العسل العشر وهو غلة النحل، وليس النحل من   .ب 
  .)٢(يمكن نقلها بالفعل المنقوالت وخاليا النحل إلىالعقارات، بل هو أقرب 

  الترجيح وأسبابه: المطلب الرابع
األصول المستغلة  بإعفاء راء السابقة وأدلتها ومناقشتها يتبين أن القولبعد االطالع على اآل

ربع  بإخراجفي الغلة فقط آما في زآاة النقدين هو الراجح واهللا أعلم، وذلك  وإيجابهامن الزآاة 
آان الحول شمسيا، وذلك بعد  إذا%) ٢٫٥٧(أوإذا آان الحول قمريا في حالة %) ٢٫٥(العشر 

وذلك  ،)٣(جمهور الفقهاء من السلف والخلف إليه، وهذا ما ذهب ن الحولبلوغ النصاب وحوال
  :لما يلي

عدم وجود نص من آتاب أو سنة يدل على أن المستغالت فيها زآاة خاصة بها، مع وجودها  .١
عدم وجود حكم اجتهادي  إلى، باإلضافة وانتشارها في عصر النبي صلى اهللا عليه وسلم

، فلم يكن تشارها في تلك العصورنألولى، مع وجودها واخاص بها في عصور االجتهاد ا
  .)٤(مات رحمه اهللا  أن إلىلإلمام مالك منزل يملكه بل آان يسكن بالكراء 

هذا القول مع النصوص الشرعية الزآوية وعمومها ودالالتها ومفهومها، لكن  تناسب .٢
  .)٥(غير متوفرة  إجابات إلىاألقوال األخرى وأدلتها عليها مآخذ وأسئلة آثيرة تحتاج 

األقوال األخرى تعتمد في أدلتها على قياس المستغالت على أحكام ثبتت بنصوص خاصة  .٣
ن سلمنا بصحة القياس عليها، فإن الفوارق روع والثمار، وهذا ال داعي له، وإبها آما في الز

 القياس يكون في حالة عدم وجود نص يدل على حكم الفرع، إلىاللجوء  إنتمنع صحته، ثم 
واألموال المستغلة تشملها عموم النصوص الموجبة للزآاة في األموال، وخاصة أن الزآاة 

                                                 
  .٩٩ص) رسالة جامعية(خليل هاني عادل، زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي   )١(
  .٣٢٧القرضاوي، فقه الزآاة ص   )٢(
شبير، محمد عثمان، بحث . ١٠٠ص) رسالة جامعية(ة المستغالت في الفقه اإلسالمي ل هاني عادل، زآاخلي  )٣(

  . ٢٧٨ص٣زآاة األصول الثابتة في آتاب أبحاث  فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ج
شبير، محمد عثمان، بحث زآاة األصول الثابتة في آتاب أبحاث  فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة   )٤(

  . ٢٧٨ص٣ج
  .١٠٠ص) رسالة جامعية(خليل هاني عادل، زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي   )٥(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تجب في غلتها والتي تدخل تحت نطاق زآاة النقدين، فلم نقيسها على أموال أخرى ما دام 
   )١( حكمها واضحا ؟

 راجبإخثبات أعيان المستغالت وعدم تحرآها بالبيع والشراء يؤيد هذا القول ألن القول  .٤
عزوف الناس عن االستثمار، ألن  إلىأعيان المستغالت يؤدي في الغالب الزآاة من قيمة 

غلة المشاريع الصناعية والعقارية قد ال تفي بالزآاة المطلوبة من مالك تلك األعيان في 
نهاية الحول، في حين أن االقتصار على أخذ ربع العشر من صافي الغلة يشجع الناس على 

  .)٢(يفتح فرص عمل جديدة، ويسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة االستثمار، و

أآل أموال  إلىيؤدي %) ١٠(العشر إلى%) ٢٫٥(زيادة مقدار الزآاة من ربع العشر إن .٥
ُآُلوا َوَلا َتْأُآُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأ: (الناس بالباطل، قال تعالى

