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ا نظاميا، وتعبر نصوصه  ا نظاميا، وتعبر نصوصه للمحتو الزكوي والضريبي، وال يعدّ مستندً للمحتو الزكوي والضريبي، وال يعدّ مستندً
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٥

م بها الباحثُ الســتكمال متطلَّبــات الحصول على درجة  م بها الباحثُ الســتكمال متطلَّبــات الحصول على درجة رســالةٌ علميَّة تقدَّ رســالةٌ علميَّة تقدَّ
راسات اإلســالمية بكلية التربية، بجامعة  راسات اإلســالمية بكلية التربية، بجامعة الدكتوراه في (الفقه وأصوله) من قســم الدِّ الدكتوراه في (الفقه وأصوله) من قســم الدِّ

الملك سعود، وقد نوقشت مساءَ األربعاء الموافق الملك سعود، وقد نوقشت مساءَ األربعاء الموافق ١٤٤١١٤٤١/٤/١٤١٤هـ.هـ.
نت لجنةُ المناقشة من كلٍّ من أصحاب الفضيلة:  نت لجنةُ المناقشة من كلٍّ من أصحاب الفضيلة: وقد تكوَّ وقد تكوَّ

ا. رً ا ومقرِّ مشرفً ويحي   عود الضُّ ا.- أ.د. عبد العزيز بن سُ رً ا ومقرِّ مشرفً ويحي   عود الضُّ ١- أ.د. عبد العزيز بن سُ
ا. ا مساعدً مشرفً ديم     يد العَ شِ ا.- د. خالد بن رَ ا مساعدً مشرفً ديم     يد العَ شِ ٢- د. خالد بن رَ

ا. عضوً بيلي    ا.- أ.د. يوسف بن عبد الله الشّ عضوً بيلي    ٣- أ.د. يوسف بن عبد الله الشّ

ا. عضوً ا.- أ.د. نذير بن محمد الطيّب أُوهاب   عضوً ٤- أ.د. نذير بن محمد الطيّب أُوهاب  

ا. عضوً ني    ا.- أ.د. محمد بن عبد العزيز اليُمْ عضوً ني    ٥- أ.د. محمد بن عبد العزيز اليُمْ
يَة بطباعة الرسالة، واالستفادة  يَة بطباعة الرسالة، واالستفادة وقد أجازت اللجنةُ الرسالةَ باإلجماع، مع التَّوصِ وقد أجازت اللجنةُ الرسالةَ باإلجماع، مع التَّوصِ
منها في الجهات العلمية ذات العالقة، ونال الباحثُ درجة الدكتوراه في الدراســات منها في الجهات العلمية ذات العالقة، ونال الباحثُ درجة الدكتوراه في الدراســات 

 اإلسالمية  اإلسالمية (الفقه وأصوله)(الفقه وأصوله) بتقدير:  بتقدير: (ممتاز)(ممتاز).
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فان رْ فانشكرٌ وعِ رْ شكرٌ وعِ

، ال خير إال أنت  ، ولك الشــكرُ على ما وفَّقتَ ، ال خير إال أنت لك الحمدُ ربي على ما أنعمتَ ، ولك الشــكرُ على ما وفَّقتَ لك الحمدُ ربي على ما أنعمتَ
يه، فلك الحمدُ في األولــى واآلخرة، ولك الحمدُ  ــدِ يه، وال فضلَ إال وأنت مسْ بدِ يه، فلك الحمدُ في األولــى واآلخرة، ولك الحمدُ مُ ــدِ يه، وال فضلَ إال وأنت مسْ بدِ مُ

ور الودُود. فُ ا وباطنًا، وأنت الغَ ور الودُود.ظاهرً فُ ا وباطنًا، وأنت الغَ ظاهرً
يَّ الكريمين اللذينِ لهما الفضل بعد الله فيما أنا فيه، وال أَملك  يَّ الكريمين اللذينِ لهما الفضل بعد الله فيما أنا فيه، وال أَملك ثمَّ الشكر لوالدَ ثمَّ الشكر لوالدَ
ما ويغفرَ لهما،  هُ يَهمــا عنِّي خيرَ الجزاء، وأن يرحمَ ما ويغفرَ لهما،  أن يجزِ هُ يَهمــا عنِّي خيرَ الجزاء، وأن يرحمَ عَ إلى الله  أن يجزِ عَ إلى الله إال التضرُّ إال التضرُّ

ما.  هِ عينَنِي على بِرِّ ما. وأن يُ هِ عينَنِي على بِرِّ وأن يُ
وحقٌّ عليَّ أن أخــص بالذكر والدعاء وجميل الثنــاء والدي وحقٌّ عليَّ أن أخــص بالذكر والدعاء وجميل الثنــاء والدي ، والذي ، والذي 
- أن يشهد  لتُ - أن يشهد اختاره الله إلى جواره قبل إتمام هذه الرســالة، وقد كان يأمَل -كما أمَّ لتُ اختاره الله إلى جواره قبل إتمام هذه الرســالة، وقد كان يأمَل -كما أمَّ
 ، ه، لكن مشيئة الله أنفذ، وقدره أسبَقُ ، تمامها، فتقرّ عينُه بما غرســتْ يداه وأثمرهُ جهدُ ه، لكن مشيئة الله أنفذ، وقدره أسبَقُ تمامها، فتقرّ عينُه بما غرســتْ يداه وأثمرهُ جهدُ
ور بإنجاز هذه  ور بإنجاز هذه وحكمته أبلغ، واللهَ أسأل أن أكون من صالح عمله، وأن يبلغه من السرّ وحكمته أبلغ، واللهَ أسأل أن أكون من صالح عمله، وأن يبلغه من السرّ

الرسالة أضعافَ ما كان يؤمِّل في هذه الدنيا.الرسالة أضعافَ ما كان يؤمِّل في هذه الدنيا.
ه بالشــكر واالمتنــان والعرفان لفضيلة المشــرف: أ. د. عبد العزيز بن لفضيلة المشــرف: أ. د. عبد العزيز بن  ه بالشــكر واالمتنــان والعرفان وأتوجَّ وأتوجَّ
خر  ويحي وهو من خيرة من عرفتُ في النصح للباحثين والبذل لهم، ال يدَّ خر ســعود الضُّ ويحي وهو من خيرة من عرفتُ في النصح للباحثين والبذل لهم، ال يدَّ ســعود الضُّ
ا وال وقتًا، وقد كان خيرَ عونٍ لي على إتمام البحث، وتذليل صعوباته،  ا وال وقتًا، وقد كان خيرَ عونٍ لي على إتمام البحث، وتذليل صعوباته، فــي ذلك جهدً فــي ذلك جهدً
ه ودقيق ملحوظاته، فجزاه الله عني  ه وكريمِ توجيهِ لُقِ ــنِ خُ هِ وحسْ تُ من علمِ ه ودقيق ملحوظاته، فجزاه الله عني وكم أفَدْ ه وكريمِ توجيهِ لُقِ ــنِ خُ هِ وحسْ تُ من علمِ وكم أفَدْ

ا، وبارك له في علمه وذريته. ا، وبارك له في علمه وذريته.خيرً خيرً



٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ديم،  يد العَ شِ ديم، للمشرف المساعد: ســعادة الدكتور خالد بن رَ يد العَ شِ والشكر موصولٌ والشكر موصولٌ للمشرف المساعد: ســعادة الدكتور خالد بن رَ
ا، وشرفت بالدراسة عليه مع  ا وتطبيقً ا، وشرفت بالدراسة عليه مع والذي كان له الفضلُ في فهم المحاســبة تنظيرً ا وتطبيقً والذي كان له الفضلُ في فهم المحاســبة تنظيرً
دني بالمراجع العلمية في المحاسبة،  دني بالمراجع العلمية في المحاسبة، طالب الدراسات العليا في إدارة األعمال، وزوَّ طالب الدراسات العليا في إدارة األعمال، وزوَّ

ا. ، فجزاه الله عني خيرً ا.مع كريمِ خلقٍ وحسن توجيهٍ ، فجزاه الله عني خيرً مع كريمِ خلقٍ وحسن توجيهٍ
ه بالشــكر لمقامِ جامعة الملك ســعود ممثَّلةً في قســم الدراسات لمقامِ جامعة الملك ســعود ممثَّلةً في قســم الدراسات  ه بالشــكر كما أتوجَّ كما أتوجَّ
اإلســالمية بكليــة التربية، والذي تشــرفتُ بالدراســة فيه في مرحلتَي الماجســتير اإلســالمية بكليــة التربية، والذي تشــرفتُ بالدراســة فيه في مرحلتَي الماجســتير 
هم  مِ بَة العلم والباحثين ودعْ هم والدكتوراه، وقد وجدت فيهم مثاالً يُحتذ في خدمةِ طلَ مِ بَة العلم والباحثين ودعْ والدكتوراه، وقد وجدت فيهم مثاالً يُحتذ في خدمةِ طلَ

ه. رَ بَة العلم والباحثين خير الجزاء وأوفَ ه.وتشجيعِهم، فجزاهم الله عن طلَ رَ بَة العلم والباحثين خير الجزاء وأوفَ وتشجيعِهم، فجزاهم الله عن طلَ
هُ بالشــكر والتقدير لمقــام هيئة الزكاة والضريبــة والجمارك على لمقــام هيئة الزكاة والضريبــة والجمارك على  هُ بالشــكر والتقدير كما أتوجَّ كما أتوجَّ
ة إصداراتهم، وأخصُّ بالشكر محافظ هيئة  ورَ ة إصداراتهم، وأخصُّ بالشكر محافظ هيئة رعايتها لطباعة هذا الكتاب، ليكون باكُ ورَ رعايتها لطباعة هذا الكتاب، ليكون باكُ
الزكاة والضريبة والجمارك: معالي األستاذ سهيل بن محمد أبانمي، واللجنة الشرعية الزكاة والضريبة والجمارك: معالي األستاذ سهيل بن محمد أبانمي، واللجنة الشرعية 
في الهيئة برئاسة معالي الشــيخ عبد الله بن محمد المطلق، كما أخصُّ بالشكر مدير في الهيئة برئاسة معالي الشــيخ عبد الله بن محمد المطلق، كما أخصُّ بالشكر مدير 
عام اإلدارة العامة للبحوث والدراســات: الشيخ عمار بن عبد الله الحجاج، وجميع عام اإلدارة العامة للبحوث والدراســات: الشيخ عمار بن عبد الله الحجاج، وجميع 

من ساهم في طباعة هذه الرسالة، وتصحيحها، وتحكيمها.من ساهم في طباعة هذه الرسالة، وتصحيحها، وتحكيمها.
كر إلى: د. محمد بن سعود العصيمي. المشرف العام على مركز د. محمد بن سعود العصيمي. المشرف العام على مركز  ه بالشُّ كر إلى: كما أتوجَّ ه بالشُّ كما أتوجَّ
المقاصــد. فقد وجدتُ منه ومن الباحثين في المركز خيرَ عونٍ في إعداد خطَّة البحث، المقاصــد. فقد وجدتُ منه ومن الباحثين في المركز خيرَ عونٍ في إعداد خطَّة البحث، 

صُّ بالذكر أخي الشيخَ عمر منير شاهد، وعبدَ الله عرابي. صُّ بالذكر أخي الشيخَ عمر منير شاهد، وعبدَ الله عرابي.والدراسة التطبيقية، وأخُ والدراسة التطبيقية، وأخُ
كما أشــكر شيخي العالم المدقق: كما أشــكر شيخي العالم المدقق: أ. د. يوســف بن عبد الله الشبيلي، والذي أ. د. يوســف بن عبد الله الشبيلي، والذي 
فني بقبول مناقشة الرسالة وتقويمها، وما هذا  تُ منه في تقويم خطَّة البحث، وشــرَّ فني بقبول مناقشة الرسالة وتقويمها، وما هذا أفَدْ تُ منه في تقويم خطَّة البحث، وشــرَّ أفَدْ
كْ له في  لُقه، فاللَّهمَّ بارِ ه ومن كريم خُ ، وال أزالُ أُفِيدُ من دقيق علمِ لِ أفضاله علــيَّ كْ له في بأوَّ لُقه، فاللَّهمَّ بارِ ه ومن كريم خُ ، وال أزالُ أُفِيدُ من دقيق علمِ لِ أفضاله علــيَّ بأوَّ

ه عني خير الجزاء.  زِ ه عني خير الجزاء. علمه واجْ زِ علمه واجْ



شكر وعرفانشكر وعرفان

٩

: أ. د. نذير بن محمد الطيب أُوهاب، وأ. د. محمد بن عبد العزيز أ. د. نذير بن محمد الطيب أُوهاب، وأ. د. محمد بن عبد العزيز  : كما أشــكرُ كما أشــكرُ
هما، فجزاهما الله  هما وخلُقِ لِهما بمناقشة الرسالة، واإلفادة من علْمِ هما، فجزاهما الله اليمني على تَفضُّ هما وخلُقِ لِهما بمناقشة الرسالة، واإلفادة من علْمِ اليمني على تَفضُّ

ا.  ا. عنِّي خيرً عنِّي خيرً
ل عليَّ بمراجعة هذه الرسالة وتقويمها، وأخصُّ بالذكر:  ل عليَّ بمراجعة هذه الرسالة وتقويمها، وأخصُّ بالذكر: كلَّ من تفضَّ كما أشكرُ كما أشكرُ كلَّ من تفضَّ
د. خالد بن محمد الســياري، ود. عبد الله بن عيسى العايضي، ود. حسين بن معلوي د. خالد بن محمد الســياري، ود. عبد الله بن عيسى العايضي، ود. حسين بن معلوي 
الشــهراني، ود. وائل بن ســلطان الحارثي، ود. محمد بن عود الفزيع، ود. فؤاد  بن الشــهراني، ود. وائل بن ســلطان الحارثي، ود. محمد بن عود الفزيع، ود. فؤاد  بن 

يحيى الهاشمي.يحيى الهاشمي.
ني طِيلَة فترة البحث،  ني وتسانِدُ رُ يَ التي ظلَّت تؤازِ ني طِيلَة فترة البحث، زوجِ ني وتسانِدُ رُ يَ التي ظلَّت تؤازِ ــكر: زوجِ صُّ بالشُّ ــكر: كما أخُ صُّ بالشُّ كما أخُ

فجزاها الله عني خير الجزاء. فجزاها الله عني خير الجزاء. 
كمــا ال أغفلُ عــن شــكري واعتــذاري ألوالدي: كمــا ال أغفلُ عــن شــكري واعتــذاري ألوالدي: (ريــم، وعبد الرحمن، (ريــم، وعبد الرحمن، 
كْ لي  لوا انشغالي وتقصيري، فاللَّهمَّ بارِ كْ لي وعبد العزيز، وشــهد، وعبد الله)؛ الذين تحمَّ لوا انشغالي وتقصيري، فاللَّهمَّ بارِ وعبد العزيز، وشــهد، وعبد الله)؛ الذين تحمَّ

ة عينٍ لي، يا أكرم األكرمين. ة عينٍ لي، يا أكرم األكرمين.في زوجي وأوالدي، واجعلهم قرَّ في زوجي وأوالدي، واجعلهم قرَّ
فْتُ  رُ عاء ألساتذتي، ومشــايخي، الذين شَ ــكر والدُّ ا بالثَّناء والشُّ هُ أيضً فْتُ وأتوجَّ رُ عاء ألساتذتي، ومشــايخي، الذين شَ ــكر والدُّ ا بالثَّناء والشُّ هُ أيضً وأتوجَّ
يَ  تهم، وأخصُّ منهم شــيخِ ــمْ ا بهديهم وسَ يَ بالتَّلمــذة لهم، ناهالً من علومهم، مقتديً تهم، وأخصُّ منهم شــيخِ ــمْ ا بهديهم وسَ بالتَّلمــذة لهم، ناهالً من علومهم، مقتديً
 ، دوة محمد بن صالــح ابن عثيمين رحمه الله رحمةً واســعةً مة القُ ، وأســتاذِيَ العالَّ دوة محمد بن صالــح ابن عثيمين رحمه الله رحمةً واســعةً مة القُ وأســتاذِيَ العالَّ
، وأكرمنــي بعلمه ورعايته  مَ الوالدُ والمعلمُ ، وأكرمنــي بعلمه ورعايته وأســكنه فســيح جنَّاته؛ فقد كان لي نعْ مَ الوالدُ والمعلمُ وأســكنه فســيح جنَّاته؛ فقد كان لي نعْ
ة محمدٍ  خيرَ الجزاء، وأسألُه  خيرَ الجزاء، وأسألُه  ة محمدٍ وتوجيهه ونصحه، فجزاه الله عنِّي وعن أمَّ وتوجيهه ونصحه، فجزاه الله عنِّي وعن أمَّ
ه مع الذين أنعم الله عليهم  رَ لِيَ درجتَه، وأن يحشُ عْ ل عليه رحمتَه، وأن يُ نزِ ه مع الذين أنعم الله عليهم سبحانه أن يُ رَ لِيَ درجتَه، وأن يحشُ عْ ل عليه رحمتَه، وأن يُ نزِ سبحانه أن يُ
ه.  مِ ــمْ بمنِّه وكرَ ني به وبهِ قَ ــهداء والصالحين، وأن يلحِ يقين والشُّ ه. مــن النبيِّين والصدِّ مِ ــمْ بمنِّه وكرَ ني به وبهِ قَ ــهداء والصالحين، وأن يلحِ يقين والشُّ مــن النبيِّين والصدِّ

مَ النَّصير. مَ المولى ونعْ مَ النَّصير.إنه نعْ مَ المولى ونعْ إنه نعْ
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مائك، لكَ الحمدُ  الي نَعْ ك ربِّي على تَوَ ك ربِّي على عظيمِ آالئك، وأشكرُ مائك، لكَ الحمدُ أحمدُ الي نَعْ ك ربِّي على تَوَ ك ربِّي على عظيمِ آالئك، وأشكرُ أحمدُ
تَني من  يْ تَني من كلُّه، ولكَ الشــكرُ كلُّه، وإليكَ يرجعُ األمرُ كلُّه، سبحانك ربي وبحمدك، هدَ يْ كلُّه، ولكَ الشــكرُ كلُّه، وإليكَ يرجعُ األمرُ كلُّه، سبحانك ربي وبحمدك، هدَ
ك الذي أسبغت عليه نِعَمك،  ، وأنا عبدُ ، وأغنَيْتَنِي من عالةٍ ، وعلَّمتني من جهالةٍ مك، ضاللةٍ ك الذي أسبغت عليه نِعَ ، وأنا عبدُ ، وأغنَيْتَنِي من عالةٍ ، وعلَّمتني من جهالةٍ ضاللةٍ

تْ عليه أفضالُك، وأنعمتَ عليه بسترك الجميل.  عَ تْ عليه أفضالُك، وأنعمتَ عليه بسترك الجميل. وتنوَّ عَ وتنوَّ
مْ عليَّ فضلَك، وأســبِلْ عليَّ  ، أَتْمِ مْ عليَّ فضلَك، وأســبِلْ عليَّ فبرحمتِك التي وســعتْ كلَّ شــيءٍ ، أَتْمِ إلهي.. إلهي.. فبرحمتِك التي وســعتْ كلَّ شــيءٍ

لِلْ عليَّ مغفرتَك ورضوانَك. لِلْ عليَّ مغفرتَك ورضوانَك.عافيتَك، وأَحْ عافيتَك، وأَحْ
ك ال شــريك  تِك وحدَ تي إلى حولك وقوَّ أُ إليك من حولي وقوَّ رَ ك ال شــريك فإني أبْ تِك وحدَ تي إلى حولك وقوَّ أُ إليك من حولي وقوَّ رَ إلهي.. إلهي.. فإني أبْ
ك ال شريك لك في ألوهيتك، وفي ربوبيَّتِك،  ك ال شريك لك في ألوهيتك، وفي ربوبيَّتِك، لك، وأشهد أنك ربي ال إله إال أنت وحدَ لك، وأشهد أنك ربي ال إله إال أنت وحدَ
ءَ ما بينهما،  لْ ءَ األرض، ومِ لْ ءَ السموات، ومِ لْ ءَ ما بينهما، وفي أسمائك وصفاتك، فلك الحمدُ مِ لْ ءَ األرض، ومِ لْ ءَ السموات، ومِ لْ وفي أسمائك وصفاتك، فلك الحمدُ مِ

. ن شيءٍ بعدُ ءَ ما شئتَ مِ لْ .ومِ ن شيءٍ بعدُ ءَ ما شئتَ مِ لْ ومِ
لِّ علــى محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل  لِّ علــى محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل اللَّهمَّ وصَ اللَّهمَّ وصَ
ك اللَّهمَّ على محمــد وعلى آل محمد، كما باركتَ  ، وبارِ ك اللَّهمَّ على محمــد وعلى آل محمد، كما باركتَ إبراهيم؛ إنــك حميدٌ مجيدٌ ، وبارِ إبراهيم؛ إنــك حميدٌ مجيدٌ

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. 
أما بعد:أما بعد:

فــإنَّ العمل بالتَّقديــر من األصول الشــرعية المعتَبَرة، وهــو دالٌّ على كمالِ فــإنَّ العمل بالتَّقديــر من األصول الشــرعية المعتَبَرة، وهــو دالٌّ على كمالِ 
ينَ  ا الدِّ ذَ ادَّ هَ ، ولَنْ يُشَ رٌ ينَ يُسْ ينَ «إِنَّ الدِّ ا الدِّ ذَ ادَّ هَ ، ولَنْ يُشَ رٌ ينَ يُسْ ها، كما قال النبي : : «إِنَّ الدِّ ــرِ ريعة ويُسْ ها، كما قال النبي الشَّ ــرِ ريعة ويُسْ الشَّ
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: هو إصابة الغرض المقصود، وأصلُه  : هو إصابة الغرض المقصود، وأصلُه ، و(التسديدُ بُوا»(١)، و(التسديدُ ارِ قَ وا، وَ دُ دِّ بَه، فَسَ لَ دٌ إالَّ غَ بُوا»أَحَ ارِ قَ وا، وَ دُ دِّ بَه، فَسَ لَ دٌ إالَّ غَ أَحَ
طِئْه.  يَّ إليه ولم يُخْ مِ رْ طِئْه. من تسديد السهم؛ إذا أصاب الغرض المَ يَّ إليه ولم يُخْ مِ رْ من تسديد السهم؛ إذا أصاب الغرض المَ

ا على اإلصابة،  بْه؛ لكن يكون مجتهدً ا على اإلصابة، والمقاربة: أن يُقارب الغرضَ وإن لم يُصِ بْه؛ لكن يكون مجتهدً والمقاربة: أن يُقارب الغرضَ وإن لم يُصِ
ز عن اإلصابة، كما قال  بَ تارةً أخر، أو تكون المقاربة لمن عجَ يــبَ تارةً ويقارِ ز عن اإلصابة، كما قال فيُصِ بَ تارةً أخر، أو تكون المقاربة لمن عجَ يــبَ تارةً ويقارِ فيُصِ
 ، رٍ مْ بِأَمْ تُكُ رْ ا أَمَ ، «إِذَ رٍ مْ بِأَمْ تُكُ رْ ا أَمَ تعالــى: تعالــى: نث   z   y   x   w      مثنث   z   y   x   w      مث(٢)، وقال النبــيُّ ، وقال النبــيُّ : : «إِذَ
»(٣))(٤)، والعملُ بقاعدة التقدير في الشــريعة كثيرٌ جدا، حتى ، والعملُ بقاعدة التقدير في الشــريعة كثيرٌ جدا، حتى  تُمْ ــتَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ أْتُــوا مِ »فَ تُمْ ــتَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ أْتُــوا مِ فَ

ال يكاد يخلو بابٌ من أبواب الفقهِ منهال يكاد يخلو بابٌ من أبواب الفقهِ منه(٥). . 
ا  ا وقــد كان من فضــل الله عليَّ أنِ اقتضــى عملي العنايةَ بمســائل الزكاة فقهً وقــد كان من فضــل الله عليَّ أنِ اقتضــى عملي العنايةَ بمســائل الزكاة فقهً
، ومقابلة  تب في هذا المجال من بحوثٍ ودراســاتٍ ، واالطالعَ على ما كُ ، ومقابلة ومحاســبةً تب في هذا المجال من بحوثٍ ودراســاتٍ ، واالطالعَ على ما كُ ومحاســبةً
تُ أنَّ حساب الزكاة من  ، ووجدْ بِينَ ين في هذا المجال من شــرعيِّينَ ومحاسِ تُ أنَّ حساب الزكاة من المختَصِّ ، ووجدْ بِينَ ين في هذا المجال من شــرعيِّينَ ومحاسِ المختَصِّ
ة التي تدعو الحاجةُ إلى تأصيلها فقهيا ومحاســبيا، سواءٌ أكان ذلك  ة التي تدعو الحاجةُ إلى تأصيلها فقهيا ومحاســبيا، سواءٌ أكان ذلك المواضيع المهمَّ المواضيع المهمَّ
هم، األمر الذي جعلني  مِ هم، األمر الذي جعلني في حساب زكاة الشــركات أم في حساب األفراد لزكاة أسهُ مِ في حساب زكاة الشــركات أم في حساب األفراد لزكاة أسهُ
أختار هذا الموضوع بعد االستشارة واالســتخارة؛ ليكون التقدير في حساب الزكاة أختار هذا الموضوع بعد االستشارة واالســتخارة؛ ليكون التقدير في حساب الزكاة 

موضوعَ رسالتي لنَيْلِ درجة الدكتوراهموضوعَ رسالتي لنَيْلِ درجة الدكتوراه(٦).
أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب اإليمان، باب: «الدين يســر»، برقم (٣٩٣٩) من حديث ) من حديث  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب اإليمان، باب: «الدين يســر»، برقم (   (١)

. أبي هريرة أبي هريرة
سورة التغابن، اآلية: ١٦١٦. سورة التغابن، اآلية:    (٢)

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب االعتصام بالكتاب والســنة، برقم (٧٢٨٨٧٢٨٨)، ومسلم )، ومسلم  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب االعتصام بالكتاب والســنة، برقم (   (٣)
. في الصحيح، كتاب الحج، برقم (في الصحيح، كتاب الحج، برقم (١٣٣٧١٣٣٧) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة

فتح الباري البن رجب ١٣٧١٣٧/١، ، ١٣٨١٣٨. .  فتح الباري البن رجب    (٤)
األمنية في إدراك النية، ص ٢١٤٢١٤، وينظر: قواعد األحكام ، وينظر: قواعد األحكام ١١٢١١٢/٢، الفروق للقرافي ، الفروق للقرافي ٧٤٧٤/١، ،  األمنية في إدراك النية، ص    (٥)

شرح الكوكب المنير شرح الكوكب المنير ٣١٢٣١٢/٤.
ــجلت هذه الرسالة بعنوان: (التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة: دراسة فقهية  سُ ــجلت هذه الرسالة بعنوان: (التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة: دراسة فقهية   سُ  (٦)= = 
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مشكلة البحث:مشكلة البحث:
ا كان حساب زكاة شــركات المساهمة يعتمدُ بشــكلٍ رئيس على التقاريرِ  ا كان حساب زكاة شــركات المساهمة يعتمدُ بشــكلٍ رئيس على التقاريرِ لمَّ لمَّ
فْق معاييرَ محاســبيةٍ ال تراعِي  ــرُ وَ دُّ وتُنشَ عَ ، والتي تُ ها الشــركاتُ رُ فْق معاييرَ محاســبيةٍ ال تراعِي الماليةِ التي تصدِ ــرُ وَ دُّ وتُنشَ عَ ، والتي تُ ها الشــركاتُ رُ الماليةِ التي تصدِ
-بالضرورة- بيانَ المعلومات التي يُحتاج إليها في حســاب الزكاة، سواءٌ أكانت هذه -بالضرورة- بيانَ المعلومات التي يُحتاج إليها في حســاب الزكاة، سواءٌ أكانت هذه 

ها. رِ كوية، أم بمعرفة قدْ ها.المعلوماتُ مما يتعلَّق بشروط وجوب الزكاة في األموال الزَّ رِ كوية، أم بمعرفة قدْ المعلوماتُ مما يتعلَّق بشروط وجوب الزكاة في األموال الزَّ
ــر لعموم المساهمين الوصولُ إلى جميع المعلومات  ا لم يكن من المتيسَّ ــر لعموم المساهمين الوصولُ إلى جميع المعلومات ولمَّ ا لم يكن من المتيسَّ ولمَّ
حُ عنه التقارير  صِ حُ عنه التقارير التي يُحتاجُ إليها في حســاب زكاة شــركات المســاهمة، مما ال تفْ صِ التي يُحتاجُ إليها في حســاب زكاة شــركات المســاهمة، مما ال تفْ
ر في القرار رقم: ١٢١١٢١ ( (٣/١٣١٣) )  ر في القرار رقم: المالية، وكان مجمع الفقه اإلســالمي الدولي قد قرَّ المالية، وكان مجمع الفقه اإلســالمي الدولي قد قرَّ
ي  ي أنَّ المستثمر إذا لم يتمكن من االطالع على هذه المعلومات أن عليه حينئذٍ (التحرِّ أنَّ المستثمر إذا لم يتمكن من االطالع على هذه المعلومات أن عليه حينئذٍ (التحرِّ

ه من الموجودات الزكوية). مِ نَه، ويزكِّي ما يقابِل أصلَ أسهُ ه من الموجودات الزكوية).ما أمكَ مِ نَه، ويزكِّي ما يقابِل أصلَ أسهُ ما أمكَ
ولما كان قرار المجمع لم يبيــن كيفية التحري وال ضوابطه كما نبَّه على ذلك ولما كان قرار المجمع لم يبيــن كيفية التحري وال ضوابطه كما نبَّه على ذلك 
لُ لفقه التقدير في حساب  ــة إلى دراسة تؤصِّ لُ لفقه التقدير في حساب = كانت الحاجة ماسَّ ــة إلى دراسة تؤصِّ عددٌ من الباحثينعددٌ من الباحثين(١)= كانت الحاجة ماسَّ
الزكاة، وضوابطه، وآثاره، والدراسة الفقهية للمسائل التي يحتاج فيها للتقدير في زكاة الزكاة، وضوابطه، وآثاره، والدراسة الفقهية للمسائل التي يحتاج فيها للتقدير في زكاة 
ــن التعامل مع هذه التقارير المالية،  ــن التعامل مع هذه التقارير المالية، شركات المســاهمة، سواءٌ للمستثمر الذي يُحسِ شركات المســاهمة، سواءٌ للمستثمر الذي يُحسِ

أو الذي ال يحسن التعامل معها.أو الذي ال يحسن التعامل معها.
أهمية البحث وأسباب اختياره:أهمية البحث وأسباب اختياره:

زات االقتصاد  ز من مرتكَ زات االقتصاد - أنه يتعلَّق بتحقيق ركن من أركان اإلسالم، ومرتكَ ز من مرتكَ ١- أنه يتعلَّق بتحقيق ركن من أركان اإلسالم، ومرتكَ
. .اإلسالميِّ اإلسالميِّ

تطبيقية)، ثم رأيت بعد االستشارة واالستخارة تعديل العنوان إلى: (فقه التقدير في حساب  تطبيقية)، ثم رأيت بعد االستشارة واالستخارة تعديل العنوان إلى: (فقه التقدير في حساب    =
ةٌ تأصيلية تطبيقية لمنهجية التحري والتقريب في زكاة شركات المساهمة). اسَ ةٌ تأصيلية تطبيقية لمنهجية التحري والتقريب في زكاة شركات المساهمة).الزكاة- دِرَ اسَ الزكاة- دِرَ

منهم: الدكتور حسين حامد حســان، والدكتور يوسف الشبيلي، ينظر: بحوث ندوة البركة  منهم: الدكتور حسين حامد حســان، والدكتور يوسف الشبيلي، ينظر: بحوث ندوة البركة    (١)
الرابعة والثالثين: الرابعة والثالثين: ١٥١٥، ، ٤٧٤٧.
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، وهما: علم الفقه وعلم المحاسبة؛ مما يجعله  ينِ ، وهما: علم الفقه وعلم المحاسبة؛ مما يجعله - أنه يجمع بين علمينِ مهمَّ ينِ ٢- أنه يجمع بين علمينِ مهمَّ
ة في تكوين الباحث العلمي، فضالً عــن كونه إضافة علميَّةً مهمة  ة في تكوين الباحث العلمي، فضالً عــن كونه إضافة علميَّةً مهمة إضافــة علميَّةً مهمَّ إضافــة علميَّةً مهمَّ
ن من هذين المجالين يؤدي  ين على حدٍّ ســواء؛ إضافة إلى أنَّ عدم التمكُّ لْمَ ن من هذين المجالين يؤدي لهذين العِ ين على حدٍّ ســواء؛ إضافة إلى أنَّ عدم التمكُّ لْمَ لهذين العِ

إلى أخطاءٍ جسيمة في حساب الزكاة.إلى أخطاءٍ جسيمة في حساب الزكاة.
ــف أهميتُها مع الممارسة العملية  ــف أهميتُها مع الممارسة العملية - أنه من الموضوعات الدقيقة التي تتكشَّ ٣- أنه من الموضوعات الدقيقة التي تتكشَّ
ا، فكثيرٌ  ظَمِ الحاجة إليه تأصيالً وتطبيقً قُ لها، مع عِ ا، فكثيرٌ لحساب الزكاة؛ ولهذا قلَّ من يتطرَّ ظَمِ الحاجة إليه تأصيالً وتطبيقً قُ لها، مع عِ لحساب الزكاة؛ ولهذا قلَّ من يتطرَّ
ويِّ  كَ ويِّ من الفتاو والقرارات المتعلِّقة بالزكاة ال يمكن تطبيقها في حســاب الوعاء الزَّ كَ من الفتاو والقرارات المتعلِّقة بالزكاة ال يمكن تطبيقها في حســاب الوعاء الزَّ
ا يتطلبه  ا يتطلبه للشركات المســاهمة؛ وذلك بســبب أنَّ اإلفصاح المحاســبيَّ يختلف عمَّ للشركات المســاهمة؛ وذلك بســبب أنَّ اإلفصاح المحاســبيَّ يختلف عمَّ
روض التجارة محاســبيا باألقلِّ من  روض التجارة محاســبيا باألقلِّ من حســاب الزكاة من اإلفصاح والتقويم؛ كتقويم عُ حســاب الزكاة من اإلفصاح والتقويم؛ كتقويم عُ
ر العلمُ بها غالبًا  وقية، أو بسبب توقُّف تطبيقها على تفاصيلَ يتعذَّ ر العلمُ بها غالبًا التكلفة أو قيمتها السُّ وقية، أو بسبب توقُّف تطبيقها على تفاصيلَ يتعذَّ التكلفة أو قيمتها السُّ

من التقارير المالية.من التقارير المالية.
ا  ا - أنه يُســهم في رفع الحرج عن كثير من المستثمرين، الذين يَملكون أسهمً ٤- أنه يُســهم في رفع الحرج عن كثير من المستثمرين، الذين يَملكون أسهمً
ح عن المقدار الواجب  جُ الزكاة الواجبة عن المساهمين، وال تُفصِ ح عن المقدار الواجب في شركاتٍ ال تُخرِ جُ الزكاة الواجبة عن المساهمين، وال تُفصِ في شركاتٍ ال تُخرِ

ا، وال يستطيعون حساب الزكاة بأنفسهم. ا، وال يستطيعون حساب الزكاة بأنفسهم.شرعً شرعً
الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:

من خــالل التتبُّع للدراســات الســابقة المتعلِّقة بموضوع البحث، وســؤال من خــالل التتبُّع للدراســات الســابقة المتعلِّقة بموضوع البحث، وســؤال 
ين، والتواصل مع: (مركز الملك فيصل للبحوث والدراســات اإلسالمية)،  ين، والتواصل مع: (مركز الملك فيصل للبحوث والدراســات اإلسالمية)، المختصِّ المختصِّ
لَتْ موضوع التقدير في حســاب الزكاة، وفيما يلي عرضٌ  لَتْ موضوع التقدير في حســاب الزكاة، وفيما يلي عرضٌ لم أجد دراســةً علميَّة تناوَ لم أجد دراســةً علميَّة تناوَ

ألهم الدراسات السابقة ذات الصلة من الرسائل العلمية:ألهم الدراسات السابقة ذات الصلة من الرسائل العلمية:
: «الوعــاء الزكــوي للشــركات المســاهمة»، للباحــث: د. ماجد بن للباحــث: د. ماجد بن  : «الوعــاء الزكــوي للشــركات المســاهمة»، أوالً أوالً
عبد الرحمن الفريان. وهي رســالةٌ علميَّةٌ نال بها المؤلِّف درجة الدكتوراه في الفقه عبد الرحمن الفريان. وهي رســالةٌ علميَّةٌ نال بها المؤلِّف درجة الدكتوراه في الفقه 
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بتقدير: (ممتاز) من كلية الشــريعة بـ(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية)، في بتقدير: (ممتاز) من كلية الشــريعة بـ(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية)، في 
عام عام ١٤٣٥١٤٣٥هـ.هـ.

ا في إعداد الرسالة، وهو يتفق مع رسالتي في  ا مشــكورً ا في إعداد الرسالة، وهو يتفق مع رسالتي في وقد بذل المؤلِّفُ جهدً ا مشــكورً وقد بذل المؤلِّفُ جهدً
مة بناء على التقارير المالية للشركات، ويُلحظ عدم  مة بناء على التقارير المالية للشركات، ويُلحظ عدم حساب زكاة شــركات المســاهَ حساب زكاة شــركات المســاهَ
ق بالجانب المحاسبيِّ المتعلِّق بموضوع الرسالة، وما يترتَّب عليه من مشكالت،  ق بالجانب المحاسبيِّ المتعلِّق بموضوع الرسالة، وما يترتَّب عليه من مشكالت، التعمُّ التعمُّ

ويمكن تلخيص أبرز ما تضيفه هذه الرسالة في اآلتي:ويمكن تلخيص أبرز ما تضيفه هذه الرسالة في اآلتي:
مة،  مة، - التأصيل الشــرعيِّ لموضوع التقدير في حساب زكاة شركات المساهَ ١- التأصيل الشــرعيِّ لموضوع التقدير في حساب زكاة شركات المساهَ

مع أهميته في حساب الوعاء الزكوي. مع أهميته في حساب الوعاء الزكوي. 
٢- الدراسة للمشكالت الفقهية في حساب الزكاة بسبب عدم استيفاء التقارير - الدراسة للمشكالت الفقهية في حساب الزكاة بسبب عدم استيفاء التقارير 
مة، سواءٌ المشكالت  مة، سواءٌ المشكالت المالية للمتطلَّبات الشرعية لحساب الزكاة في شركات المساهَ المالية للمتطلَّبات الشرعية لحساب الزكاة في شركات المساهَ
المتعلقة بشــروط وجوب الزكاة، أو بمعرفة مقدارها وأســس تقويمها وبيان ســبل المتعلقة بشــروط وجوب الزكاة، أو بمعرفة مقدارها وأســس تقويمها وبيان ســبل 

معالجتها.معالجتها.
ثانيًا: «دراســات في المحاســبة الزكوية.. إيرادات رؤوس األمــوال الثابتة»،ثانيًا: «دراســات في المحاســبة الزكوية.. إيرادات رؤوس األمــوال الثابتة»، 
للباحث: د. صالح بن عبد الرحمن الزهراني، وهي رســالةٌ علميَّــةٌ نال بها المؤلِّفُ للباحث: د. صالح بن عبد الرحمن الزهراني، وهي رســالةٌ علميَّــةٌ نال بها المؤلِّفُ 

درجة الدكتوراه في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة األزهر في عام درجة الدكتوراه في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة األزهر في عام ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
ا؛ حيث بيَّن طرق حساب الزكاة  ا مشكورً لَ فيها المؤلِّفُ جهدً ا؛ حيث بيَّن طرق حساب الزكاة وهذه الرسالة بَذَ ا مشكورً لَ فيها المؤلِّفُ جهدً وهذه الرسالة بَذَ
رَ على  ص الرســالة في المحاسبة؛ فقد كان أقدَ ا لتخصُّ رَ على عن طريق القوائم المالية، ونظرً ص الرســالة في المحاسبة؛ فقد كان أقدَ ا لتخصُّ عن طريق القوائم المالية، ونظرً
ص  ص تلمُّس اإلشكاالت في تطبيق األصول الفقهيَّة على القواعد المحاسبيَّة؛ حيث خصَّ تلمُّس اإلشكاالت في تطبيق األصول الفقهيَّة على القواعد المحاسبيَّة؛ حيث خصَّ
الفصل الثاني والفصل الثالث في المشكالت المتعلِّقة بالمحاسبة الزكوية عن إيرادات الفصل الثاني والفصل الثالث في المشكالت المتعلِّقة بالمحاسبة الزكوية عن إيرادات 

رؤوس األموال الثابتة، لكن يختلف هذا البحث عن هذه الرسالة في جانبَيْن:رؤوس األموال الثابتة، لكن يختلف هذا البحث عن هذه الرسالة في جانبَيْن:
األول: األول: أنَّ رســالة المؤلِّف وفَّقه الله تَختصُّ في زكاة إيرادات رؤوس األموال أنَّ رســالة المؤلِّف وفَّقه الله تَختصُّ في زكاة إيرادات رؤوس األموال 
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ت، وال يشمل  الَّ كاز، وزكاة المستغَ روع والثمار، وزكاة المعادن والرِّ ت، وال يشمل الثابتة، وهي الزُّ الَّ كاز، وزكاة المستغَ روع والثمار، وزكاة المعادن والرِّ الثابتة، وهي الزُّ
روض التجارة. يْن، وعُ روض التجارة.زكاة النقدَ يْن، وعُ زكاة النقدَ

قِه  ض للتأصيلِ الفقهيِّ لمبدأ التقدير في حســاب الزكاة، ولطُرُ قِه لم يتعرَّ ض للتأصيلِ الفقهيِّ لمبدأ التقدير في حســاب الزكاة، ولطُرُ الثاني: الثاني: لم يتعرَّ
ض لبيان سبل التقدير في المسائل التي يُحتاج فيها  ض لبيان سبل التقدير في المسائل التي يُحتاج فيها وضوابطه الشرعية، كما أنه لم يتعرَّ وضوابطه الشرعية، كما أنه لم يتعرَّ