ن الدولة تأخذ زيادة على ما هو إ إذ. )٣()َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس ِباْلِإْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن
  .)٤(مفروض بغير حق 

  :)٥(والمجامع الفقهية المعاصرة منها  اإلفتاءأفتى بهذا القول آثير من لجان  .٦

تجب الزآاة : تقول ٣٨٨٨توى رقم في السعودية، الف لإلفتاءاللجنة الدائمة  ما جاء عن  .أ 
في قيمة ما آان معدا منها للتجارة آلما حال عليها الحول، أما ما آان معدا منها 

  .)٦(لإلجارة فالزآاة واجبة فيما توفر من دخلها، وما آان معدا للسكنى فال زآاة فيه 

حيث ) م١٩٦٥/هـ١٣٨٥( الثاني الفقهي قرار مجمع البحوث اإلسالمية في مؤتمره  .ب 
  :)٧(قرر

ال تجب الزآاة في أعيان العمائر االستغاللية والسفن والطائرات وما شابهها، بل   )١(
  .تجب في صافي غلتها عند توافر النصاب وحوالن الحول

وتجب الزآاة  إليهالم يتحقق فيها نصاب، وآان لصاحبها أموال أخرى تضم  وإذا  )٢(
  .لتوافرت شروط النصاب وحوالن الحو إذافي المجموع 

                                                 
 .١٠١، ١٠٠ص) رسالة جامعية(خليل هاني عادل، زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي   )١(
شبير، محمد عثمان، بحث زآاة األصول الثابتة في آتاب أبحاث  فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة   )٢(

 .٢٧٨ص٣ج
  .١٨٨سورة البقرة، اآلية   )٣(
شبير، محمد عثمان، بحث زآاة األصول الثابتة في آتاب أبحاث فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة   )٤(

 .٢٧٨ص٣ج
  .١٠١ص) رسالة جامعية(ة المستغالت في الفقه اإلسالمي خليل هاني عادل، زآا  )٥(
آتاب أبحاث فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ، بحث زآاة األصول الثابتة في شبير، محمد عثمان  )٦(

 .٩٠نقال عن فتاوي بيت الزآاة الكويتي ص  ٢٦٣ص٣ج
، بحث زآاة األصول الثابتة في آتاب شبير، محمد عثمان. ٤٥٩ص  ٨الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج  )٧(

 .٢٦٣ص  ٣أبحاث فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة ج
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 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هو ربع عشر الغلة في نهاية الحول إخراجهامقدار النسبة والواجب   )٣(

اتفقت اللجنة : )١( )م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(مؤتمر الزآاة األول المنعقد في الكويت  جاء في  .ج 
تزآى غلتها، وقد تعددت اآلراء  وإنماعلى أنه ال زآاة في أعيانها ـ أعيان المستغالت ـ 

ما لدى  إلىى األآثرية أن الغلة تضم في النصاب والحول فرأ: في آيفية زآاة هذه الغلة
وتبرأ %) ٢٫٥(مالكي المستغالت من نقود وعروض تجارة وتزآى بنسبة ربع العشر

الذمة بذلك، ورأى البعض أن الزآاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجة األصلية 
قبضها بنسبة  لمالكيها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة استهالآها وتزآى فور

  . قياسا على زآاة الزروع والثمار%) ١٠(العشر

األمور  م١٩٨٥/هـ١٤٠٦مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الثانية  اتقرارجاء في   .د 
  :)٢(التالية

  .ر نص واضح يوجب الزآاة في العقارات واألراضي المأجورةَثْؤأنه لم ُي  )١(

في غلة العقارات واألراضي ر نص آذلك يوجب الزآاة الفورية َثْؤأنه لم ُي  )٢(
  :المأجورة غير الزراعية، ولذلك قرر

  .العقارات واألراضي المأجورة لأن الزآاة غير واجبة في أصو: أوال

أن الزآاة تجب في الغلة، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم : ثانيا
  .القبض مع اعتبار توفر شروط الزآاة وانتفاء الموانع 

  )٣(يف تزآي المستغالتآ: المطلب الخامس

الشقة  إيجارمنها أربع شقق، يبلغ  في آل دوريمتلك حاتم عقارا يتكون من ثمانية أدوار 
دينار، ويستغل لسكناه مع أسرته ثالث شقق، ويشغل ابنه المحاسب شقة يباشر فيها نشاطه  ١٠٠
صيانة،  دينار مصروفات ١٤٠٠: وبلغت مصروفات العمارة خالل عام قمري ما يلي. المهني
 ٢٠٠٠٠٠دينار مرتبات حراسة، وتبلغ تكلفة العمارة  ١٢٠٠دينار مصروفات نظافة،  ٢٥٠
وتستهلك العمارة بنسبة  دينار ٥٠٠٠٠شاملة قيمة األرض المقامة عليها والتي تقدر بقيمة  دينار
  فما مقدار الزآاة الواجبة ؟ .ألغراض محاسبة الزآاة % ٦

                                                 
 .٤٣٦ص  ٨مي وأدلته، جالزحيلي، الفقه اإلسال  )١(
 .٤٧٢ص  ٨الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج  )٢(
دراسات نظرية وتطبيقية، دار الجامعة : أبو زيد، آمال خليفة، حسين، أحمد حسين علي، محاسبة الزآاة  )٣(

 .، بالتصرف٣٢٢، ص ٢٠٠٢مصر، طبعة  -اإلسكندرية/ الجديدة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  :نحسب الزآاة بالخطوات التالية 

  السنوية اإليرادات .١
، أما شقة ولده شقق يستعملها حاتم لحاجته الشخصية ٣ – شقة ٣٢= )شقق ٤× طوابق  ٨(

  .شقة ٢٩ =المحاسب فتحتسب أجرتها لممارسته عمله المهني فيها فهي مستغلة 

  .السنوي اإليراددينارا مجموع  ٣٤٨٠٠= شهرا  ١٢× د  ١٠٠× شقة  ٢٩

  المصروفات السنوية .٢
ور شبير دينارا حسب رأي الدآت ٢٨٥٠= حراسة  ١٢٠٠+ نظافة  ٢٥٠+ صيانة  ١٤٠٠

ه يضاف للمصاريف نسبة استهالك العمارة مع استبعاد قيمة ّنوأما حسب رأي القرضاوي فإ
ه ّندينار، وحسب القرضاوي أيضا فإ ٩٠٠٠% = ٦× تكلفة العمارة  ١٥٠٠٠٠: األرض، فيكون
لم يكن له دخل سوى غلتها والتي  إنارة نفقة له وألهله ما يحتاجه حاتم مالك العميحسم من الغلة 

+  ٢٨٥٠قدرت بالثلث أو الربع في صافي الغلة بعد المصروفات، فيكون مجموع المصروفات 
=  ١١٨٥٠ – ٣٤٨٠٠الكلي فيصبح  اإليراددينارا ثم ينقص هذا المبلغ من  ١١٨٥٠=  ٩٠٠٠
٢٢٩٥٠  

 اإليراددينارا، ثم يحسم هذا المبلغ من  ٧٦٥٠=  ٣÷  ٢٢٩٥٠: نفقة مالك العمارة وأهله 
  .دينارا صافي الغلة بعد المصاريف آاملة ١٥٣٠٠=  ٧٦٥٠ – ٢٢٩٥٠: الكلي فيكون

  مقارنة صافي الغلة بالنصاب .٣
دينارا  ٢٠غرام الذهب يساوي  أنغم ذهب، ولو فرضنا  ٨٥نصاب زآاة المستغالت قيمة 