للتقدير.للتقدير.
ثالثًا: «نوازل الزكاة: دراســة فقهية تأصيلية لمســتجدات الــزكاة»،ثالثًا: «نوازل الزكاة: دراســة فقهية تأصيلية لمســتجدات الــزكاة»، للباحث:  للباحث: 
د. عبد الله بن منصور الغفيلي. وهي رســالة علمية نال بها المؤلِّف درجة الدكتوراه د. عبد الله بن منصور الغفيلي. وهي رســالة علمية نال بها المؤلِّف درجة الدكتوراه 

في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء في عام في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء في عام ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
يتِها إال أنها لم تُعنَ بالجانب التطبيقيِّ لحساب الزكاة؛  يتِها إال أنها لم تُعنَ بالجانب التطبيقيِّ لحساب الزكاة؛ وهذه الدراسةُ على أهمِّ وهذه الدراسةُ على أهمِّ
ض المؤلِّف لتأصيل مســألة التقدير في حســاب الزكاة، وال إلى دراسة  ض المؤلِّف لتأصيل مســألة التقدير في حســاب الزكاة، وال إلى دراسة لهذا لم يتعرَّ لهذا لم يتعرَّ
تطبيقاته العملية في حســاب الزكاة، إال أنه درس بعض المسائل التي يُستفاد منها في تطبيقاته العملية في حســاب الزكاة، إال أنه درس بعض المسائل التي يُستفاد منها في 

التأصيل للتقدير في حساب الزكاة؛ ومنها: التأصيل للتقدير في حساب الزكاة؛ ومنها: 
١- دراســة األقوال الفقهيَّة المعاصرة في زكاة األســهم بالنســبة لألفراد- دراســة األقوال الفقهيَّة المعاصرة في زكاة األســهم بالنســبة لألفراد(١)، ، 

د على التقدير في حساب الزكاة.  د على التقدير في حساب الزكاة. وبعض هذه األقوال اعتمَ وبعض هذه األقوال اعتمَ
نَة الشمسية حوالً للزكاة(٢). نَة الشمسية حوالً للزكاة- دراسة حكم اتخاذ السَّ ٢- دراسة حكم اتخاذ السَّ

الصعوبات والعقبات الصعوبات والعقبات 
ني أثناءَ البحث بعضُ الصعوبات والعقبات، التي استعنت بالله على  هَ ني أثناءَ البحث بعضُ الصعوبات والعقبات، التي استعنت بالله على لقد واجَ هَ لقد واجَ

ها، ومنها ما يلي: زِ ها، ومنها ما يلي:تجاوُ زِ تجاوُ
ينظر: نوازل الزكاة، ص ١٧٥١٧٥-١٨٤١٨٤. ينظر: نوازل الزكاة، ص    (١)

ينظر: نوازل الزكاة، ص ٨١٨١-١٨٤١٨٤. ينظر: نوازل الزكاة، ص    (٢)
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غي للبحث العلمي، وجمعي بين العمل والدراســة، إضافة إلى  غي للبحث العلمي، وجمعي بين العمل والدراســة، إضافة إلى - عــدم تفرُّ ١- عــدم تفرُّ
مسؤوليتي عن أســرتي وأوالدي، األمر الذي كان له األثر بالتأخر في إنجاز الرسالة، مسؤوليتي عن أســرتي وأوالدي، األمر الذي كان له األثر بالتأخر في إنجاز الرسالة، 

وما زلت في مجاهدة وجهادٍ في سبيل إنجاز البحث على ما قصدت.وما زلت في مجاهدة وجهادٍ في سبيل إنجاز البحث على ما قصدت.
تِب حول  قُها؛ حيث إن غالب ما كُ تِب حول تناثُــر المادة العلمية حول الموضوع وتفرُّ قُها؛ حيث إن غالب ما كُ ٢- - تناثُــر المادة العلمية حول الموضوع وتفرُّ
الموضوع مما تناولتْه ندوات ومؤتمرات علميَّة، إضافة إلى بعض الكتابات والبحوث الموضوع مما تناولتْه ندوات ومؤتمرات علميَّة، إضافة إلى بعض الكتابات والبحوث 
قة بين الجامعات والمجالس العلمية والهيئات  قة بين الجامعات والمجالس العلمية والهيئات العلمية والقرارات والتوصيــات المتفرِّ العلمية والقرارات والتوصيــات المتفرِّ
الشرعية، فكنت أتتبَّع جميع ما له عالقة بالموضوع، وجمعتُ مادة البحث بالتَّواصل مع الشرعية، فكنت أتتبَّع جميع ما له عالقة بالموضوع، وجمعتُ مادة البحث بالتَّواصل مع 
مختلف المؤسسات والشخصيات العلمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛ مختلف المؤسسات والشخصيات العلمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛ 

كالكويت، والبحرين، واإلمارات العربية المتحدة، واألردن، والسودان، والمغرب.كالكويت، والبحرين، واإلمارات العربية المتحدة، واألردن، والسودان، والمغرب.
ة فيه، وهذا ما  بُ الموضوع وكثرة فروعه مع قلَّة الدراســات الجادَّ ة فيه، وهذا ما - تشــعُّ بُ الموضوع وكثرة فروعه مع قلَّة الدراســات الجادَّ ٣- تشــعُّ
ا في جمع المادة العلميــة، والتأمُّل فيها، وتحريرها، وصياغتها،  ا بالغً ا في جمع المادة العلميــة، والتأمُّل فيها، وتحريرها، وصياغتها، أخــذ مني جهدً ا بالغً أخــذ مني جهدً
تِب حول فقه الزكاة ومحاســبتها، فإنَّ الكالم في هذا  تِب حول فقه الزكاة ومحاســبتها، فإنَّ الكالم في هذا وقــد كنت أظنُّ أنه لكثرة مــا كُ وقــد كنت أظنُّ أنه لكثرة مــا كُ
تب حتى وجدتُ  ق، لكن ما إن أمعنتُ النظر فيما كُ جَ واحترَ تب حتى وجدتُ المجال من الفقه مما نضَ ق، لكن ما إن أمعنتُ النظر فيما كُ جَ واحترَ المجال من الفقه مما نضَ
ت االجتهادَ الفقهيَّ  ه يعتمد على النقل والتَّكرار، وقليلةٌ هي الدراســات التي أَثْرَ ت االجتهادَ الفقهيَّ أكثَرَ ه يعتمد على النقل والتَّكرار، وقليلةٌ هي الدراســات التي أَثْرَ أكثَرَ
دِّ في  ا عن ساعد الجِ رً دِّ في في المشــكالت التطبيقية لمحاسبة الزكاة، فاستعنتُ بالله مشمِّ ا عن ساعد الجِ رً في المشــكالت التطبيقية لمحاسبة الزكاة، فاستعنتُ بالله مشمِّ
ل، والدراســة والمراجعة، مع ســؤال الله التوفيقَ والسداد، فكان هذا  ل، والدراســة والمراجعة، مع ســؤال الله التوفيقَ والسداد، فكان هذا البحث والتأمُّ البحث والتأمُّ

البحث بفضل من الله.البحث بفضل من الله.
أهداف البحث:أهداف البحث:

١- التأصيل الفقهيُّ لمشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاة.- التأصيل الفقهيُّ لمشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاة.
٢- بيان شروط العمل بالتقدير في حساب الزكاة وضوابطِه.- بيان شروط العمل بالتقدير في حساب الزكاة وضوابطِه.

٣- بيان اآلثار المترتبة على العمل بالتقدير في حساب الزكاة.- بيان اآلثار المترتبة على العمل بالتقدير في حساب الزكاة.
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٤- بيان اإلشــكاالت الفقهية المتعلِّقة بالزكاة في اإلفصاح المالي للشركات - بيان اإلشــكاالت الفقهية المتعلِّقة بالزكاة في اإلفصاح المالي للشركات 
المساهمة.المساهمة.

٥- دراسة المسائل الفقهية المتعلِّقة بتقدير الزكاة في شركات المساهمة.- دراسة المسائل الفقهية المتعلِّقة بتقدير الزكاة في شركات المساهمة.
٦- طرق تقدير زكاة األسهم لمن ال يستطيع التعامل مع التقارير المالية.- طرق تقدير زكاة األسهم لمن ال يستطيع التعامل مع التقارير المالية.

٧- أثر نية المساهم في تقدير حساب الوعاء الزكوي. - أثر نية المساهم في تقدير حساب الوعاء الزكوي. 
منهج البحث:منهج البحث:

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج االستقرائيِّ واالستنباطي.اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج االستقرائيِّ واالستنباطي.
إجراءات البحث:إجراءات البحث:

تُ في كتابة البحث  رْ ، سِ تُ في كتابة البحث ، وسؤاله التوفيقَ والسدادَ رْ ، سِ بعد االلتجاء إلى الله بعد االلتجاء إلى الله ، وسؤاله التوفيقَ والسدادَ
على الضوابط التالية:على الضوابط التالية:

ا قبل بيــان حكمها؛ ليتضح  ا دقيقً ا قبل بيــان حكمها؛ ليتضح - تصوير المســألة المرادِ بحثُهــا تصويرً ا دقيقً ١- تصوير المســألة المرادِ بحثُهــا تصويرً
المقصودُ من دراستها -إن احتاجت المسألة إلى تصوير.المقصودُ من دراستها -إن احتاجت المسألة إلى تصوير.

ر حكمها مقرونًا بالدليل،  ر حكمها مقرونًا بالدليل، - إذا كانت المســألة من مواضع االتفاق، فإني أذكُ ٢- إذا كانت المســألة من مواضع االتفاق، فإني أذكُ
جد ذلك-، مع التوثيق من مظانِّها المعتبرة. جد ذلك-، مع التوثيق من مظانِّها المعتبرة.أو التعليل -إن وُ أو التعليل -إن وُ

٣- إذا كانت المسألة من مسائل الخالف؛ فإني أسلُكُ فيها المراحلَ التالية: - إذا كانت المسألة من مسائل الخالف؛ فإني أسلُكُ فيها المراحلَ التالية: 
تحرير محــل الخالف إذا كانــت بعض صور المســألة محلَّ  تحرير محــل الخالف إذا كانــت بعض صور المســألة محلَّ أ-  أ- 

خالف، وبعضها محل اتفاق. خالف، وبعضها محل اتفاق. 
ذكر األقوال في المســألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، مع  ذكر األقوال في المســألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، مع ب-  ب- 
ا قول  مً ا قول العناية بعرض الخالف حســب االتجاهات الفقهيَّة، مقدِّ مً العناية بعرض الخالف حســب االتجاهات الفقهيَّة، مقدِّ
الجمهور، مراعيًا في ذلك األقدمَ فاألقدمَ من الناحية التاريخية.الجمهور، مراعيًا في ذلك األقدمَ فاألقدمَ من الناحية التاريخية.
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االقتصار على المذاهب الفقهيــة المعتبرة، وإذا لم يوقَف على  االقتصار على المذاهب الفقهيــة المعتبرة، وإذا لم يوقَف على ج-  ج- 
المسألة في مذهبٍ ما فيُسلَك بها مسلك التخريج. المسألة في مذهبٍ ما فيُسلَك بها مسلك التخريج. 

توثيق األقوال من مصادرها األصلية.  توثيق األقوال من مصادرها األصلية. د-  د- 
سرد أبرزِ أدلة كل قول، مع بيان وجه االستدالل. سرد أبرزِ أدلة كل قول، مع بيان وجه االستدالل.هـ-  هـ- 

جدت. االختيار والترجيح، مع بيان سببه، وثمرة الخالف -إن وُ جدت.و-  االختيار والترجيح، مع بيان سببه، وثمرة الخالف -إن وُ و- 
ا،  ا، وجمعً هــات المصادر، والمراجع األصليــة؛ تحريرً ا، - االعتماد على أمَّ ا، وجمعً هــات المصادر، والمراجع األصليــة؛ تحريرً ٤- االعتماد على أمَّ

ا. ا، وتخريجً ا.وتوثيقً ا، وتخريجً وتوثيقً
٥- التركيز على موضوع البحث، وتجنُّب االستطراد.- التركيز على موضوع البحث، وتجنُّب االستطراد.

٦- عزو اآليات بذكر اسم السورة، ورقم اآلية في الحاشية، وذلك بعد ضبطها - عزو اآليات بذكر اسم السورة، ورقم اآلية في الحاشية، وذلك بعد ضبطها 
بالشكل، ورسمها بالرسم العثماني. بالشكل، ورسمها بالرسم العثماني. 

دُ في ثنايا البحث من مصادرها األصلية، وإثبات  رِ دُ في ثنايا البحث من مصادرها األصلية، وإثبات - تخريج األحاديث التي تَ رِ ٧- تخريج األحاديث التي تَ
ــرت الجزء والصفحة، وبيان ما  ــرت الجزء والصفحة، وبيان ما الكتــاب والباب، ورقم الحديث -إن كان- وإال ذكَ الكتــاب والباب، ورقم الحديث -إن كان- وإال ذكَ

ه أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.  رَ ه أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما. ذكَ رَ ذكَ
٨- عنــد التوثيق في الهامــش أوثِّق من المرجع بذكر الكتــاب ومؤلِّفه ورقم - عنــد التوثيق في الهامــش أوثِّق من المرجع بذكر الكتــاب ومؤلِّفه ورقم 

الجزء والصفحة.الجزء والصفحة.
٩- توثيق المعاني اللُّغوية من معاجم اللغة المعتمدة.- توثيق المعاني اللُّغوية من معاجم اللغة المعتمدة.

١٠١٠- العناية بقواعد اللغة العربية، وقواعد اإلمالء، والخط، وعالمات الترقيم.- العناية بقواعد اللغة العربية، وقواعد اإلمالء، والخط، وعالمات الترقيم.
خطة البحث:خطة البحث:

متُ هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة. متُ هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة.قسَّ قسَّ
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المقدمة: المقدمة: وفيها: عنوان البحث، والتعريف بمشكلة البحث، وأهميته وأسباب وفيها: عنوان البحث، والتعريف بمشكلة البحث، وأهميته وأسباب 
اختياره، والدراســات الســابقة، والصعوبات والعقبات، وأهــداف البحث، ومنهج اختياره، والدراســات الســابقة، والصعوبات والعقبات، وأهــداف البحث، ومنهج 

البحث، وإجراءات البحث، وخطة البحث.البحث، وإجراءات البحث، وخطة البحث.
التمهيد: التمهيد: وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:

المبحث األول: المبحث األول: مقدمات تعريفية: مقدمات تعريفية: 
وفيه ثالثة مطالب:وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: المطلب األول: الزكاة.. تعريفها، وحكمها، ومنزلتها.الزكاة.. تعريفها، وحكمها، ومنزلتها.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: محاسبة الزكاة.. مفهومها، وأهميتها، ووظائفها.محاسبة الزكاة.. مفهومها، وأهميتها، ووظائفها.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: شركة المساهمة.. مفهومها، وخصائصها، وحكمها.شركة المساهمة.. مفهومها، وخصائصها، وحكمها.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: مقاصد الشريعة في حساب الزكاة: مقاصد الشريعة في حساب الزكاة: 

وفيه ثالثة مطالب:وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول: المطلب األول: مقصد الوضوح والبيان. مقصد الوضوح والبيان. 

المطلب الثاني: المطلب الثاني: مقصد التيسير.مقصد التيسير.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: مقصد العدل.مقصد العدل.
الفصل األول: فقه التقدير في حساب الزكاة.. دراسة تأصيلية: الفصل األول: فقه التقدير في حساب الزكاة.. دراسة تأصيلية: 

وفيه أربعة مباحث: وفيه أربعة مباحث: 
المبحث األول: المبحث األول: مفهوم التقدير في حساب الزكاة.مفهوم التقدير في حساب الزكاة.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: مشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاة.مشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاة.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: شروط العمل بالتقدير في حساب الزكاة.شروط العمل بالتقدير في حساب الزكاة.
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المبحث الرابع: المبحث الرابع: آثار العمل بالتقدير في حساب الزكاة.آثار العمل بالتقدير في حساب الزكاة.
الفصل الثاني: اإلفصاح المالي لشــركات المســاهمة.. مفهومــه، ومبادئه، الفصل الثاني: اإلفصاح المالي لشــركات المســاهمة.. مفهومــه، ومبادئه، 

ومشكالته الزكوية.ومشكالته الزكوية.
وفيه ثالثة مباحث: وفيه ثالثة مباحث: 

المبحــث األول: المبحــث األول: اإلفصاح المالي.. مفهومه، وأنواعه، وعالقته بحســاب اإلفصاح المالي.. مفهومه، وأنواعه، وعالقته بحســاب 
الزكاة. الزكاة. 

وتقويمها  ومكوناتهــا،  مفهومها،  المحاســبة..  مبــادئ المحاســبة.. مفهومها، ومكوناتهــا، وتقويمها مبــادئ  الثاني:  الثاني: المبحث  المبحث 
الزكوي.الزكوي.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: اإلفصاح المالي.. المشكالت الزكوية، والمعالجات.اإلفصاح المالي.. المشكالت الزكوية، والمعالجات.
الفصل الثالث: التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة.الفصل الثالث: التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة.

وفيه تمهيد ومبحثان:وفيه تمهيد ومبحثان:
التمهيد: التمهيد: يتعلق بذكر شروط الزكاة.يتعلق بذكر شروط الزكاة.

المبحث األول: المبحث األول: التقدير في شروط الزكاة العامة في شركات المساهمة. التقدير في شروط الزكاة العامة في شركات المساهمة. 
وفيه ثالثة مطالب:وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: المطلب األول: التقدير في المكلَّف وشروطه.التقدير في المكلَّف وشروطه.
لك وتمامه.  لك وتمامه. التقدير في شرط المِ المطلب الثاني: المطلب الثاني: التقدير في شرط المِ

. ولِ النِ الحَ وَ .التقدير في شرط حَ ولِ النِ الحَ وَ المطلب الثالث: المطلب الثالث: التقدير في شرط حَ
المبحــث الثانــي: المبحــث الثانــي: التقديــر في شــروط األمــوال الزكويَّة في شــركات التقديــر في شــروط األمــوال الزكويَّة في شــركات 

     المساهمة.      المساهمة. 
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وفيه أربعة مطالب:وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول: المطلب األول: التقدير في شروط النقدين.التقدير في شروط النقدين.

روض التجارة. روض التجارة.التقدير في شروط عُ المطلب الثاني: المطلب الثاني: التقدير في شروط عُ
المطلب الثالث: المطلب الثالث: التقدير في شروط بهيمة األنعام.التقدير في شروط بهيمة األنعام.

ن. عدِ ن.التقدير في شروط المَ عدِ المطلب الرابع: المطلب الرابع: التقدير في شروط المَ
الفصل الرابع: التقدير في حساب األموال الزكوية في شركات المساهمة.الفصل الرابع: التقدير في حساب األموال الزكوية في شركات المساهمة.

وفيه ثالثة مباحث:وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول: المبحث األول: التقدير في حساب النقود.التقدير في حساب النقود.

وفيه ستة مطالب:وفيه ستة مطالب:
المطلب األول: المطلب األول: التقدير في حساب النقود.التقدير في حساب النقود.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: التقدير في حساب الودائع البنكية.التقدير في حساب الودائع البنكية.
المطلب الثالث: المطلب الثالث: التقدير في حساب األوراق التجارية.التقدير في حساب األوراق التجارية.

المطلــب الرابــع: المطلــب الرابــع: التقدير في حســاب الديون في ذمــم الغير (الذمم التقدير في حســاب الديون في ذمــم الغير (الذمم 
المدينة).المدينة).

المطلب الخامس: المطلب الخامس: التقدير في حساب الديون في ذمة المكلف (الذمم التقدير في حساب الديون في ذمة المكلف (الذمم 
الدائنة).الدائنة).

المطلب السادس: المطلب السادس: التقدير في حساب اإلجارة التشغيليَّة والتمويليَّة.التقدير في حساب اإلجارة التشغيليَّة والتمويليَّة.
روض التجارة. روض التجارة.التقدير في حساب عُ المبحث الثاني: المبحث الثاني: التقدير في حساب عُ

وفيه خمسة مطالب:وفيه خمسة مطالب:
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المطلب األول: المطلب األول: التقدير في حساب البضاعة في المخزون.التقدير في حساب البضاعة في المخزون.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: التقدير في حساب األصول االستثمارية.التقدير في حساب األصول االستثمارية.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: التقدير في حساب األوراق المالية لالتجار.التقدير في حساب األوراق المالية لالتجار.
المطلب الرابع: المطلب الرابع: التقدير في حســاب العقارات والمشــروعات تحت التقدير في حســاب العقارات والمشــروعات تحت 

التطوير.التطوير.
المطلب الخامس: المطلب الخامس: التقدير في حساب البضاعة قيد التسليم.التقدير في حساب البضاعة قيد التسليم.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: التقدير في حساب الخارج من األرض والسائمة والمعادن.التقدير في حساب الخارج من األرض والسائمة والمعادن.
وفيه ثالثة مطالب:وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: المطلب األول: التقدير في حساب الخارج من األرض.التقدير في حساب الخارج من األرض.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: التقدير في حساب بهيمة األنعام.التقدير في حساب بهيمة األنعام.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: التقدير في حساب المعادن.التقدير في حساب المعادن.
الفصل الخامس: تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة.الفصل الخامس: تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة.

وفيه تمهيد ومبحثان:وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد: تمهيد: مفهوم وعاء الزكاة.مفهوم وعاء الزكاة.

المبحث األول: المبحث األول: طرق تقدير الوعاء الزكوي في شركات المساهمة. طرق تقدير الوعاء الزكوي في شركات المساهمة. 
وفيه أربعة مطالب:وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: المطلب األول: طريقة حقوق الملكية.طريقة حقوق الملكية.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: طريقة صافي الموجودات الزكوية.طريقة صافي الموجودات الزكوية.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: طريقة رأس المال العامل.طريقة رأس المال العامل.



٢٤٢٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المطلب الرابع: المطلب الرابع: طريقة صافي الربح.طريقة صافي الربح.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: أثر نية المساهم في تقدير الوعاء الزكوي.أثر نية المساهم في تقدير الوعاء الزكوي.

وفيه تمهيد وثالثة مطالب:وفيه تمهيد وثالثة مطالب:
التمهيد: التمهيد: في أنواع االستثمار في األسهم وأثره على الزكاة.في أنواع االستثمار في األسهم وأثره على الزكاة.

المطلب األول: المطلب األول: تقدير الزكاة للمساهم المستثمر.تقدير الزكاة للمساهم المستثمر.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: تقدير الزكاة للمساهم بالمتاجرة (المضاربة).تقدير الزكاة للمساهم بالمتاجرة (المضاربة).

المطلب الثالث: المطلب الثالث: تقدير الزكاة للمساهم المدخر.تقدير الزكاة للمساهم المدخر.
الخاتمة: الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

مه بين يديك، وقد استفرغت  مه بين يديك، وقد استفرغت وبعد، فهذا البحث: (فقه التقدير في حساب الزكاة) أقدِّ وبعد، فهذا البحث: (فقه التقدير في حساب الزكاة) أقدِّ
ا فــي إتقانه وتجويده، مع التحرير والتدقيق،  ا فــي إتقانه وتجويده، مع التحرير والتدقيق، فيه جهدي وبذلتُ فيه طاقتي، ولم آلُ جهدً فيه جهدي وبذلتُ فيه طاقتي، ولم آلُ جهدً
وحسن العرض والترتيب، والبعد عن اإلنشاء والتطويل، راجيًا أن يكون معينًا لقارئه في وحسن العرض والترتيب، والبعد عن اإلنشاء والتطويل، راجيًا أن يكون معينًا لقارئه في 
تقريــب كالم الفقهاء المتقدمين، واجتهادات الفقهــاء المتأخرين.  وال أُبرئُه من النقص تقريــب كالم الفقهاء المتقدمين، واجتهادات الفقهــاء المتأخرين.  وال أُبرئُه من النقص 

والخلل، فهذا سمتُ البشر، ورحم الله من أعانني فيه بتسديد وتصويب.والخلل، فهذا سمتُ البشر، ورحم الله من أعانني فيه بتسديد وتصويب.
ا لوجهه الكريم، وأن يتقبَّله مني، ويبارك  ا لوجهه الكريم، وأن يتقبَّله مني، ويبارك والله أسأل أن يجعل هذا البحث خالصً والله أسأل أن يجعل هذا البحث خالصً
ا في الدنيا واآلخرة؛ إنه  ا صالحً ا في الدنيا واآلخرة؛ إنه فيه وفي نفعه، وأن يجعله لي ولوالديَّ وذريتــي ذخرً ا صالحً فيه وفي نفعه، وأن يجعله لي ولوالديَّ وذريتــي ذخرً
سميع مجيب، وهو أهل الرجاء، وهو حســبي ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على سميع مجيب، وهو أهل الرجاء، وهو حســبي ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وكتب /وكتب /

الرياض الرياض ٢ رجب  رجب ١٤٤١١٤٤١هـهـ
alinoor666@gmail.comalinoor666@gmail.com



وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
ماتٌ تعريفية.  قدِّ ماتٌ تعريفية.  مُ قدِّ المبحث األول:المبحث األول: مُ

المبحث الثاني:المبحث الثاني: مقاصدُ الشريعة في حساب الزكاة. مقاصدُ الشريعة في حساب الزكاة.
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٢٧٢٧

 
مقدماتٌ تعريفيةمقدماتٌ تعريفية

المطلب األول: الزكاة.. مفهومها، وحكمها ومنزلتها.المطلب األول: الزكاة.. مفهومها، وحكمها ومنزلتها.

 . .(١) كاةُ لغةً : الزَّ كاةُ لغةًأوالً : الزَّ أوالً

كت الواو  ة؛ فلما تحرَّ وَ قَة، وأصلها زكَ دَ لَة كصَ عَ ، على وزن فَ كت الواو الزكاة: اسمُ مصدرٍ ة؛ فلما تحرَّ وَ قَة، وأصلها زكَ دَ لَة كصَ عَ ، على وزن فَ الزكاة: اسمُ مصدرٍ
اةً وتزكِيَة(٢). ات، يُقال: زكَّى يُزكِّي زكَ وَ ا، وتُجمع على زكَ لِبت ألفً اةً وتزكِيَةوانفتح ما قبلها قُ ات، يُقال: زكَّى يُزكِّي زكَ وَ ا، وتُجمع على زكَ لِبت ألفً وانفتح ما قبلها قُ

قال ابن فارس في «مقاييس اللغة»: (الزاءُ والكاف والحرف المعتل: أصلٌ يدلُّ قال ابن فارس في «مقاييس اللغة»: (الزاءُ والكاف والحرف المعتل: أصلٌ يدلُّ 
ينظر في مادة (ز ك و) في المعاجم اللغوية: العين ٣٩٤٣٩٤/٥، تهذيب اللغة ، تهذيب اللغة ١٧٥١٧٥/١٠١٠-١٧٦١٧٦، ،  ينظر في مادة (ز ك و) في المعاجم اللغوية: العين    (١)
حــاح ٢٢٦٨٢٢٦٨/٦، المحكم والمحيط األعظــم ، المحكم والمحيط األعظــم ١٦٢١٦٢/٧، المخصص ، المخصص ٥٨٥٨/٤، مقاييس ، مقاييس  حــاح الصَّ الصَّ
اللغة اللغة ١٧١٧/٣-١٨١٨، مجمل اللغة ، مجمل اللغة ٤٣٧٤٣٧/١، لسان العرب ، لسان العرب ٧٧٧٧/١٩١٩ - -٧٨٧٨، القاموس المحيط، ، القاموس المحيط، 
ص ص ١٦٦٧١٦٦٧، تاج العروس ، تاج العروس ٢٢٠٢٢٠/٣٨٣٨، وفي كتب غريب القرآن والحديث: مفردات القرآن، ، وفي كتب غريب القرآن والحديث: مفردات القرآن، 
ص ص ٣٨٠٣٨٠- - ٣٨١٣٨١، تفسير غريب القرآن العظيم، للرازي، ص ، تفسير غريب القرآن العظيم، للرازي، ص ٥٥٦٥٥٦-٥٥٧٥٥٧، غريب الحديث، ، غريب الحديث، 
البن قتيبة البن قتيبة ١٨٤١٨٤/١، الفائق في غريب الحديث ، الفائق في غريب الحديث ١١٨١١٨/٢، مشــارق األنوار ، مشــارق األنوار ٣١٠٣١٠/١، النهاية ، النهاية 
فــي غريب الحديــث واألثر فــي غريب الحديــث واألثر ٣٠٧٣٠٧/٢، وفي كتــب غريب الفقه: الزاهر فــي غريب ألفاظ ، وفي كتــب غريب الفقه: الزاهر فــي غريب ألفاظ 
الشــافعي، صالشــافعي، ص١٦٠١٦٠، المغرب في ترتيب المعــرب ، المغرب في ترتيب المعــرب ٣٦٦٣٦٦/١، المصباح المنير، ص ، المصباح المنير، ص ٢١٠٢١٠، ، 

المطلع على أبواب المقنع، ص المطلع على أبواب المقنع، ص ١٥٥١٥٥.
ينظر: الفائق في غريب الحديث ٢/ / ١١٨١١٨، النهاية في غريب الحديث واألثر ، النهاية في غريب الحديث واألثر ٢/ / ٣٠٧٣٠٧. ينظر: الفائق في غريب الحديث    (٢)



٢٨٢٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

 ، ــيُّ ، ، ويتفرع عن هذا األصل معنيانِ رئيســان، هما: النماء الحسِّ ــيُّ على نماء وزيادة)على نماء وزيادة)(١)، ويتفرع عن هذا األصل معنيانِ رئيســان، هما: النماء الحسِّ
والطهارةوالطهارة(٢).

وا. وأزكــى باأللف مثله، يقال:  كُ و زُ وا. وأزكــى باأللف مثله، يقال: فأما النَّماء؛ فمنه قولهــم: زكا الزرعُ يزكُ كُ و زُ فأما النَّماء؛ فمنه قولهــم: زكا الزرعُ يزكُ
 ، ،(٣) ، وكلُّ شــيء ينمو ويزداد حسا، فهو يزكو زكاءً بالمدِّ ، فهو زاكٍ وزكيٌّ ، وكلُّ شــيء ينمو ويزداد حسا، فهو يزكو زكاءً بالمدِّأزكى الزرعُ ، فهو زاكٍ وزكيٌّ أزكى الزرعُ
 هُ الله من الثَّمر، وقد يُســتعار في غير الحسيَّة، كما يُرو جَ هُ الله من الثَّمر، وقد يُســتعار في غير الحسيَّة، كما يُرو ويطلق الزكاء على ما أخرَ جَ ويطلق الزكاء على ما أخرَ
فْع: زكا،  فْع: زكا، ؛ أي يزيد. وتقول العرب للشَّ عن عليٍّ عن عليٍّ : (العلمُ يزكو على اإلنفاق): (العلمُ يزكو على اإلنفاق)(٤)؛ أي يزيد. وتقول العرب للشَّ

ا. سَ ، وللفرد: خَ رِ صْ ا.بالقَ سَ ، وللفرد: خَ رِ صْ بالقَ
رها عن  ها بزيادة الخيــرات وتطهُّ رها عن وأمــا الطهارة؛ فمنه: تزكيــةُ النَّفس إصالحُ ها بزيادة الخيــرات وتطهُّ وأمــا الطهارة؛ فمنه: تزكيــةُ النَّفس إصالحُ
ذائل، ومنه قوله: نث   O   N   M   L   K   مثنث   O   N   M   L   K   مث(٥)، وقوله: ، وقوله: نث   0   1   2   3   4   مثنث   0   1   2   3   4   مث(٦)، ،  ذائل، ومنه قوله: الرَّ الرَّ
بَ  ا عن النقائص، إال أنها زيادة في المعنى، فناسَ هً بَ والطهارة، وإن كانت في األصل تنزُّ ا عن النقائص، إال أنها زيادة في المعنى، فناسَ هً والطهارة، وإن كانت في األصل تنزُّ
ا ألصل معنــى النماء، وتطلق التزكية على اإلخبــار بصالحها، كتزكية  ا ألصل معنــى النماء، وتطلق التزكية على اإلخبــار بصالحها، كتزكية اعتبارها فرعً اعتبارها فرعً

د في قوله تعالى: نث   ©   ª   »      مثنث   ©   ª   »      مث(٧)()(٨). ه، وإليه قُصِ ل غيرَ دْ د في قوله تعالى: العَ ه، وإليه قُصِ ل غيرَ دْ العَ
.١٧١٧/٣ -  - ١٨١٨ ( ز ك) مقاييس اللغة، مادة   ( ز ك) مقاييس اللغة، مادة  (١)

ينظر: مقاييس اللغة، مادة (ز ك ) ينظر: مقاييس اللغة، مادة (ز ك ) ١٧١٧/٣ -  - ١٨١٨، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ص، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ص١٦٠١٦٠.  (٢)
تهذيب اللغة ١٧٥١٧٥/١٠١٠. .  تهذيب اللغة    (٣)

أخرجــه أبو نعيم األصبهاني في حلية األوليــاء أخرجــه أبو نعيم األصبهاني في حلية األوليــاء ٧٩٧٩/١، ومن طريقه: الخطيب البغدادي في ، ومن طريقه: الخطيب البغدادي في   (٤)
الفقيه والمتفقه الفقيه والمتفقه ١٨٢١٨٢/١، وابن عســاكر في تاريخ دمشق ، وابن عســاكر في تاريخ دمشق ١٧١٧/١٤١٤، ، ٢٥٢٢٥٢/٥٠٥٠، والمزي في ، والمزي في 
تهذيب الكمال تهذيب الكمال ٢٢٠٢٢٠/٢٤٢٤، والذهبي في تذكرة الحفاظ ، والذهبي في تذكرة الحفاظ ١١١١/١، وقال الذهبي: (إسناده لين).، وقال الذهبي: (إسناده لين).
وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٩٨٤٩٨٤/٢: (وهو حديثٌ مشهور عند أهل العلم : (وهو حديثٌ مشهور عند أهل العلم 

ه ابن القيم في إعالم الموقعين ٢٦٢٦/٣. .  رَّ هرته عندهم)، وأقَ نِي عن اإلسناد؛ لشُ ه ابن القيم في إعالم الموقعين يَستَغْ رَّ هرته عندهم)، وأقَ نِي عن اإلسناد؛ لشُ يَستَغْ
سورة الشمس، اآلية: ٩. سورة الشمس، اآلية:    (٥)

سورة األعلى، اآلية: ١٤١٤. سورة األعلى، اآلية:    (٦)
سورة النجم، اآلية: ٣٢٣٢. سورة النجم، اآلية:    (٧)

ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، ص ٣٨١٣٨١، تاج العروس من جواهر القاموس ، تاج العروس من جواهر القاموس ٢٢٢٢٢٢/٣٨٣٨. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، ص    (٨)



تمهيدتمهيد

٢٩٢٩

 َّربة. يقال: زكَّى ماله تزكية: أد جِ على وجه القُ ربة. يقال: زكَّى ماله تزكية: أدَّ وتُطلَق الزكاة على المال المخرَ جِ على وجه القُ وتُطلَق الزكاة على المال المخرَ
ين، وهو المال  ق. وتُطلق الزكاة على العَ اه: أخذ زكاته، وتزكَّى: تصدَّ ين، وهو المال عنــه زكاته، وزكَّ ق. وتُطلق الزكاة على العَ اه: أخذ زكاته، وتزكَّى: تصدَّ عنــه زكاته، وزكَّ

رج، وعلى المعنى، وهو اإلخراج(١). خْ رج، وعلى المعنى، وهو اإلخراجالمُ خْ المُ
ربة، هل هو من  ربة، هل هو من وقد اختُلــف في إطالق الزكاة على بذل المال على وجــه القُ وقد اختُلــف في إطالق الزكاة على بذل المال على وجــه القُ
معنى النماء أو من الطهارة؛ ويُؤخذ على القول بأنها من النماء: أن النماء بمعنى الزيادة معنى النماء أو من الطهارة؛ ويُؤخذ على القول بأنها من النماء: أن النماء بمعنى الزيادة 

.(٢) ع فيه: الزكاة، بل (الزكاء) بالمدِّ ع فيه: الزكاة، بل (الزكاء) بالمدِّلم يُسمَ لم يُسمَ
دُ بها من النماء، وإن  عَ -: (أقْ دُ بها من النماء، وإن واألظهــر أن معنى الطهارة -كما يقول ابن العربيِّ عَ -: (أقْ واألظهــر أن معنى الطهارة -كما يقول ابن العربيِّ
ج بها عن معنى الزيادة  ج بها عن معنى الزيادة ، دون أن يخــرُ )(٣)، دون أن يخــرُ ن المعنى فيهما لغةً كُّ ا فيهــا؛ لتَمَ )كانا جميعً ن المعنى فيهما لغةً كُّ ا فيهــا؛ لتَمَ كانا جميعً
: (وهذا  : (وهذا بالمعنــى العام الذي هو أصل المادة، وفي هذا يقول اإلمام ابن جرير الطبريُّ بالمعنــى العام الذي هو أصل المادة، وفي هذا يقول اإلمام ابن جرير الطبريُّ
ل مقبوالً  ل، وإن كان األوَّ بُ إليَّ - في تأويل زكاة المال - من الوجه األوَّ ل مقبوالً الوجــه أعجَ ل، وإن كان األوَّ بُ إليَّ - في تأويل زكاة المال - من الوجه األوَّ الوجــه أعجَ

في تأويلها)في تأويلها)(٤). . 
تعيَّن فيها معنــى الطهارة(٥)؛ لقــول النبيِّ ؛ لقــول النبيِّ  تعيَّن فيها معنــى الطهارةومما يؤيِّد ذلــك أن زكاة الفطــر يَ ومما يؤيِّد ذلــك أن زكاة الفطــر يَ
ــبُ حملُ الزكاة  ناسِ ــبُ حملُ الزكاة ، وال يُ ناسِ »(٦)، وال يُ فَثِ الرَّ وِ وَ غْ نَ اللَّ مْ مِ كُ يَامِ ةً لِصِ رَ هْ »«طُ فَثِ الرَّ وِ وَ غْ نَ اللَّ مْ مِ كُ يَامِ ةً لِصِ رَ هْ  فيها:  فيها: «طُ

في زكاة الفطر على معنى الزيادة إال بنوعٍ من التكلُّف.في زكاة الفطر على معنى الزيادة إال بنوعٍ من التكلُّف.
ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣٠٧٣٠٧/٢، تاج العروس ، تاج العروس ٢٢١٢٢١/٣٨٣٨. ينظر: النهاية في غريب الحديث    (١)

ينظر: فتح القدير ٤٨١٤٨١/١. .  ينظر: فتح القدير    (٢)
المسالك في شرح موطأ مالك ١٠١٠/٥. .  المسالك في شرح موطأ مالك    (٣)

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٦١١٦١١/١. جامع البيان عن تأويل آي القرآن    (٤)
ينظر: الزاهر في بيان ألفاظ الشافعي، ص ١٦٠١٦٠، المسالك في شرح موطأ مالك ، المسالك في شرح موطأ مالك ١٠١٠/٥. .  ينظر: الزاهر في بيان ألفاظ الشافعي، ص    (٥)

أخرجه أبو داود في الســنن، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم (١٦٠٩١٦٠٩)، وابن ماجه في )، وابن ماجه في  أخرجه أبو داود في الســنن، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم (   (٦)
الســنن، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم (الســنن، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم (١٨٢٧١٨٢٧)، والحاكم في المســتدرك، كتاب )، والحاكم في المســتدرك، كتاب 
الــزكاة، زكاة الفطر طهــرة للصيام الــزكاة، زكاة الفطر طهــرة للصيام ٤٠٩٤٠٩/١، والدارقطني في الســنن، كتــاب زكاة الفطر ، والدارقطني في الســنن، كتــاب زكاة الفطر 

 = =١٣٨١٣٨/٢، والضياء في المختارة، برقم (، والضياء في المختارة، برقم (١١٦١١٦)، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب الزكاة، )، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب الزكاة، 



٣٠٣٠

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

. ا: الزكاة في االصطالح الفقهيِّ .ثانيً ا: الزكاة في االصطالح الفقهيِّ ثانيً

يستعمل الفقهاء لفظ (الزكاة) بمعنى الزكاة الواجبة، ويريدون بها عند اإلطالق يستعمل الفقهاء لفظ (الزكاة) بمعنى الزكاة الواجبة، ويريدون بها عند اإلطالق 
ن، ويأتي إطالق الزكاة بما يشــمل زكاةَ  ن، ويأتي إطالق الزكاة بما يشــمل زكاةَ زكاة المــال دون زكاة الفطر، وهي زكاة البَدَ زكاة المــال دون زكاة الفطر، وهي زكاة البَدَ
د في تعريف الزكاة في كل مذهب من المذاهب  زُ ما ورَ ن. وفيما يلي أبــرَ د في تعريف الزكاة في كل مذهب من المذاهب المال والبَدَ زُ ما ورَ ن. وفيما يلي أبــرَ المال والبَدَ

األربعة:األربعة:
١- مذهب الحنفية:- مذهب الحنفية:

رف الفقهاء، والمشهور  رف الشــرع وعُ ق الحنفيَّةُ في تعريف الزكاة بين عُ رف الفقهاء، والمشهور يُفرِّ رف الشــرع وعُ ق الحنفيَّةُ في تعريف الزكاة بين عُ يُفرِّ
، وهو المال المؤدَّ، وأما  رف الشــارع على المعنى االسميِّ ، وهو المال المؤدَّ، وأما عندهم أنها تطلَق في عُ رف الشــارع على المعنى االسميِّ عندهم أنها تطلَق في عُ
ف الزكاة المفروضة على مذهب الحنفية بأنها: (تمليكُ  ف الزكاة المفروضة على مذهب الحنفية بأنها: (تمليكُ في االصطالح الفقهي، فتُعرَّ في االصطالح الفقهي، فتُعرَّ