ضح لنا يتة صافي الغلة بهذا النصاب، بمقارندينارا و ١٧٠٠=  ٢٠×  ٨٥فيكون النصاب 
  .وجوب الزآاة فيها

  احتساب مقدار الزآاة .٤
دينارا،  ١٥٣٠% = ١٠×  ١٥٣٠٠: الزآاة الواجبة هي ّنحسب رأي الشيخ القرضاوي فإ

مقدار الزآاة  نَّكن من احتساب المصروفات وحسمها فإيتم لمولو فرضنا أن مالك العمارة 
   .دينارا وهو رقم قريب من الذي سبقه ١٧٤٠% = ٥×  ٣٤٨٠٠: الواجبة يكون

أما حسب رأي الدآتور شبير فتحسم آافة المصاريف باستثناء نسبة االستهالك، ومن 
مطلق لبل جعلها  المالحظ أيضا أنه لم يحدد النفقة الشخصية بالثلث أو الربع آما فعل القرضاوي

: غ الذي تجب فيه الزآاة يكونفإن المبلدينارا،  ٧٦٥٠الحاجة األصلية، لكن لو اعتبرناها 
  دينارا ٢٤٣٠٠ ) =٧٦٥٠+  ٢٨٥٠( – ٣٤٨٠٠

  دينارا ٦٠٧٫٥% = ٢٫٥×  ٢٤٣٠٠
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من خالل هذه العملية الحسابية يتضح الفرق في مقدار الزآاة بين رأي القرضاوي ومن 
  .معه، ورأي أآثرية العلماء ومنهم الدآتور محمد شبير

  
  الخاتمه

  وتتضمن نتائج البحث

 ت عبارة عن أموال يستفيد أصحابها من تأجير منافعها، مثل المباني السكنية،المستغال .١
  .ووسائل النقل، وألحق بعض الفقهاء مشروعات تربية الدواجن والنحل بالمستغالت

  .وجوب الزآاة في صافي أرباح المستغالت، ال في قيمتها وال في أعيانها .٢

لفقهاء، أي بنسبة ربع الُعشر، وقال زآاة المستغالت ُتحسب آعروض التجارة عند جمهور ا .٣
بعض الفقهاء ُتحسب آاألراضي الزراعية، أي بنسبة الُعشر أو نصف الُعشر، بناًء على 

  .من عدمه حسم التكاليف

  : شروط زآاة المستغالت .٤

  .أن يبلغ صافي ربحها الّنصاب  .أ 

  .أن يكون النصاب فاضًال عن الحاجات األصلية والديون  .ب 

  .ها حول قمريأن يمّر عليها عند صاحب  .ج 
  
  لمصادر والمراجعا
 .المنتقى من السنن المسندة .ريعبد اهللا بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابو ،ابن الجارود -

  . عبداهللا عمر البارودي: تحقيق .١٩٨٨ - ١٤٠٨  .١ط –بيروت  -مؤسسة الكتاب الثقافية 

  .القوانين الفقهية .محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي ،ابن جزي -

/ دار اآلفاق الجديدة  .المحلى .علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد ،ابن حزم  -
  .لجنة إحياء التراث العربي: تحقيق .بيروت

المكتب . صحيح ابن خزيمة .إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري محمد بن ،ابن خزيمة -
 حاديثاأل .محمد مصطفى األعظمي. د: تحقيق .م١٩٧٠ - هـ١٣٩٠ .بيروت - اإلسالمي 

   .مذيلة بأحكام األعظمي واأللباني عليه

المغني في فقه اإلمام أحمد بن  .عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ،ابن قدامة -
  .هـ١٤٠٥ . ١ط –بيروت  -دار الفكر  .حنبل الشيباني
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تبة نزار مك .بدائع الفوائد .محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا ،ابن القيم الجوزية  -
 –هشام عبد العزيز عطا : تحقيق .م١٩٩٦/هـ ١٤١٦. ١ط .مكة المكرمة – مصطفى الباز