جزء مخصوص، من مالٍ مخصوص، لشخص مخصوص، لله تعالى)جزء مخصوص، من مالٍ مخصوص، لشخص مخصوص، لله تعالى)(١).
ف بأنها: (إيتاء  طر، فتُعرَّ ف بأنها: (إيتاء وأما تعريفها بما يشــمل الزكاةَ الواجبة، وهي زكاة الفِ طر، فتُعرَّ وأما تعريفها بما يشــمل الزكاةَ الواجبة، وهي زكاة الفِ

.(٢)(..َّالمال المؤد) فها البعض بأنها فها البعض بأنها (المال المؤدَّ..)مال معلوم، في مقدار مخصوص)، وقد عرَّ مال معلوم، في مقدار مخصوص)، وقد عرَّ
وتعبير الحنفية في تعريف الزكاة بأنها (تمليــك) أو (إيتاء) مبنيٌّ على أصلهم وتعبير الحنفية في تعريف الزكاة بأنها (تمليــك) أو (إيتاء) مبنيٌّ على أصلهم 
ه في الزكاة غير متعين في المال الذي وجبت فيه الزكاة،  رَ الواجبَ إخراجُ دْ ه في الزكاة غير متعين في المال الذي وجبت فيه الزكاة، فــي أن القَ رَ الواجبَ إخراجُ دْ فــي أن القَ
ا، وأنــه ال يثبت حقٌّ للفقير في المال المزكَّى قبل  ا، وأنــه ال يثبت حقٌّ للفقير في المال المزكَّى قبل ويجوز عندهم إخراج القيمة مطلقً ويجوز عندهم إخراج القيمة مطلقً

تمليكه من المزكِّي.تمليكه من المزكِّي.
ون فال يؤدي عنه زكاة الفطر ٢٧٤٢٧٤/٤، ،  جماع أبواب زكاة الفطر، باب الكافر يكون فيمن يمُ ون فال يؤدي عنه زكاة الفطر   جماع أبواب زكاة الفطر، باب الكافر يكون فيمن يمُ  =
وقال الدارقطني: (ليس فيهم مجروح)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)، ولم وقال الدارقطني: (ليس فيهم مجروح)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)، ولم 

نه النووي في المجموع ١٢٦١٢٦/٦. .  . وحسَّ به الذهبيُّ نه النووي في المجموع يتعقَّ . وحسَّ به الذهبيُّ يتعقَّ
اللباب في شرح الكتاب ١٣٦١٣٦/١، وينظر: تبيين الدقائق ، وينظر: تبيين الدقائق ٢٥١٢٥١/١-٢٥٢٢٥٢. اللباب في شرح الكتاب    (١)

الجوهرة النيرة ١٥٢١٥٢/٢، لم يظهر لي إن كان المقصود بالبعض اإلشارةَ إلى بعض الحنفية، ، لم يظهر لي إن كان المقصود بالبعض اإلشارةَ إلى بعض الحنفية،  الجوهرة النيرة    (٢)
ا. ينظر: البناية شرح الهداية ٢٨٧٢٨٧/٣. ا. ينظر: البناية شرح الهداية أو بعضِ الفقهاء عمومً أو بعضِ الفقهاء عمومً



تمهيدتمهيد

٣١٣١

٢- مذهب المالكية:- مذهب المالكية:
ف الزكاة عند المالكية بأنها: (إخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص  ف الزكاة عند المالكية بأنها: (إخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص تُعرَّ تُعرَّ
ف بأنها:  ف بأنها: ، كما تُعرَّ )(١)، كما تُعرَّ ، غيرَ معدنٍ وحرثٍ لٌ وْ ه؛ إنْ تمَّ الملكُ وحَ )بلَغ نصابًا، لمســتحقِّ ، غيرَ معدنٍ وحرثٍ لٌ وْ ه؛ إنْ تمَّ الملكُ وحَ بلَغ نصابًا، لمســتحقِّ
ج من المــال المخصوص الذي بلغ نصابًا، إنْ تمَّ الملكُ  ج من المــال المخصوص الذي بلغ نصابًا، إنْ تمَّ الملكُ (الجزء المخصوص المخرَ (الجزء المخصوص المخرَ

، غير المعدن والحرث)(٢). ، غير المعدن والحرث)وحولٌ وحولٌ
فون الزكاة بالمعنى المصدريِّ (اإلخراج) والمعنى االســميِّ  فون الزكاة بالمعنى المصدريِّ (اإلخراج) والمعنى االســميِّ ويُلحظ أنهم يعرِّ ويُلحظ أنهم يعرِّ

(المخرج)، على أنهما معنيان شرعيَّان للزكاة(المخرج)، على أنهما معنيان شرعيَّان للزكاة(٣).
٣- مذهب الشافعية:- مذهب الشافعية:

ف بأنها: (اسم لما  ، فتُعرَّ ف بأنها: (اسم لما المشهور عند الشافعيَّة تعريفُ الزكاة بالمعنى االسميِّ ، فتُعرَّ المشهور عند الشافعيَّة تعريفُ الزكاة بالمعنى االسميِّ
فها بعضهم بالمعنى المصدريِّ  فها بعضهم بالمعنى المصدريِّ ، وعرَّ ج عن مال أو بدنٍ على وجه مخصوص)(٤)، وعرَّ ج عن مال أو بدنٍ على وجه مخصوص)يُخرَ يُخرَ
فها بأنها: (اســم صريح  فها بأنها: (اســم صريح (اإلخــراج)، كما في «الحاوي الكبير» للماوردي؛ حيث عرَّ (اإلخــراج)، كما في «الحاوي الكبير» للماوردي؛ حيث عرَّ
ألخذ شــيء مخصــوص، من مال مخصــوص، على أوصاف مخصوصــة، لطائفة ألخذ شــيء مخصــوص، من مال مخصــوص، على أوصاف مخصوصــة، لطائفة 

مخصوصة)مخصوصة)(٥). . 
٤- مذهب الحنابلة:- مذهب الحنابلة:

المشــهور عند الحنابلة تعريف الزكاة بأنها: (حقٌّ واجب في مال مخصوص، المشــهور عند الحنابلة تعريف الزكاة بأنها: (حقٌّ واجب في مال مخصوص، 
لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص)لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص)(٦). . 

الشرح الكبير ٤٣٠٤٣٠/١، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٥٨١٥٨١/١. الشرح الكبير    (١)
شرح حدود ابن عرفة ١٤٠١٤٠/١، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٣٠٤٣٠/١. شرح حدود ابن عرفة    (٢)

منح الجليل ٣/٢. منح الجليل    (٣)
نهاية المحتاج ٤٣٤٣/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٠٨٢٠٨/٣. نهاية المحتاج    (٤)

الحاوي الكبير ٣/٤، وينظر: المجموع ، وينظر: المجموع ٢٩٦٢٩٦/٥. الحاوي الكبير    (٥)
اإلقناع ٣٨٧٣٨٧/١، منتهى اإلرادات ، منتهى اإلرادات ١٢١١٢١/١. اإلقناع    (٦)
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رِ  دْ ــر بالقَ كم، لكنه فُسِّ ه أنــه تعريف بالحُ رِ وتعريــف الزكاة بأنهــا حقٌّ = ظاهرُ دْ ــر بالقَ كم، لكنه فُسِّ ه أنــه تعريف بالحُ وتعريــف الزكاة بأنهــا حقٌّ = ظاهرُ
حُ منه تعريف البعليِّ في «المطلع»  ، وأوضَ ا بالمعنى االسميِّ حُ منه تعريف البعليِّ في «المطلع» ، فيكون تعريفً ، وأوضَ ا بالمعنى االسميِّ ج(١)، فيكون تعريفً خرَ جالمُ خرَ المُ
ج مخصوص، بأوصاف مخصوصة، من مال مخصوص،  ج مخصوص، بأوصاف مخصوصة، من مال مخصوص، وغيره بأنه: (اسم لمالٍ مُخرَ وغيره بأنه: (اسم لمالٍ مُخرَ

لطائفة مخصوصة)لطائفة مخصوصة)(٢).
ر من مال مخصوص،  : (إخراج جزء مقدَّ فها بعضهــم بالمعنى المصدريِّ ر من مال مخصوص، وعرَّ : (إخراج جزء مقدَّ فها بعضهــم بالمعنى المصدريِّ وعرَّ

ربة)(٣). ربة)إلى أصناف معيَّنين، مع النية، على وجه القُ إلى أصناف معيَّنين، مع النية، على وجه القُ
وتجتمع هــذه التعاريف في أن الــزكاة (قدرٌ مخصــوص، أو جزء مخصوص)، وتجتمع هــذه التعاريف في أن الــزكاة (قدرٌ مخصــوص، أو جزء مخصوص)، 
ه في الزكاة، وأنها تجب في (مــال مخصوص)، والمراد:  ه في الزكاة، وأنها تجب في (مــال مخصوص)، والمراد: وهو المقدار الواجــب إخراجُ وهو المقدار الواجــب إخراجُ
ما تجب فيــه الزكاة من األموال، وأنها تجب (في وقــت مخصوص)، وهو الوقت الذي ما تجب فيــه الزكاة من األموال، وأنها تجب (في وقــت مخصوص)، وهو الوقت الذي 
ه، و(الطائفة  كرِ ه، و(الطائفة يجب فيه إخراج الزكاة، وتفصيل ذلك مشهورٌ في كتب الفقه، فال يطال بذِ كرِ يجب فيه إخراج الزكاة، وتفصيل ذلك مشهورٌ في كتب الفقه، فال يطال بذِ
هم اللــه في كتابه، في قوله تعالى:  رَ ، الذين ذكَ هم اللــه في كتابه، في قوله تعالى: المخصوصــة)، هم أصناف الزكاة الثمانيةُ رَ ، الذين ذكَ المخصوصــة)، هم أصناف الزكاة الثمانيةُ

   z    y    x    w    v    u    t    s    r    q z   نث       y    x    w    v    u    t    s    r    q نث   
}   |   {   ~   ے   ¡¢   £   ¤   ¥¦   §  ̈    ©   ª   مث}   |   {   ~   ے   ¡¢   £   ¤   ¥¦   §  ̈    ©   ª   مث(٤). . 

ا: حكم الزكاة ومنزلتها في الشريعة: ا: حكم الزكاة ومنزلتها في الشريعة:ثالثً ثالثً

دُّ الزكاة فريضةً من فرائض اإلسالم، وشعيرةً من شعائره العِظام، وهي الركن  عَ دُّ الزكاة فريضةً من فرائض اإلسالم، وشعيرةً من شعائره العِظام، وهي الركن تُ عَ تُ
مَ اللهُ  مَ اللهُ : (وفَرضُ الزكاة مما أحكَ الثالثُ من أركان اإلسالم، قال اإلمام الشافعي الثالثُ من أركان اإلسالم، قال اإلمام الشافعي : (وفَرضُ الزكاة مما أحكَ

 . .(٥)( ه في كتابه، ثم على لسان نبيِّه ضَ ه في كتابه، ثم على لسان نبيِّه ، وفرَ ضَ ، وفرَ
نة واإلجماع، وفيما يلي بيان ذلك: نة واإلجماع، وفيما يلي بيان ذلك:وقد دلَّ على فرضيَّة الزكاةِ الكتابُ والسُّ وقد دلَّ على فرضيَّة الزكاةِ الكتابُ والسُّ

كشاف القناع ٣٠٤٣٠٤/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٦٨١٦٨/٢. كشاف القناع    (١)
المطلع على أبواب المقنع، ص ١٢٢١٢٢، كشف اللثام شرح عمدة األحكام ، كشف اللثام شرح عمدة األحكام ٣٩٦٣٩٦/٣. المطلع على أبواب المقنع، ص    (٢)

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ٥/٣، وينظر: شرح الزركشي ، وينظر: شرح الزركشي ٣٧٢٣٧٢/٢. فتح الملك العزيز بشرح الوجيز    (٣)
سورة التوبة، اآلية: ٦٠٦٠. سورة التوبة، اآلية:   (٥)  األم   األم ٧٦٧٦/٢.(٤) 
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فأما الكتاب العزيز، فأما الكتاب العزيز، فمنه:فمنه:
١- قوله تعالى: - قوله تعالى: نث   n   m   l   k      مثنث   n   m   l   k      مث(١).

٢- قوله تعالى: - قوله تعالى: نث   q   p   o   n   m   l   k   j   i      مثنث   q   p   o   n   m   l   k   j   i      مث(٢). . 
   X   W   V   U   T   S   R   نث   X   W   V   U   T   S   R   ٣- قوله تعالى: - قوله تعالى: نث

Z   Y   ]   \   [   ^   مثZ   Y   ]   \   [   ^   مث(٣). . 

نة المطهرة، فمنها:فمنها: نة المطهرة، وأما السُّ وأما السُّ
الَمُ  نِيَ اإلِسْ الَمُ «بُ نِيَ اإلِسْ ١- حديث عمر بن الخطاب - حديث عمر بن الخطاب  أن النبي  أن النبي  قال:  قال: «بُ
إِيتَاءِ  الَةِ، وَ امِ الصَّ إِقَ ، وَ ــولُ اللهِ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ ، وَ ةِ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللهُ ادَ ــهَ : شَ سٍ مْ لَى خَ إِيتَاءِ عَ الَةِ، وَ امِ الصَّ إِقَ ، وَ ــولُ اللهِ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ ، وَ ةِ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللهُ ادَ ــهَ : شَ سٍ مْ لَى خَ عَ

.(٤)« انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ ، وَ جِّ الحَ اةِ، وَ كَ »الزَّ انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ ، وَ جِّ الحَ اةِ، وَ كَ الزَّ
ثَني رســول الله  ا قال: بعَ ثَني رســول الله  أن معــاذً ا قال: بعَ ٢- حديــث عبد الله بــن عباس - حديــث عبد الله بــن عباس  أن معــاذً
ةِ أَنَّ الَ إِلَهَ  ادَ ــهَ مْ إِلَى شَ هُ عُ ادْ ، فَ لِ الْكِتَابِ نْ أَهْ ــا مِ مً وْ أْتِي قَ ةِ أَنَّ الَ إِلَهَ «إِنَّكَ تَ ادَ ــهَ مْ إِلَى شَ هُ عُ ادْ ، فَ لِ الْكِتَابِ نْ أَهْ ــا مِ مً وْ أْتِي قَ ، قال: ، قال: «إِنَّكَ تَ
سَ  مْ مْ خَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ هَ افْ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ ، فَ لِكَ وا لِذَ مْ أَطَاعُ إِنْ هُ ، فَ ولُ اللهِ سُ أَنِّي رَ هُ وَ سَ إِالَّ اللَّ مْ مْ خَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ هَ افْ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ ، فَ لِكَ وا لِذَ مْ أَطَاعُ إِنْ هُ ، فَ ولُ اللهِ سُ أَنِّي رَ هُ وَ إِالَّ اللَّ
مْ  يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ هَ افْ ــمْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ ، فَ لِكَ وا لِذَ مْ أَطَاعُ إِنْ هُ ، فَ لَيْلَــةٍ مٍ وَ وْ لِّ يَ اتٍ فِي كُ لَــوَ مْ صَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ هَ افْ ــمْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ ، فَ لِكَ وا لِذَ مْ أَطَاعُ إِنْ هُ ، فَ لَيْلَــةٍ مٍ وَ وْ لِّ يَ اتٍ فِي كُ لَــوَ صَ
ائِمَ  رَ كَ اكَ وَ إِيَّ ، فَ ـكَ لـِ وا لِذَ مْ أَطَاعُ إِنْ هُ ، فَ مْ ائِهِ رَ قَ ـي فُ دُّ فـِ تُرَ مْ فَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ ــةً تُؤْ قَ دَ ائِمَ صَ رَ كَ اكَ وَ إِيَّ ، فَ ـكَ لـِ وا لِذَ مْ أَطَاعُ إِنْ هُ ، فَ مْ ائِهِ رَ قَ ـي فُ دُّ فـِ تُرَ مْ فَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ ــةً تُؤْ قَ دَ صَ

.(٥)« ابٌ جَ يْنَ اللهِ حِ بَ ا وَ يْنَهَ هُ لَيْسَ بَ إِنَّ ، فَ ظْلُومِ ةَ الْمَ وَ عْ اتَّقِ دَ ، وَ مْ الِهِ وَ »أَمْ ابٌ جَ يْنَ اللهِ حِ بَ ا وَ يْنَهَ هُ لَيْسَ بَ إِنَّ ، فَ ظْلُومِ ةَ الْمَ وَ عْ اتَّقِ دَ ، وَ مْ الِهِ وَ أَمْ
سورة النور، اآلية: ٥٦٥٦. سورة النور، اآلية:    (١)

سورة التوبة، اآلية: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة، اآلية:    (٢)
سورة التوبة، اآلية: ٣٤٣٤. سورة التوبة، اآلية:    (٣)

: دعاؤكم إيمانكم. برقم (٨)، ومســلم )، ومســلم  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب اإليمان، بابٌ : دعاؤكم إيمانكم. برقم (  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب اإليمان، بابٌ  (٤)
في الصحيح، كتاب اإليمان، برقم (في الصحيح، كتاب اإليمان، برقم (١٦١٦).).

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم (١٣٩٥١٣٩٥)، ومســلم )، ومســلم  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم (   (٥)
في الصحيح، كتاب اإليمان، برقم (في الصحيح، كتاب اإليمان، برقم (١٩١٩). ). 



٣٤٣٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

وأما اإلجماع: وأما اإلجماع: 
عَ المسلمون على وجوب الزكاة، وأنها ركن من أركان اإلسالم(١). عَ المسلمون على وجوب الزكاة، وأنها ركن من أركان اإلسالمفقد أجمَ فقد أجمَ
ها. ها، ووظائفُ ها، وأهميتُ ها.المطلب الثاني: محاسبة الزكاة.. مفهومُ ها، ووظائفُ ها، وأهميتُ المطلب الثاني: محاسبة الزكاة.. مفهومُ

ات المحاسبة  جَ ا كان حسابُ الزكاة في شركات المساهمة يعتمدُ على مخرَ ات المحاسبة لمَّ جَ ا كان حسابُ الزكاة في شركات المساهمة يعتمدُ على مخرَ لمَّ
د لهذه الدراســة بتعريف المحاســبة  د لهذه الدراســة بتعريف المحاســبة من القوائم المالية= كان من المناســب أن يمهَّ من القوائم المالية= كان من المناســب أن يمهَّ
وأهميتها ووظائفها، ثم يعرف بمحاسبة الزكاة باعتباره مجاالً علميا ومهنيا يجمع فقه وأهميتها ووظائفها، ثم يعرف بمحاسبة الزكاة باعتباره مجاالً علميا ومهنيا يجمع فقه 

الزكاة إلى المحاسبة.الزكاة إلى المحاسبة.
: المحاسبة لغة.  : المحاسبة لغة. أوالً أوالً

ه الحسابُ وجازاه. ومادة (الحاء  ب: إذا ناقَشَ ب يُحاسِ ه الحسابُ وجازاه. ومادة (الحاء المحاســبة مصدرُ حاسَ ب: إذا ناقَشَ ب يُحاسِ المحاســبة مصدرُ حاسَ
بةً  سْ بًا وحِ سْ ــب حَ ــب يحسُ ؛ يُقال: حسَ دُّ ؛ منها: العَ بةً والســين والباء) تدلُّ على أصولٍ سْ بًا وحِ سْ ــب حَ ــب يحسُ ؛ يُقال: حسَ دُّ ؛ منها: العَ والســين والباء) تدلُّ على أصولٍ

   f   e   d   نث   f   e   d   دَ واإلحصاء، قال تعالى: نث سبانًا، إذا استعملَ العدَ ا وحُ ابً سَ دَ واإلحصاء، قال تعالى: وحِ سبانًا، إذا استعملَ العدَ ا وحُ ابً سَ وحِ
سبانًا(٣). به حِ بته وأحسِ ، يُقال: حسِ سبان بالكسر: الظنُّ سبانًا، والحِ به حِ بته وأحسِ ، يُقال: حسِ سبان بالكسر: الظنُّ g      مثg      مث(٢)، والحِ

ا: المحاسبة في المفهوم المحاسبي. ا: المحاسبة في المفهوم المحاسبي.ثانيً ثانيً

ع هذه التعريفاتُ  ة، وتتنوَّ فت المحاسبةُ في أدبيَّات المحاسبة بتعريفاتٍ عدَّ ع هذه التعريفاتُ عرِّ ة، وتتنوَّ فت المحاسبةُ في أدبيَّات المحاسبة بتعريفاتٍ عدَّ عرِّ
ها في  ها إلى اتجاهات، يمكن إجمالُ ها في بســبب االختالف حول طبيعة المحاســبة ودورِ ها إلى اتجاهات، يمكن إجمالُ بســبب االختالف حول طبيعة المحاســبة ودورِ

يْن: يْن:اتجاهين رئيسَ اتجاهين رئيسَ
ينظر: اإلفصاح عن معاني الصحاح ١٩٥١٩٥/١، اإلقناع في مسائل اإلجماع ، اإلقناع في مسائل اإلجماع ٦١٦٦١٦/٢، المحلى ، المحلى  ينظر: اإلفصاح عن معاني الصحاح    (١)

٣/٤، فتح القدير ، فتح القدير ٤٨١٤٨١/١، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٥٥٥٥/٢، المجموع ، المجموع ٢٩٦٢٩٦/٥، المغني ، المغني ٥/٤.
سورة اإلسراء، اآلية: ١٢١٢. سورة اإلسراء، اآلية:    (٢)

ينظــر مادة (ح س ب): مختار الصحاح، ص ١٣٤١٣٤، المصبــاح المنير، ص ، المصبــاح المنير، ص ١١٨١١٨، مفردات ، مفردات  ينظــر مادة (ح س ب): مختار الصحاح، ص    (٣)
ألفاظ القرآن، ص ألفاظ القرآن، ص ٢٣٢٢٣٢-٢٣٣٢٣٣.



تمهيدتمهيد

٣٥٣٥

ا.  ا. االتجاه األول: تعريف المحاسبة باعتبارها علمً االتجاه األول: تعريف المحاسبة باعتبارها علمً
ف المحاســبة بهذا االعتبار بأنها: «العلم الذي يبحث في طرق تســجيلِ  ف المحاســبة بهذا االعتبار بأنها: «العلم الذي يبحث في طرق تســجيلِ وتعرَّ وتعرَّ

وتبويب وتحليل المعامالت المالية المختلفة للمنشأة لخدمةِ أغراض معيَّنة»وتبويب وتحليل المعامالت المالية المختلفة للمنشأة لخدمةِ أغراض معيَّنة»(١).
االتجاه الثاني: تعريف المحاسبة باعتبارها فنا وممارسة. االتجاه الثاني: تعريف المحاسبة باعتبارها فنا وممارسة. 

ف المحاســبةُ بهــذا االعتبار بأنَّهــا: «فنُّ تســجيل وتصنيف وتلخيص  ف المحاســبةُ بهــذا االعتبار بأنَّهــا: «فنُّ تســجيل وتصنيف وتلخيص وتعرَّ وتعرَّ
األحداث االقتصاديَّة»األحداث االقتصاديَّة»(٢).

وهــذا االختالف عائدٌ إلى االختــالف في طبيعة المحاســبة؛ فقد كان النظر وهــذا االختالف عائدٌ إلى االختــالف في طبيعة المحاســبة؛ فقد كان النظر 
الســائد في بداية القرن العشــرين أن المحاســبة مجالٌ تطبيقيٌّ أو فــنٌّ أو مهنة، وأن الســائد في بداية القرن العشــرين أن المحاســبة مجالٌ تطبيقيٌّ أو فــنٌّ أو مهنة، وأن 
 ، ، «دورها يتمثَّل في خدمة متخذي القرار االقتصاديِّ على المســتو الجزئيِّ والكليِّ «دورها يتمثَّل في خدمة متخذي القرار االقتصاديِّ على المســتو الجزئيِّ والكليِّ
وذلك بإمدادهم بالبيانات التي تُساعدهم على اتخاذ القرار االقتصاديِّ الرشيد، وكأيِّ وذلك بإمدادهم بالبيانات التي تُساعدهم على اتخاذ القرار االقتصاديِّ الرشيد، وكأيِّ 
رت  ضِ والطلب؛ فكلما تطوَّ رْ ا لعوامــل العَ رت خدمةٍ أو ســلعةٍ اقتصادية، فإنها تتغيَّر تبعً ضِ والطلب؛ فكلما تطوَّ رْ ا لعوامــل العَ خدمةٍ أو ســلعةٍ اقتصادية، فإنها تتغيَّر تبعً
ة،  فت المحاســبة إلمدادهم بالبيانات االقتصادية المستجدَّ ة، حاجاتُ المستفيدين عكَ فت المحاســبة إلمدادهم بالبيانات االقتصادية المستجدَّ حاجاتُ المستفيدين عكَ
ا»(٣). دٌ أيضً رٍ دائم، فإن طبيعة المحاسبة ودورها متجدِّ ا»وبما أن هذه الحاجاتِ في تطوُّ دٌ أيضً رٍ دائم، فإن طبيعة المحاسبة ودورها متجدِّ وبما أن هذه الحاجاتِ في تطوُّ

ا بذاته، وليــس مجرد خدمة  ــا قائمً دِّ المحاســبة علمً ا بذاته، وليــس مجرد خدمة لكــنْ بدأ أكاديميون بعَ ــا قائمً دِّ المحاســبة علمً لكــنْ بدأ أكاديميون بعَ
دة، وإيصال  دة، وإيصال أو سلعة؛ فالمحاســبة علمُ قياس األحداث المالية لوحدة محاسبية محدَّ أو سلعة؛ فالمحاســبة علمُ قياس األحداث المالية لوحدة محاسبية محدَّ
ا لتحديد  ا لتحديد نتائج القياس للمســتفيدين؛ ولذا فإنَّ طبيعة المحاسبة ودورها يتبلوران تبعً نتائج القياس للمســتفيدين؛ ولذا فإنَّ طبيعة المحاسبة ودورها يتبلوران تبعً
رِ علم القياس واإليصال(٤). وإنه ينبغي أن يُستند في تطبيقات علم المحاسبة إلى . وإنه ينبغي أن يُستند في تطبيقات علم المحاسبة إلى  حاوِ رِ علم القياس واإليصالمَ حاوِ مَ

أسس المحاسبة، الوابل، ص ٦. أسس المحاسبة، الوابل، ص    (١)
 Accounting: the e Basis for business Decision, Robert F. Meigs and Walter B.Accounting: the e Basis for business Decision, Robert F. Meigs and Walter B.  (٢)

Megs, P4Megs, P4 بواسطة: أسس المحاسبة، الوابل، ص  بواسطة: أسس المحاسبة، الوابل، ص ٦. . 

نظرية المحاسبة، الحميد، ص ٣٨٣٨. .  نظرية المحاسبة، الحميد، ص    (٣)
ينظر: نظرية المحاسبة، الحميد، ص ٣٨٣٨. .  ينظر: نظرية المحاسبة، الحميد، ص    (٤)



٣٦٣٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

جاته نظريا، وتكون  ــر إجراءاتِه ومخرَ جاته نظريا، وتكون نظرية علميَّة، تنطلق من التطبيق العملي؛ لتفسِّ ــر إجراءاتِه ومخرَ نظرية علميَّة، تنطلق من التطبيق العملي؛ لتفسِّ
قادرة على التفسير والتنبُّؤ بالسلوك المحاسبيِّ واألحداث المستقبلية بأسلوب ومنهج قادرة على التفسير والتنبُّؤ بالسلوك المحاسبيِّ واألحداث المستقبلية بأسلوب ومنهج 

.(١) علميٍّعلميٍّ
يها النظريِّ والتطبيقي ال تستند إلى نظرية محاسبية  يْدَ أن المحاســبة في مجالَ يها النظريِّ والتطبيقي ال تستند إلى نظرية محاسبية بَ يْدَ أن المحاســبة في مجالَ بَ
بولٍ واسع، يمكن أن تستوعب العوامل المؤثِّرة في المحيط المحاسبي، بل كل  بولٍ واسع، يمكن أن تستوعب العوامل المؤثِّرة في المحيط المحاسبي، بل كل ذات قَ ذات قَ
ا محاســبيا أو مجموعة نظريات، وأحيانًا فرضيَّات تُسلِّط   كونَه أدبً ا محاســبيا أو مجموعة نظريات، وأحيانًا فرضيَّات تُسلِّط ما يوجد ال يتعدَّ  كونَه أدبً ما يوجد ال يتعدَّ
الضوءَ أكثرَ ما تســلِّط على وجود اختالفات شاســعة وتبايُن في وجهات النظر، كما الضوءَ أكثرَ ما تســلِّط على وجود اختالفات شاســعة وتبايُن في وجهات النظر، كما 
تْها لجنة مفاهيم ومعايير التقارير المالية عام ١٩٧٧١٩٧٧م التابعة م التابعة  لت لذلك دراسةٌ أعدَّ تْها لجنة مفاهيم ومعايير التقارير المالية عام توصَّ لت لذلك دراسةٌ أعدَّ توصَّ

لجمعية المحاسبة األمريكيةلجمعية المحاسبة األمريكية(٢).
ا من  ا من ) يشــمل عددً بل تقوم على إطــار فكــريٍّ (بل تقوم على إطــار فكــريٍّ (Conceptual FrameworkConceptual Framework) يشــمل عددً
المبــادئ والمفاهيم والفرضيَّات، التي تقوم منظَّمات وجهات دولية ومحلية بتطويره المبــادئ والمفاهيم والفرضيَّات، التي تقوم منظَّمات وجهات دولية ومحلية بتطويره 
، ســيظلُّ  بولِه واإللــزام به، وفي ظلِّ عدم وجود نظرية محاســبية ذات قبول عامٍّ ، ســيظلُّ وقَ بولِه واإللــزام به، وفي ظلِّ عدم وجود نظرية محاســبية ذات قبول عامٍّ وقَ

ا في طبيعة المحاسبة. ا في طبيعة المحاسبة.الخالف قائمً الخالف قائمً
ا عن هذا الخالف  ا عن هذا الخالف ) بعيدً ولهذا جاء تعريف جمعية المحاسبة األمريكية (ولهذا جاء تعريف جمعية المحاسبة األمريكية (AAAAAA) بعيدً
فت المحاســبة بأنها: «العملية التــي يتم بها تحديدُ  فت المحاســبة بأنها: «العملية التــي يتم بها تحديدُ في طبيعة المحاســبة؛ حيث عرَّ في طبيعة المحاســبة؛ حيث عرَّ
وقياس وتوصيل معلوماتٍ اقتصادية تســاعد مســتخدمي هذه المعلوماتِ في اتخاذ وقياس وتوصيل معلوماتٍ اقتصادية تســاعد مســتخدمي هذه المعلوماتِ في اتخاذ 

قرارات اقتصادية»قرارات اقتصادية»(٣).
نظرية المحاسبة، الحميد، ص ٤٣٤٣. نظرية المحاسبة، الحميد، ص    (١)

ينظر: نظرية المحاسبة، الحميد، ص ٤٣٤٣-٤٤٤٤، نظرية المحاسبة، ريتشارد شرويدر وآخرون، ، نظرية المحاسبة، ريتشارد شرويدر وآخرون،  ينظر: نظرية المحاسبة، الحميد، ص    (٢)
ص ص ٧٤٧٤. . 

(3)(3) "A Statement of Basic Accounting Theory", American Accounting  "A Statement of Basic Accounting Theory", American Accounting 

Association, 1966Association, 1966
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٣٧٣٧

كما جر تعريفها في العديد من الدراســات األكاديميَّــة بأنها: «نظام إلنتاج كما جر تعريفها في العديد من الدراســات األكاديميَّــة بأنها: «نظام إلنتاج 
المعلومات الكمية المتعلِّقة بالمنشــأة، وتوصيل تلك المعلومات إلى األطراف ذات المعلومات الكمية المتعلِّقة بالمنشــأة، وتوصيل تلك المعلومات إلى األطراف ذات 

العالقة لمساعدتها على اتخاذ القرارات»العالقة لمساعدتها على اتخاذ القرارات»(١).
ويتحصل من هذا التعريف ما يأتي:ويتحصل من هذا التعريف ما يأتي:

دُّ بمثابة  عَ دُّ بمثابة أ- أنَّ المحاســبة تمثِّــل مجموعةً من األجــزاء أو العناصر التــي تُ عَ أ- أنَّ المحاســبة تمثِّــل مجموعةً من األجــزاء أو العناصر التــي تُ
ب بهــدف الحصول على  ع وتُصنَّف وتُبوَّ ب بهــدف الحصول على ) لهذا النظــام، تُجمَ ع وتُصنَّف وتُبوَّ ــالت (InputInput) لهذا النظــام، تُجمَ ــالت (المدخَ المدخَ

.(.(OutputOutput) جات جات (مخرَ مخرَ
د، وهذا النظام يتمثَّل  فق نظام محدَّ الت تكون وَ د، وهذا النظام يتمثَّل ب- أنَّ المعالجة لهذه المدخَ فق نظام محدَّ الت تكون وَ ب- أنَّ المعالجة لهذه المدخَ
في المبادئ والمفاهيــم والفرضيات، وما تصدره الجهات اإلشــرافية والرقابية من في المبادئ والمفاهيــم والفرضيات، وما تصدره الجهات اإلشــرافية والرقابية من 

قُ بها من تفسيرات أو تعليمات محاسبية. لحَ قُ بها من تفسيرات أو تعليمات محاسبية.معاييرَ محاسبية، وما يُ لحَ معاييرَ محاسبية، وما يُ
ت- أن الهدف من إيصال هذه النتائج إلى األطراف ذات العالقة بالمنشأة، هو ت- أن الهدف من إيصال هذه النتائج إلى األطراف ذات العالقة بالمنشأة، هو 
مســاعدتهم في اتخاذ القرار، سواءٌ أكانت هذه األطراف داخل المنشأة؛ مثل: مديري مســاعدتهم في اتخاذ القرار، سواءٌ أكانت هذه األطراف داخل المنشأة؛ مثل: مديري 
المنشــأة، أم من األطراف الخارجية التي تتعامل مع المنشــأة من الجهات الحكومية المنشــأة، أم من األطراف الخارجية التي تتعامل مع المنشــأة من الجهات الحكومية 

أو المستثمرين معها أو فيها.أو المستثمرين معها أو فيها.
 ،( ،(BookkeepingBookkeeping) وبهذا يظهر أن المحاســبة ال تقتصر على إمســاك الدفاتر) وبهذا يظهر أن المحاســبة ال تقتصر على إمســاك الدفاتر
، فإمساكُ الدفاتر أحدُ  ، فإمساكُ الدفاتر أحدُ والذي يراد به تســجيلُ العمليات المالية للمنشأة بشــكلٍ يوميٍّ والذي يراد به تســجيلُ العمليات المالية للمنشأة بشــكلٍ يوميٍّ
عناصر المحاسبة التي تهتمُّ بتحليل هذه العمليات، ووضع النظم والمعايير لتسجيلها عناصر المحاسبة التي تهتمُّ بتحليل هذه العمليات، ووضع النظم والمعايير لتسجيلها 

م العونَ لهم في اتخاذ القرارات المناسبة. م العونَ لهم في اتخاذ القرارات المناسبة.وإيصالها لذوي العالقة، بما يقدِّ وإيصالها لذوي العالقة، بما يقدِّ
مبادئ المحاســبة، الوابل، ص ٦. وينظر: المحاســبة المتوســطة، الجزء األول، كين لو، . وينظر: المحاســبة المتوســطة، الجزء األول، كين لو،  مبادئ المحاســبة، الوابل، ص    (١)
 Financial accounting, Kieso:4,Financial accounting, Kieso:4, :وجورج فيشر، ص وجورج فيشر، ص ٣٥٣٥، ومن المراجع باللغة اإلنجليزية: ، ومن المراجع باللغة اإلنجليزية
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ا: محاسبة الزكاة.. المفهوم والعالقة. ا: محاسبة الزكاة.. المفهوم والعالقة.ثالثً ثالثً

فت محاسبة الزكاة أو المحاسبة الزكويَّة(١) بتعريفاتٍ عدة، ويمكن تصنيفها  بتعريفاتٍ عدة، ويمكن تصنيفها  فت محاسبة الزكاة أو المحاسبة الزكويَّةعرِّ عرِّ
من حيث عالقتُها بالمحاسبة إلى ثالثة اتجاهات:من حيث عالقتُها بالمحاسبة إلى ثالثة اتجاهات:

ا من المحاسبة. ا من المحاسبة.االتجاه األول: تعريف محاسبة الزكاة باعتبارها فرعً االتجاه األول: تعريف محاسبة الزكاة باعتبارها فرعً
ف محاســبة الزكاة بناءً على هذا االتجاه بأنها: «فرعٌ من فروع المحاســبة  ف محاســبة الزكاة بناءً على هذا االتجاه بأنها: «فرعٌ من فروع المحاســبة تُعرَّ تُعرَّ
سَ والمبادئ والنُّظمَ واإلجراءاتِ الشرعية والفنية الالزمة إلعداد البيانات  سَ والمبادئ والنُّظمَ واإلجراءاتِ الشرعية والفنية الالزمة إلعداد البيانات يتناولُ األسُ يتناولُ األسُ
دة،  دة، الخاصة بالزكاة؛ بغرض تحديد مقدارها، وكيفيــة توزيعها على مصارفها المحدَّ الخاصة بالزكاة؛ بغرض تحديد مقدارها، وكيفيــة توزيعها على مصارفها المحدَّ

وتقديم وتوصيل المعلومات المتعلِّقة بالزكاة للمستفيدين»وتقديم وتوصيل المعلومات المتعلِّقة بالزكاة للمستفيدين»(٢).
ها مع  ا من فروع المحاســبة يقتضي توافُقَ مبادئ المحاسبة وأسسُ ها مع وكونها فرعً ا من فروع المحاســبة يقتضي توافُقَ مبادئ المحاسبة وأسسُ وكونها فرعً
رَ لمحاســبة الزكاة ألصحاب هذا  رَ لمحاســبة الزكاة ألصحاب هذا األحكام الشــرعية للزكاة، كما ورد في تعريفٍ آخَ األحكام الشــرعية للزكاة، كما ورد في تعريفٍ آخَ
االتجــاه بأنَّه: «العلم الذي يمزج بين األصول والقواعد العلميَّة والمحاســبيَّة، وبين االتجــاه بأنَّه: «العلم الذي يمزج بين األصول والقواعد العلميَّة والمحاســبيَّة، وبين 
ا من ذلك األصولَ والقواعد العلميَّة الصالحة لتطبيق  ا من ذلك األصولَ والقواعد العلميَّة الصالحة لتطبيق تشريع زكاة المال، مســتخلصً تشريع زكاة المال، مســتخلصً

هذا التشريعِ بشكل يتفق مع احتياجات العصر»هذا التشريعِ بشكل يتفق مع احتياجات العصر»(٣).
دُّ  عَ دُّ وهذا االتجاه هو السائد لد الدراسات المختصة بمحاسبة الزكاة؛ ولهذا تُ عَ وهذا االتجاه هو السائد لد الدراسات المختصة بمحاسبة الزكاة؛ ولهذا تُ
ا في المحاسبة، سواء في الدراسة األكاديمية أو الممارسة  ا دقيقً صً ا في المحاسبة، سواء في الدراسة األكاديمية أو الممارسة محاسبة الزكاة تخصُّ ا دقيقً صً محاسبة الزكاة تخصُّ
يرجح بعضهم التعبير بالمحاســبة الزكوية إلى أنه إشــارة إلى االمتــزاج الكامل بين العلم  يرجح بعضهم التعبير بالمحاســبة الزكوية إلى أنه إشــارة إلى االمتــزاج الكامل بين العلم    (١)
ا للتعبير بمحاســبة الزكاة الذي يشــير إلى تطبيق  ا للتعبير بمحاســبة الزكاة الذي يشــير إلى تطبيق المحاســبي والفقه لفريضة الزكاة، خالفً المحاســبي والفقه لفريضة الزكاة، خالفً
المحاسبة في علم الزكاة، ينظر: دراسات في المحاسبة الزكوية، صالح الزهراني، ص المحاسبة في علم الزكاة، ينظر: دراسات في المحاسبة الزكوية، صالح الزهراني، ص ١٦١٦.
ا  ا ، وينظر: محاسبة الزكاة مفهومً المحاســبة الضريبية والزكوية، ســعد الهويمل، ص ٤٠٣٤٠٣، وينظر: محاسبة الزكاة مفهومً المحاســبة الضريبية والزكوية، ســعد الهويمل، ص    (٢)
ا، حســين شحاتة، ص ٩٦٩٦، دورة تدريبية عن إدارة الزكاة، محمد عبد الحليم ، دورة تدريبية عن إدارة الزكاة، محمد عبد الحليم  ا وتطبيقً ا، حســين شحاتة، ص ونظامً ا وتطبيقً ونظامً

عمر، ص عمر، ص ٢. . 
محاسبة الزكاة والضرائب في دولة اإلمارات، كوثر األبجي، ص ١٣٩١٣٩. محاسبة الزكاة والضرائب في دولة اإلمارات، كوثر األبجي، ص    (٣)
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ا من فروع المحاسبة ال يتعارضُ  ا من فروع المحاسبة ال يتعارضُ المهنية، وعدُّ محاسبة الزكاة بناء على هذا االتجاه فرعً المهنية، وعدُّ محاسبة الزكاة بناء على هذا االتجاه فرعً
ة من الشريعة اإلسالمية(١). ة من الشريعة اإلسالميةمع اختصاصها بمجموعة من الفروع والمبادئ المستمدَّ مع اختصاصها بمجموعة من الفروع والمبادئ المستمدَّ