 . أشرف أحمد –عادل عبد الحميد العدوي 

 .دار المعرفة. ٢ط .البحر الرائق شرح آنز الدقائق .زين الدين ابن نجيم الحنفي ،ابن نجيم -
 ..بيروت

 .اإلسكندرية –دار الدعوة . ٣ط .اإلجماع .بكرمحمد بن إبراهيم النيسابوري أبو  ،ابن المنذر -
 .فؤاد عبد المنعم أحمد.د: تحقيق .١٤٠٢

محمد : تحقيق .دار الفكر .سنن أبي داود .السجستاني األزدي سليمان بن األشعث ،أبو داود -
  .محيي الدين عبد الحميد

 . أصول الفقه .محمد أبو زهرة ،أبو زهرة -

دراسات نظرية : محاسبة الزآاة .د حسين عليأحم ،حسينو .آمال خليفة ،أبو زيد  -
 . ٢٠٠٢طبعة  .مصر -اإلسكندرية/ دار الجامعة الجديدة  .وتطبيقية

 –مؤسسة قرطبة  .مسند اإلمام أحمد بن حنبل .أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباني ،أحمد -
 .مصر

الة ابن أبي الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رس .صالح عبد السميع اآلبي ،األزهري -
 .بيروت - المكتبة الثقافية  .زيد القيرواني

 .الخطيب .محمد نعيم ياسين .ياسين .محمد عثمان شبير .شبير .عمر سليمان األشقر ،األشقر -
/ دار النفائس  .١ط .أبحاث فقهية في قضايا الزآاة المعاصرة .محمد إبراهيم الخطيب

 .م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٨ .األردن

: مصدر الكتاب .صحيح وضعيف سنن ابن ماجة .األلبانيالدين محمد ناصر  ،األلباني -
من إنتاج مرآز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة  .برنامج منظومة التحقيقات الحديثية

 .باإلسكندرية

برنامج منظومة التحقيقات : مصدر الكتاب .صحيح وضعيف الجامع الصغير ،األلباني -
 .ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية من إنتاج مرآز نور اإلسالم .الحديثية

برنامج : مصدر الكتاب .صحيح وضعيف سنن النسائي .محمد ناصر الدين األلباني ،األلباني -
من إنتاج مرآز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة  .منظومة التحقيقات الحديثية

 .باإلسكندرية

 .٣ط .الجامع الصحيح المختصر .محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي ،البخاري -
 .مصطفى ديب البغا. د: تحقيق .١٩٨٧ -  ١٤٠٧ - بيروت  - يمامة ال .دار ابن آثير
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مكتبة دار الباز  .سنن البيهقي الكبرى .ن بن علي بن موسى أبو بكرأحمد بن الحسي ،البيهقي -
 .محمد عبد القادر عطا: تحقيق .١٩٩٤ -  ١٤١٤ -مكة المكرمة  -

دار  .الجامع الصحيح سنن الترمذي .عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي محمد بن ،الترمذي -
  .أحمد محمد شاآر وآخرون: تحقيق .بيروت -إحياء التراث العربي 

. ١ط .المستدرك على الصحيحين .محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاآم النيسابوري ،حاآمال -
 مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١–بيروت  -دار الكتب العلمية 

 .بيروت/ لبنان  -دار الكتب العلمية  .درر الحكام شرح مجلة األحكام .علي حيدر ،حيدر -
 . المحامي فهمي الحسيني: تحقيق وتعريب

: تحقيق .م١٩٩٩. القاهرة/ دار ابن عفان للنشر. ١ط .الروضة الندية .صديق حسن ،خان -
 . علي حسين الحلبي

 - دار الفكر  .مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة .لمالكيخليل بن إسحاق بن موسى ا -
 .أحمد علي حرآات: تحقيق .١٤١٥ -بيروت 

 . م١٩٥٢هـ ١٣٧٢حلقة الدراسات االجتماعية بدمشق  -

بيروت  - دار الكتاب العربي . ١ط .سنن الدارمي . بن عبدالرحمن أبو محمدعبداهللا ،الدارمي -
 .د السبع العلميخال .فواز أحمد زمرلي: تحقيق .١٤٠٧ -

/ هـ ١٤٣٠ .دمشق/ دار الفكر . ٣١ط .الفقه اإلسالمي وأدلته .وهبة الزحيلي ،الزحيلي -
٢٠٠٩ . 