ا عن المحاسبة يُشكِل عليه أمران: دَّ محاسبة الزكاة فرعً يْدَ أن عَ ا عن المحاسبة يُشكِل عليه أمران:بَ دَّ محاسبة الزكاة فرعً يْدَ أن عَ بَ
ا نتاجُ البيئة التي أنتجته، ومن المعلوم أنَّ اإلطار  ا نتاجُ البيئة التي أنتجته، ومن المعلوم أنَّ اإلطار - أنَّ المحاسبة تأصيالً وتطبيقً ١- أنَّ المحاسبة تأصيالً وتطبيقً
الفكريَّ للمحاســبة والمعايير المحاسبية الدولية لم يكن نتاجَ المجتمعات المسلمة، الفكريَّ للمحاســبة والمعايير المحاسبية الدولية لم يكن نتاجَ المجتمعات المسلمة، 
ا لواضعي اإلطار الفكريِّ للمحاسبة أو المعايير المحاسبية مالءمتُها  ا لواضعي اإلطار الفكريِّ للمحاسبة أو المعايير المحاسبية مالءمتُها ولم يكن مقصودً ولم يكن مقصودً
جات هذا  جات هذا للمنهج الشرعيِّ لحســاب الزكاة، األمر الذي انعكس على استخدام مخرَ للمنهج الشرعيِّ لحســاب الزكاة، األمر الذي انعكس على استخدام مخرَ

. .النظام المحاسبيِّ لحساب الزكاة وفق المنهج الشرعيِّ النظام المحاسبيِّ لحساب الزكاة وفق المنهج الشرعيِّ
٢- أن حســاب الزكاة وفق المنهج الشرعيِّ سابقٌ للنظام المحاسبي، ويمكن - أن حســاب الزكاة وفق المنهج الشرعيِّ سابقٌ للنظام المحاسبي، ويمكن 
جات النظام المحاسبي، وإنما جاءت الحاجة إلى  جات النظام المحاسبي، وإنما جاءت الحاجة إلى تطبيق أحكامه دون اســتخدام مخرَ تطبيق أحكامه دون اســتخدام مخرَ
ويَّة وفق المنهج  ــر فيها معرفةُ األموال الزكَ ويَّة وفق المنهج النظام المحاســبيِّ في األحوال التي يعسُ ــر فيها معرفةُ األموال الزكَ النظام المحاســبيِّ في األحوال التي يعسُ
الشــرعيِّ لحســاب الزكاة، فيكون حينئذٍ اللجــوءُ لهذا النظام المحاســبيِّ للحاجة الشــرعيِّ لحســاب الزكاة، فيكون حينئذٍ اللجــوءُ لهذا النظام المحاســبيِّ للحاجة 
ا للمنهج الشرعيِّ لحساب  ا للمنهج الشرعيِّ لحساب أو الضرورة، وبناءً عليه يكون النظام المحاســبيُّ موضوعً أو الضرورة، وبناءً عليه يكون النظام المحاســبيُّ موضوعً

الزكاة.الزكاة.
ا من المحاسبة اإلسالمية. ا من المحاسبة اإلسالمية.االتجاه الثاني: تعريف محاسبة الزكاة باعتبارها فرعً االتجاه الثاني: تعريف محاسبة الزكاة باعتبارها فرعً

ف محاسبة الزكاة بهذا االعتبار بأنها: «فرع مستقلٌّ من فروع المحاسبة في  ف محاسبة الزكاة بهذا االعتبار بأنها: «فرع مستقلٌّ من فروع المحاسبة في تعرَّ تعرَّ
ثُ في كيفية التحديد والقيــاس والتحقيق والتقرير عن الوعاء  بحَ ، يَ ثُ في كيفية التحديد والقيــاس والتحقيق والتقرير عن الوعاء الفكر اإلســالميِّ بحَ ، يَ الفكر اإلســالميِّ
ويِّ لوحدة معيَّنة؛ بهدف تحديد الزكاة المســتحقة على ذلك الوعاء، واإلفصاح  ويِّ لوحدة معيَّنة؛ بهدف تحديد الزكاة المســتحقة على ذلك الوعاء، واإلفصاح الزكَ الزكَ
ها  ها عن ذلك لألطــراف ذات العالقة؛ لتمكينها من اتِّخاذ القرارات المالئمة، ومن أهمِّ عن ذلك لألطــراف ذات العالقة؛ لتمكينها من اتِّخاذ القرارات المالئمة، ومن أهمِّ
فْق أحكام الشــريعة اإلسالمية، وبما ال يتعارض  فْق أحكام الشــريعة اإلسالمية، وبما ال يتعارض أداءُ فريضة الزكاة بصورة صحيحة وَ أداءُ فريضة الزكاة بصورة صحيحة وَ

ا، حسين الخطيب، ص ٥٩٥٩. .  ا وتطبيقً ينظر: محاسبة الزكاة فقهً ا، حسين الخطيب، ص   ا وتطبيقً ينظر: محاسبة الزكاة فقهً  (١)



٤٠٤٠

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

، وفقهِ الزكاة بصفة خاصة»(١). .  ةٍ ، وفقهِ الزكاة بصفة خاصة»معها بصفةٍ عامَّ ةٍ معها بصفةٍ عامَّ
وير أصحــاب هذا االتجاه أن المحاســبة في المجتمع المســلم يجب أن وير أصحــاب هذا االتجاه أن المحاســبة في المجتمع المســلم يجب أن 
تكون متوافقة مع قيم المجتمع، وعلى رأســها االلتزامُ بأحكام الشــريعة اإلسالمية، تكون متوافقة مع قيم المجتمع، وعلى رأســها االلتزامُ بأحكام الشــريعة اإلسالمية، 
ل لهذا الفرع من  ل لهذا الفرع من وأن ما يملِكه المســلمون من تراث في المحاســبة= جديرٌ ألن يؤصِّ وأن ما يملِكه المســلمون من تراث في المحاســبة= جديرٌ ألن يؤصِّ
ويَّة تتميز عن المحاســبة التقليدية، وهي «المحاسبة اإلسالمية»،  ويَّة تتميز عن المحاســبة التقليدية، وهي «المحاسبة اإلسالمية»، فروع المعرفة في هُ فروع المعرفة في هُ

أو «المحاسبة في الفكر اإلسالمي»أو «المحاسبة في الفكر اإلسالمي»(٢).
، إالَّ أن فكرة المحاســبة اإلســالمية لم  هِ ، إالَّ أن فكرة المحاســبة اإلســالمية لم ومع نُبْل مقصد أصحاب هذا التوجُّ هِ ومع نُبْل مقصد أصحاب هذا التوجُّ

تتجاوز التنظير؛ لما يلي:تتجاوز التنظير؛ لما يلي:
له طبيعة  له طبيعة - أن تلبية المحاســبة لمتطلَّبات المجتمع المسلم هو اعتبارٌ ال تُغفِ ١- أن تلبية المحاســبة لمتطلَّبات المجتمع المسلم هو اعتبارٌ ال تُغفِ
ا، والقصدُ  رت عن ذلك تطبيقً ا اجتماعيا، وإن كانت قد قَصُ ا، والقصدُ المحاســبة باعتبارها علمً رت عن ذلك تطبيقً ا اجتماعيا، وإن كانت قد قَصُ المحاســبة باعتبارها علمً
نْمى إليه  ها عن أصلها الذي تُ نْمى إليه إلى ذلك ال يوجب إعادة التأصيل للمحاســبة، أو سلخَ ها عن أصلها الذي تُ إلى ذلك ال يوجب إعادة التأصيل للمحاســبة، أو سلخَ

من مجاالت المعرفة.من مجاالت المعرفة.
٢- أن التوجه -وفق متطلبات العولمة- لتوحيد المعايير المحاسبية من خالل - أن التوجه -وفق متطلبات العولمة- لتوحيد المعايير المحاسبية من خالل 
قلِّل من دور المحاســبة في تلبية متطلبات البيئة المحلية وقيمها،  قلِّل من دور المحاســبة في تلبية متطلبات البيئة المحلية وقيمها، المعايير الدولية= يُ المعايير الدولية= يُ
مما يقلِّص دور هيئات اإلشــراف في المجتمعات المســلمة لتطوير معاييرَ محاسبية مما يقلِّص دور هيئات اإلشــراف في المجتمعات المســلمة لتطوير معاييرَ محاسبية 
تلبِّي احتياج المجتمع المســلم، ويكون للدول خيار التبنِّي الكليِّ للمعايير، أو التبنِّي تلبِّي احتياج المجتمع المســلم، ويكون للدول خيار التبنِّي الكليِّ للمعايير، أو التبنِّي 

مع بعض التعديل في نطاق ضيقٍ بما يناسب البيئة المحلية.مع بعض التعديل في نطاق ضيقٍ بما يناسب البيئة المحلية.
دراســات في المحاسبة الزكوية، صالح الزهراني، ص ٢٤٢٤. وينظر: نظرية المحاسبة المالية . وينظر: نظرية المحاسبة المالية  دراســات في المحاسبة الزكوية، صالح الزهراني، ص    (١)
من منظور إســالمي، شوقي شحاتة، ص من منظور إســالمي، شوقي شحاتة، ص ٦، المحاسبة المالية اإلسالمية، حسين الخطيب، ، المحاسبة المالية اإلسالمية، حسين الخطيب، 
ص ص ٧، ، ١٩١٩، المحاسبة في اإلسالم، محمد ســعيد عبد السالم، ص ، المحاسبة في اإلسالم، محمد ســعيد عبد السالم، ص ١٣١٣، دورة تدريبية عن ، دورة تدريبية عن 

إدارة الزكاة، محمد عبد الحليم عمر، ص إدارة الزكاة، محمد عبد الحليم عمر، ص ٢.
ينظر: دراسات في المحاسبة الزكوية، صالح الزهراني، ص ٢٢٢٢. .  ينظر: دراسات في المحاسبة الزكوية، صالح الزهراني، ص    (٢)



تمهيدتمهيد

٤١٤١

٣- أن التوفيق بين المعايير المحاســبية الدولية ومتطلبات المجتمع المســلم - أن التوفيق بين المعايير المحاســبية الدولية ومتطلبات المجتمع المســلم 
ا–  اوإن كان مشــكورً وقِيَمه= اجتهــادٌ ظنيٌّ يحتمل للخطأ والصواب، وهذا الجهد وقِيَمه= اجتهــادٌ ظنيٌّ يحتمل للخطأ والصواب، وهذا الجهد –وإن كان مشــكورً
ر الوصولُ للتوفيق التَّام مع أحكام الشــريعة اإلســالمية  ر الوصولُ للتوفيق التَّام مع أحكام الشــريعة اإلســالمية إال أنــه قد يكون من المتعذِّ إال أنــه قد يكون من المتعذِّ
ومقاصدها، ســواء في اإلطار التأصيليِّ أو التطبيقي، ومثــل هذا العمل ينبغي صيانة ومقاصدها، ســواء في اإلطار التأصيليِّ أو التطبيقي، ومثــل هذا العمل ينبغي صيانة 
ا في  ا قدحً ا في الشــريعة واإلســالم عن إضافته إليها؛ لئالَّ يكون النقد له تأصيالً أو تطبيقً ا قدحً الشــريعة واإلســالم عن إضافته إليها؛ لئالَّ يكون النقد له تأصيالً أو تطبيقً
رَ  رَ  إذا أمَّ الشريعة، كما جاء في حديث بُريدةَ الشريعة، كما جاء في حديث بُريدةَ  قال: كان رسول الله  قال: كان رسول الله  إذا أمَّ
ا..  تِه بتقو الله ومَن معه من المسلمين خيرً اه في خاصَّ صَ يَّة أَوْ رِ ا على جيش أو سَ ا.. أميرً تِه بتقو الله ومَن معه من المسلمين خيرً اه في خاصَّ صَ يَّة أَوْ رِ ا على جيش أو سَ أميرً
لْ  عَ الَ تَجْ ، فَ بِيِّهِ ةَ نَ ذِمَّ ، وَ ةَ اللهِ مْ ذِمَّ لَ لَهُ عَ وكَ أَنْ تَجْ ادُ أَرَ نٍ فَ صْ لَ حِ تَ أَهْ رْ اصَ ا حَ إِذَ لْ «وَ عَ الَ تَجْ ، فَ بِيِّهِ ةَ نَ ذِمَّ ، وَ ةَ اللهِ مْ ذِمَّ لَ لَهُ عَ وكَ أَنْ تَجْ ادُ أَرَ نٍ فَ صْ لَ حِ تَ أَهْ رْ اصَ ا حَ إِذَ وفيه: وفيه: «وَ
وا  رُ فِ مْ أَنْ تُخْ إِنَّكُ ، فَ ابِكَ حَ ةَ أَصْ ذِمَّ تَكَ وَ مْ ذِمَّ لْ لَهُ عَ لَكِنِ اجْ ، وَ بِيِّهِ ةَ نَ الَ ذِمَّ ، وَ ةَ اللهِ ــمْ ذِمَّ وا لَهُ رُ فِ مْ أَنْ تُخْ إِنَّكُ ، فَ ابِكَ حَ ةَ أَصْ ذِمَّ تَكَ وَ مْ ذِمَّ لْ لَهُ عَ لَكِنِ اجْ ، وَ بِيِّهِ ةَ نَ الَ ذِمَّ ، وَ ةَ اللهِ ــمْ ذِمَّ لَهُ
لَ  تَ أَهْ رْ اصَ ا حَ إِذَ ، وَ ولِهِ سُ ةَ رَ ذِمَّ ةَ اللهِ وَ وا ذِمَّ رُ فِ نْ أَنْ تُخْ نُ مِ وَ مْ أَهْ ابِكُ حَ مَ أَصْ ذِمَ مْ وَ كُ مَ لَ ذِمَ تَ أَهْ رْ اصَ ا حَ إِذَ ، وَ ولِهِ سُ ةَ رَ ذِمَّ ةَ اللهِ وَ وا ذِمَّ رُ فِ نْ أَنْ تُخْ نُ مِ وَ مْ أَهْ ابِكُ حَ مَ أَصْ ذِمَ مْ وَ كُ مَ ذِمَ
مْ  لْهُ زِ لَكِنْ أَنْ ، وَ مِ اللهِ كْ لَى حُ ــمْ عَ لْهُ نْزِ الَ تُ ، فَ مِ اللهِ كْ لَى حُ مْ عَ لَهُ نْزِ وكَ أَنْ تُ ادُ أَرَ ــنٍ فَ صْ مْ حِ لْهُ زِ لَكِنْ أَنْ ، وَ مِ اللهِ كْ لَى حُ ــمْ عَ لْهُ نْزِ الَ تُ ، فَ مِ اللهِ كْ لَى حُ مْ عَ لَهُ نْزِ وكَ أَنْ تُ ادُ أَرَ ــنٍ فَ صْ حِ

مْ أَمْ الَ؟»(١). مَ اللهِ فِيهِ كْ يبُ حُ ي أَتُصِ رِ إِنَّكَ الَ تَدْ ، فَ كَ مِ كْ لَى حُ مْ أَمْ الَ؟»عَ مَ اللهِ فِيهِ كْ يبُ حُ ي أَتُصِ رِ إِنَّكَ الَ تَدْ ، فَ كَ مِ كْ لَى حُ عَ
ا لفقه الزكاة. ا لفقه الزكاة.االتجاه الثالث: تعريف محاسبة الزكاة باعتبارها تطبيقً االتجاه الثالث: تعريف محاسبة الزكاة باعتبارها تطبيقً

ف محاسبةُ الزكاة بناء على هذا االتجاه بأنها: «حصرُ األموال التي تجب فيها  ف محاسبةُ الزكاة بناء على هذا االتجاه بأنها: «حصرُ األموال التي تجب فيها وتُعرَّ وتُعرَّ
س  الت، فهي تقوم على أُسُ س الزكاة، وقياس مقدارها، فهي بمثابة المعالجات على المدخَ الت، فهي تقوم على أُسُ الزكاة، وقياس مقدارها، فهي بمثابة المعالجات على المدخَ
يت بالقواعد المحاسبية المتعلِّقة بتحديد وعاء الزكاة في ظل المنهج  ة، سمِّ يت بالقواعد المحاسبية المتعلِّقة بتحديد وعاء الزكاة في ظل المنهج وقواعدَ مهمَّ ة، سمِّ وقواعدَ مهمَّ

دة»(٢). جات، وتوزيع الحصيلة وفق المصارف المحدَّ دة»الشرعي؛ للوصول إلى المخرَ جات، وتوزيع الحصيلة وفق المصارف المحدَّ الشرعي؛ للوصول إلى المخرَ
فها بعضهم بأنها: «تحديد وقياس مقدار زكاة المال، وبيان توزيعها على  فها بعضهم بأنها: «تحديد وقياس مقدار زكاة المال، وبيان توزيعها على كما عرَّ كما عرَّ

ا لفقه الزكاة»(٣). ا لفقه الزكاة»مصارفها المختلفة، واإلفصاح عن ذلك كله، طبقً مصارفها المختلفة، واإلفصاح عن ذلك كله، طبقً
أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الجهاد والسير، برقم (١٧٣١١٧٣١). ).  أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الجهاد والسير، برقم (   (١)

ا للمنتج المحاسبي الشرعي، هشام حمودي، ص  استخدام نظام المعلومات المحاسبية وفقً ا للمنتج المحاسبي الشرعي، هشام حمودي، ص   استخدام نظام المعلومات المحاسبية وفقً  (٢)
ا، حسين الخطيب، ص ٥٦٥٦. ا وتطبيقً ا، حسين الخطيب، ص ، وينظر: محاسبة الزكاة فقهً ا وتطبيقً ٦، وينظر: محاسبة الزكاة فقهً

فقه ومحاسبة الزكاة لألفراد والشركات، عبد الستار أبو غدة، حسين شحاتة، ص ٦٧٦٧. فقه ومحاسبة الزكاة لألفراد والشركات، عبد الستار أبو غدة، حسين شحاتة، ص    (٣)



٤٢٤٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

؛  حُ من وجهة نظر الباحث، وهو الذي يقتضيه النظر العلميُّ ؛ وهذا االتجاه أرجَ حُ من وجهة نظر الباحث، وهو الذي يقتضيه النظر العلميُّ وهذا االتجاه أرجَ
دت األموالَ الزكوية وفق أسس واضحة في حساب الزكاة،  دت األموالَ الزكوية وفق أسس واضحة في حساب الزكاة، ألن األحكام الشرعية حدَّ ألن األحكام الشرعية حدَّ
ا لألموال الزكوية وأسس قياسها والزكاة الواجبة فيها، وإنما جاءت الحاجة إلى  ا لألموال الزكوية وأسس قياسها والزكاة الواجبة فيها، وإنما جاءت الحاجة إلى تحديدً تحديدً
االستفادة من مخرجات المحاسبة من التقارير المالية بالنظر إلى أنها -مع قصورها- االستفادة من مخرجات المحاسبة من التقارير المالية بالنظر إلى أنها -مع قصورها- 
ح  ويَّة في الشركات والمنشآت التي تُفصِ دُّ المصدر الرئيس لحســاب األموال الزكَ عَ ح تُ ويَّة في الشركات والمنشآت التي تُفصِ دُّ المصدر الرئيس لحســاب األموال الزكَ عَ تُ
ا للمعايير والمبادئ المحاســبية، فهي ال تعدو أن  دُّ وفقً عَ ا للمعايير والمبادئ المحاســبية، فهي ال تعدو أن عن أموالها في قوائمَ مالية تُ دُّ وفقً عَ عن أموالها في قوائمَ مالية تُ

ا له. ا لهذه القواعد الشرعية، ال أساسً ا له.تكون موضوعً ا لهذه القواعد الشرعية، ال أساسً تكون موضوعً
ا: أهمية محاسبة الزكاة. ا: أهمية محاسبة الزكاة.رابعً رابعً

تبرز أهمية محاسبة الزكاة مما يأتي:تبرز أهمية محاسبة الزكاة مما يأتي:
١- أنها تتعلَّق بالزكاة التي هي ركن من أركان اإلســالم، وشعيرةٌ من شعائره - أنها تتعلَّق بالزكاة التي هي ركن من أركان اإلســالم، وشعيرةٌ من شعائره 

فُ بشرفِ موضوعه. فُ بشرفِ موضوعه.العِظام، وال شكَّ أن العلم يشرُ العِظام، وال شكَّ أن العلم يشرُ
٢- أنها وســيلة من وســائل تطبيق أحكام الزكاة في الوقت المعاصر، بل قد - أنها وســيلة من وســائل تطبيق أحكام الزكاة في الوقت المعاصر، بل قد 
ة، وال سيما في زكاة الشركات  ويَّ ة، وال سيما في زكاة الشركات يتعيَّن العلم بها لتطبيق الزكاة في بعض األموال الزكَ ويَّ يتعيَّن العلم بها لتطبيق الزكاة في بعض األموال الزكَ

والمنشآت التجارية. والمنشآت التجارية. 
ا: هدف محاسبة الزكاة. ا: هدف محاسبة الزكاة.خامسً خامسً

مــن خالل تعريف محاســبة الزكاة، يتبيَّن مــن خالل تعريف محاســبة الزكاة، يتبيَّن هدف محاســبة الــزكاةهدف محاســبة الــزكاة، وهو: ، وهو: 
فق األصول الشرعية، وتحديد  ــها وَ فق األصول الشرعية، وتحديد تحديد األموال التي تجب فيها الزكاة، وقياسُ ــها وَ تحديد األموال التي تجب فيها الزكاة، وقياسُ
ين، وبيان توزيعها على مصارفها المختلفة،  ين، وبيان توزيعها على مصارفها المختلفة، الزكاة الواجبِ صرفُها إلى المســتحقِّ الزكاة الواجبِ صرفُها إلى المســتحقِّ
واإلفصــاح عن ذلك للمســتفيدين؛ وهم: المكلَّفون، والجهــات المعنيَّة بجباية واإلفصــاح عن ذلك للمســتفيدين؛ وهم: المكلَّفون، والجهــات المعنيَّة بجباية 

الزكاة.الزكاة.