دار  .شرح فتح القدير على الهداية .آمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،السيواسي -
 . الطبعة الثانية .بيروت - الفكر 

م ١٩٣٩/هـ١٣٥٨ .القاهرة/الرسالة.عيمحمد بن إدريس أبو عبد اهللا الشاف ،الشافعي -
 .أحمد محمد شاآر:تحقيق

 –دار الفكر  .حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج .عبد الحميد ،الشرواني -
 .بيروت

دار . ١ط .السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار. محمد بن علي بن محمد ،الشوآاني -
 . محمود إبراهيم زايد: تحقيق .هـ١٤٠٥ .بيروت/الكتب العلمية 

نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى  .محمد بن علي بن محمد ،الشوآاني -
 .١٩٧٣ –بيروت  -دار الجيل  .دار النشر .األخبار

 .بيروت –المكتب اإلسالمي . ٢ط. المصنف .بكر عبد الرزاق بن همام أبو ،الصنعاني -
  .حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق .١٤٠٣
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مختصر األحكام مستخرج الطوسي  .علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي أبو ،طوسيال -
 .هـ١٤١٥ - السعودية  -المدينة المنورة  -مكتبة الغرباء األثرية . ١ط .على جامع الترمذي

 .أنيس بن أحمد بن طاهر األندونوسي: تحقيق

سالة جامعية لنيل ر ."زآاة المستغالت في الفقه اإلسالمي" .خليل هاني عادل ،عبد اهللا -
مروان .بإشراف د .م٢٠٠٧ .نابلس/ درجة الماجستير في الفقه من جامعة النجاح الوطنية 

 . القدومي

 .األردن .عمان .مكتبة الرسالة الحديثة. ١ط .أحكام الزآاة والصدقة .محمد عقلة ،عقلة -
 .م١٩٨٢ .هـ١٤٠٢

الشيخ نظام وجماعة من علماء  .الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان -
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ –دار الفكر  .دار النش .الهند

 .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥قرارات مجمع البحوث اإلسالمية في مؤتمره الثاني  -

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦قرارات مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الثانية  -

تها في ضوء دراسة مقارنة ألحكامها وفلسف: فقه الزآاة .يوسف القرضاوي ،القرضاوي -
 . م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦ .دمشق. ١ط .مؤسسة الرسالة .القرآن والسنة

 –دار الكتب العلمية  .الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية .محمد العربي ،القروي -
 .بيروت

دار إحياء التراث  .صحيح مسلم .مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ،مسلم -
 . محمد فؤاد عبد الباقي: يقتحق .بيروت - العربي 

طبعة اإلشعاع مكتبة وم .محاسبة الزآاة .أحمد حسين علي .وحسين .فؤاد السيد ،المليجي -
 . م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨طبعة  .مصر/ الفنية

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤مؤتمر الزآاة األول المنعقد في الكويت  -

الطبعة  .الكويت/مية صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسال .الموسوعة الفقهية الكويتية -
  )هـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤من (

دار . ٢ط .شرح النووي على صحيح مسلم .زآريا يحيى بن شرف بن مري أبو ،النووي -
  ١٣٩٢ .بيروت –إحياء التراث العربي 

. هـ المجموع شرح المهذب ٦٧٦المتوفى سنة  .زآريا محي الدين بن شرف أبو ،النووي -
  . م١٩٩٧ - بيروت  .دار الفكر

 