تمهيدتمهيد

٤٣٤٣

كمها. ها وحُ ها وخصائصُ كمها.المطلب الثالث: شركة المساهمة.. مفهومُ ها وحُ ها وخصائصُ المطلب الثالث: شركة المساهمة.. مفهومُ
مة، كان  مة، كان لما كان البحث يهدفُ إلى التقدير في حســاب زكاة شركات المساهَ لما كان البحث يهدفُ إلى التقدير في حســاب زكاة شركات المساهَ
د هذا لذلك بتعريفٍ لشــركة المســاهمة وخصائصها، وفيما يلي  د هذا لذلك بتعريفٍ لشــركة المســاهمة وخصائصها، وفيما يلي من األهمية أن يمهِّ من األهمية أن يمهِّ

بيان ذلك:بيان ذلك:
. كة المساهمة لغةً : شرِ .أوالً كة المساهمة لغةً : شرِ أوالً

ا  كً رْ كه شِ رَ لِم)، يشْ هُ في األمر، من باب (عَ كَ ــرِ ، والفعل منه: شَ ا مصدرٌ كً رْ كه شِ رَ لِم)، يشْ هُ في األمر، من باب (عَ كَ ــرِ ، والفعل منه: شَ : مصدرٌ : الشركةُ الشركةُ
ركه: إذا جعله  كه يُشْ ه، وأشرَ ، إذا صار شريكَ كه مشاركةً ه يُشــارِ كَ ة. ويُقال: شارَ كَ رِ ركه: إذا جعله وشَ كه يُشْ ه، وأشرَ ، إذا صار شريكَ كه مشاركةً ه يُشــارِ كَ ة. ويُقال: شارَ كَ رِ وشَ
تَقَ  نْ أَعْ تَقَ «مَ نْ أَعْ ك على: االشتراك، وعلى النصيب(١)، وفي الحديث: ، وفي الحديث: «مَ رْ ك على: االشتراك، وعلى النصيبشــريكه، ويُطلق الشِّ رْ شــريكه، ويُطلق الشِّ

.(٢)«... بْدٍ ا لَهُ فِي عَ كً رْ ...»شِ بْدٍ ا لَهُ فِي عَ كً رْ شِ
هما يدلُّ  ؛ أحدُ هما يدلُّ ومادة (الشــين والراء والكاف) كما يقول ابن فارس: «أصالنِ ؛ أحدُ ومادة (الشــين والراء والكاف) كما يقول ابن فارس: «أصالنِ
كة، وهو  رْ الفِ انفراد، واآلخر يدلُّ على امتدادٍ واستقامة؛ فاألول: الشِّ نة وخِ كة، وهو على مقارَ رْ الفِ انفراد، واآلخر يدلُّ على امتدادٍ واستقامة؛ فاألول: الشِّ نة وخِ على مقارَ
أن يكون الشــيءُ بين اثنين ال ينفردُ به أحدهما. ويقال: شــاركتُ فالنًا في الشيء، إذا أن يكون الشــيءُ بين اثنين ال ينفردُ به أحدهما. ويقال: شــاركتُ فالنًا في الشيء، إذا 

ا لك»(٣). .  تُ فالنًا، إذا جعلتَه شريكً تَ شريكه. وأشركْ رْ ا لك»صِ تُ فالنًا، إذا جعلتَه شريكً تَ شريكه. وأشركْ رْ صِ
ولو قيل: إن األصل الثاني يَرجع إلى األول؛ ألنَّ معنى االشتراك ملحوظٌ فيها، ولو قيل: إن األصل الثاني يَرجع إلى األول؛ ألنَّ معنى االشتراك ملحوظٌ فيها، 
ك النعل الجتماع  رَ عتِها، وشَ ك النعل الجتماع كما في الطريق الواسعة التي يشترك الناس في سلوكها لسَ رَ عتِها، وشَ كما في الطريق الواسعة التي يشترك الناس في سلوكها لسَ

. ك الصيد الجتماع حباله أو اجتماع طرفيه، لكان له وجهٌ رَ .سيوره، وشَ ك الصيد الجتماع حباله أو اجتماع طرفيه، لكان له وجهٌ رَ سيوره، وشَ
ينظر مادة (ش ر ك) فــي: مقاييس اللغة ٣/ / ٢٠٥٢٠٥، النهاية فــي غريب الحديث ، النهاية فــي غريب الحديث ٢/ / ٤٦٦٤٦٦، ،  ينظر مادة (ش ر ك) فــي: مقاييس اللغة    (١)

المصباح المنير، ص المصباح المنير، ص ٢٥٥٢٥٥، تاج العروس ، تاج العروس ٢٧٢٧/ / ٢٢٣٢٢٣.
ة بين  ا بيــن اثنين أو أَمَ أخرجه البخــاري في الصحيح، كتاب العتق، بــاب: (إذا أعتق عبدً ة بين   ا بيــن اثنين أو أَمَ أخرجه البخــاري في الصحيح، كتاب العتق، بــاب: (إذا أعتق عبدً  (٢)

شركاء)، برقم (شركاء)، برقم (٢٥٢٣٢٥٢٣)، ومسلم في الصحيح، كتاب العتق، برقم ()، ومسلم في الصحيح، كتاب العتق، برقم (١٥٠١١٥٠١).).
مقاييس اللغة ٣/ / ٢٠٥٢٠٥. مقاييس اللغة    (٣)



٤٤٤٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

 ، مةً م مساهَ م يساهِ ، فهي بفتح الهاء والميم، مصدر: ســاهَ مةً م مساهَ م يساهِ : فهي بفتح الهاء والميم، مصدر: ســاهَ مةُ : وأما المســاهَ مةُ وأما المســاهَ
رفة: النصيب، يُقال:  همة، على وزن غُ رفة: النصيب، يُقال: ، والسُّ همة، على وزن غُ هام، وهو النَّبْل(١)، والسُّ هام، وهو النَّبْلوالســهم: واحد السِّ والســهم: واحد السِّ
همان  م، وسهام، وسُ ع السهم على: أســهُ ا. ويُجمَ همان أســهمتُ له: أعطيتُ له ســهمً م، وسهام، وسُ ع السهم على: أســهُ ا. ويُجمَ أســهمتُ له: أعطيتُ له ســهمً

بالضم.بالضم.
) بمعنى  مَ ــهَ رة اســتعمالُ الفعل (ســاهم) و(أسْ ) بمعنى وشــاع في العصور المتأخِّ مَ ــهَ رة اســتعمالُ الفعل (ســاهم) و(أسْ وشــاع في العصور المتأخِّ
مَ في الشيء، بمعنى: اشترك، وســاهم بمعنى: شارك، وهو  مَ في الشيء، بمعنى: اشترك، وســاهم بمعنى: شارك، وهو المشاركة، يقال: أســهَ المشاركة، يقال: أســهَ
 ، ،(٢)« »معنى يناسب أحد أصلَي المادة الذي يدلُّ على: «حظٍّ ونصيبٍ وشيءٍ من أشياءَ معنى يناسب أحد أصلَي المادة الذي يدلُّ على: «حظٍّ ونصيبٍ وشيءٍ من أشياءَ
رةَ سنة ١٩٤٨١٩٤٨م؛ م؛  ه مجمع اللغة العربية في القاهرة في الدورة الرابعةَ عشْ رَّ رةَ سنة وهو معنًى أقَ ه مجمع اللغة العربية في القاهرة في الدورة الرابعةَ عشْ رَّ وهو معنًى أقَ
) بمعنى واحد، وهما  مَ ) و (أسهَ مَ ) بمعنى واحد، وهما حيث جاء في قرار المجمع: «إن الكلمتين (ســاهَ مَ ) و (أسهَ مَ حيث جاء في قرار المجمع: «إن الكلمتين (ســاهَ
ذِ نصيب مع  يْســر بين آخرين، ثم انتقل المعنى إلى أخْ ذُ ســهمٍ في المَ ذِ نصيب مع في األصل أخْ يْســر بين آخرين، ثم انتقل المعنى إلى أخْ ذُ ســهمٍ في المَ في األصل أخْ
 ا في المشــاركة في شــيءٍ ما. فالمجلس ير ا في المشــاركة في شــيءٍ ما. فالمجلس ير غيره من اآلخرين، ثم اســتعملتا أخيرً غيره من اآلخرين، ثم اســتعملتا أخيرً
تَّاب كلمة  غ لتجنُّب الكُ وِّ سَ تَّاب كلمة أن كلتا الكلمتين صحيحة في معنى المشــاركة، وأنه ال مُ غ لتجنُّب الكُ وِّ سَ أن كلتا الكلمتين صحيحة في معنى المشــاركة، وأنه ال مُ

.(٣)«( مَ )»(ساهَ مَ (ساهَ
مة) أو (الشركة  غٌ لالســتعمال الشــائع: (شــركةٌ مســاهِ مة) أو (الشركة ولم يظهر لي مســوِّ غٌ لالســتعمال الشــائع: (شــركةٌ مســاهِ ولم يظهر لي مســوِّ
ا للشركة غيرُ  مة اســم فاعل، وجعلها وصفً مة) بكسر الهاء فيهما؛ ألن مساهِ ا للشركة غيرُ المســاهِ مة اســم فاعل، وجعلها وصفً مة) بكسر الهاء فيهما؛ ألن مساهِ المســاهِ
م فيها، ويظهر أن الصواب أن يقال: شركةُ  ــاهَ م فيها، ويظهر أن الصواب أن يقال: شركةُ دقيق؛ ألن الشــركة من شــأنها أن يُسَ ــاهَ دقيق؛ ألن الشــركة من شــأنها أن يُسَ
فةً  مة، بتنكير «شــركة» وإضافة «المســاهمة» إليها معرَّ مة، أو شــركةُ مساهَ فةً المســاهَ مة، بتنكير «شــركة» وإضافة «المســاهمة» إليها معرَّ مة، أو شــركةُ مساهَ المســاهَ

رة، من باب إضافة الشيء إلى نوعه. رة، من باب إضافة الشيء إلى نوعه.ومنكَّ ومنكَّ
مادة (س هـ م): النهاية في غريب الحديث واألثر ٢/ / ٤٢٩٤٢٩. مادة (س هـ م): النهاية في غريب الحديث واألثر    (١)

مقاييس اللغة ٣ / /١١١١١١. مقاييس اللغة    (٢)
مجلــة مجمع اللغة العربيــة القاهرة، العدد (٧)، ص )، ص ١٨٧١٨٧، الدورة الرابعة عشــرة، ســنة ، الدورة الرابعة عشــرة، ســنة  مجلــة مجمع اللغة العربيــة القاهرة، العدد (   (٣)

١٩٤٨١٩٤٨م، وينظر: مادة (س هـ م) المعجم الوسيط م، وينظر: مادة (س هـ م) المعجم الوسيط ١/ / ٤٥٩٤٥٩.



تمهيدتمهيد

٤٥٤٥

ا: شركة المساهمة في القانون وخصائصها. ا: شركة المساهمة في القانون وخصائصها.ثانيً ثانيً

ف نظام الشركات الســعودي في المادة الثانية والخمسين شركةَ المساهمة  ف نظام الشركات الســعودي في المادة الثانية والخمسين شركةَ المساهمة عرَّ عرَّ
مٌ إلى أسهم متســاوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون  مٌ إلى أسهم متســاوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون بأنها: «شــركةٌ رأسُ مالها مقسَّ بأنها: «شــركةٌ رأسُ مالها مقسَّ

ها مسؤولةً عن الديون وااللتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها». ها مسؤولةً عن الديون وااللتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها».الشركة وحدَ الشركة وحدَ
وتمتاز شركة المساهمة بعددٍ من الخصائصوتمتاز شركة المساهمة بعددٍ من الخصائص(١):

١- - أن شــركة المساهمة شــركة أموال، وال أســاسَ فيها لالعتبار الشخصي، أن شــركة المساهمة شــركة أموال، وال أســاسَ فيها لالعتبار الشخصي، 
فالغرض الرئيس من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال الالزم للقيام بمشروعٍ معيَّنٍ فالغرض الرئيس من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال الالزم للقيام بمشروعٍ معيَّنٍ 
م هذه الشركة لالكتتاب  ينَ فيها، وبمجرد طرح أسهُ م هذه الشركة لالكتتاب بصرف النظر عن شخصية المساهمِ ينَ فيها، وبمجرد طرح أسهُ بصرف النظر عن شخصية المساهمِ
ا في هذه الشركة، بالمشــاركة في رأس مالها،  مً ا في هذه الشركة، بالمشــاركة في رأس مالها، يســتطيع كل شخص أن يكون مســاهِ مً يســتطيع كل شخص أن يكون مســاهِ

لِه عن أسهمه أو وفاته على حياة الشركة واستمرارها. لِه عن أسهمه أو وفاته على حياة الشركة واستمرارها.وال أثر إلفالس المساهم أو تنازُ وال أثر إلفالس المساهم أو تنازُ
٢- المسؤولية المحدودة للمساهم، فمسؤولية المساهم تكون بقدر نصيبه من - المسؤولية المحدودة للمساهم، فمسؤولية المساهم تكون بقدر نصيبه من 

 مسؤوليته هذا القدرَ من المال.   مسؤوليته هذا القدرَ من المال. األسهم، فال تتعدَّ األسهم، فال تتعدَّ
ن لها باسم أحد الشركاء،  نْوَ عَ ن لها باسم أحد الشركاء، - اسم شركة المساهمة مستمد من غرضها، وال يُ نْوَ عَ ٣- اسم شركة المساهمة مستمد من غرضها، وال يُ
إال في حدود اســتثنائية جدا، وذلك إذا آلت مؤسســة تجارية أو شركة أشخاص إلى إال في حدود اســتثنائية جدا، وذلك إذا آلت مؤسســة تجارية أو شركة أشخاص إلى 

شركة مساهمة، وقررت االحتفاظ باالسم الفردي لهذه المنشأة.شركة مساهمة، وقررت االحتفاظ باالسم الفردي لهذه المنشأة.
٤- عدم اكتساب المســاهم صفةَ التاجر، ويترتب على ذلك أنه ال يُشترط في - عدم اكتساب المســاهم صفةَ التاجر، ويترتب على ذلك أنه ال يُشترط في 
م المساهم بالتزامات التجار؛ وهذا  لزَ م المساهم بالتزامات التجار؛ وهذا المســاهم توافر أهلية احتراف التجارة، كما ال يُ لزَ المســاهم توافر أهلية احتراف التجارة، كما ال يُ
عائد إلى مسؤوليته المحدودة، رغم أنَّ الدخول في شركة المساهمة يعدُّ عمالً تجاريا عائد إلى مسؤوليته المحدودة، رغم أنَّ الدخول في شركة المساهمة يعدُّ عمالً تجاريا 

كما هو الشأن بالنسبة لالشتراك في أي شركة تجارية. كما هو الشأن بالنسبة لالشتراك في أي شركة تجارية. 
ينظر: الشركات التجارية، سميحة القليوبي، ص ٥٩٧٥٩٧، الشركات التجارية، خالد الرويس، ، الشركات التجارية، خالد الرويس،  ينظر: الشركات التجارية، سميحة القليوبي، ص    (١)

ص ص ٢٧٣٢٧٣.



٤٦٤٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ا: حكم شركة المساهمة. ا: حكم شركة المساهمة.ثالثً ثالثً

استقرَّ االجتهاد الفقهيُّ المعاصرُ على جواز شركات المساهمة إذا كان نشاطُها استقرَّ االجتهاد الفقهيُّ المعاصرُ على جواز شركات المساهمة إذا كان نشاطُها 
رَ به قرارُ مجمع الفقه اإلســالمي بجدة المنبثق من منظمة  ــا، وبه صدَ رَ به قرارُ مجمع الفقه اإلســالمي بجدة المنبثق من منظمة وغرضها مباحً ــا، وبه صدَ وغرضها مباحً
 ، لُّ ، )، الذي جاء فيه: «بما أن األصل في المعامالت الحِ لُّ التعاون اإلسالميالتعاون اإلسالمي(١) رقم ( رقم (٦٣٦٣)، الذي جاء فيه: «بما أن األصل في المعامالت الحِ
فإنَّ تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمرٌ جائز»فإنَّ تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمرٌ جائز»(٢)، وبذلك صدر ، وبذلك صدر 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن (الشركة - المشاركة - والشركات الحديثة).) بشأن (الشركة - المشاركة - والشركات الحديثة).

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق من منظمة التعاون اإلسالمي: مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق من منظمة التعاون اإلسالمي: جهاز علمي عالمي يضم جهاز علمي عالمي يضم   (١)
نخبة من الفقهاء والعلماء والمفكرين البارزين في مختلف مجاالت المعرفة اإلسالمية من نخبة من الفقهاء والعلماء والمفكرين البارزين في مختلف مجاالت المعرفة اإلسالمية من 
مختلف أنحاء العالم اإلسالمي، ويسعى لتقديم الحلول الفقهية النابعة من الشريعة لقضايا مختلف أنحاء العالم اإلسالمي، ويسعى لتقديم الحلول الفقهية النابعة من الشريعة لقضايا 
األمة اإلسالمية، ومقره األساسي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وقد تأسس بقرار األمة اإلسالمية، ومقره األساسي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وقد تأسس بقرار 
من مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث بمكة المكرمة عام من مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث بمكة المكرمة عام ١٤٠١١٤٠١هـ، وانعقد المؤتمر التأسيسي هـ، وانعقد المؤتمر التأسيسي 
للمجمع عــام للمجمع عــام ١٤٠٣١٤٠٣هـ، وعقد المجمع أول دوراته عــام هـ، وعقد المجمع أول دوراته عــام ١٤٠٥١٤٠٥هـ. ينظر: موقع المجمع هـ. ينظر: موقع المجمع 

.(.(www.fiqhacademy.org.sawww.fiqhacademy.org.sa) :على الشبكة العالمية) :على الشبكة العالمية
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ٤١٨٤١٨/٧. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي    (٢)



٤٧٤٧

مقاصد الشريعة في حساب الزكاةمقاصد الشريعة في حساب الزكاة

ق في هذه الشريعةِ المباركة أنها جاءت لتحقيق مصالحَ وغاياتٍ عظيمة،  ق في هذه الشريعةِ المباركة أنها جاءت لتحقيق مصالحَ وغاياتٍ عظيمة، قد تحقَّ قد تحقَّ
ك األحكام الشــرعية، وتنزيلها على  رْ ك األحكام الشــرعية، وتنزيلها على والعلمُ بهذه المقاصد من أَولى ما يُعنى به في دَ رْ والعلمُ بهذه المقاصد من أَولى ما يُعنى به في دَ

د لهذا البحث ببيان مقاصد الشريعة في الزكاة. د لهذا البحث ببيان مقاصد الشريعة في الزكاة.الوقائع؛ لذا كان من المناسب أن يُمهَّ الوقائع؛ لذا كان من المناسب أن يُمهَّ
وقد اجتهدت في استقراء مقاصد الشــريعة في تقدير الزكاة واستخراجها من وقد اجتهدت في استقراء مقاصد الشــريعة في تقدير الزكاة واستخراجها من 
ــا أهتدي به في فهم نصوص الشارع واإلفادة من  ــا أهتدي به في فهم نصوص الشارع واإلفادة من نصوص العلماء؛ حتى تكون نبراسً نصوص العلماء؛ حتى تكون نبراسً
ــرع،  ــرع، : (وإنَّما قِبْلةُ المجتهدِ مقاصدُ الشَّ كالم الفقهاء، كما يقول اإلمام الغزاليُّ كالم الفقهاء، كما يقول اإلمام الغزاليُّ : (وإنَّما قِبْلةُ المجتهدِ مقاصدُ الشَّ
بلــة، كالذي أحاطَتْ به  بلــة، كالذي أحاطَتْ به فكيفما تقلَّبَ وهو يُراعي مقصودَ الشــرع، فهو مســتقبلٌ للقِ فكيفما تقلَّبَ وهو يُراعي مقصودَ الشــرع، فهو مســتقبلٌ للقِ

درانُ الكعبة)(١). درانُ الكعبة)جُ جُ
لِ في األحكام الشــرعية أن  لِ في األحكام الشــرعية أن قد ظهر من اســتقراء النصوص الشــرعية والتأمُّ قد ظهر من اســتقراء النصوص الشــرعية والتأمُّ

للشريعة ثالثةَ مقاصدَ تتعلَّق بحساب الزكاة، وتفصيلها في المطالب التالية.للشريعة ثالثةَ مقاصدَ تتعلَّق بحساب الزكاة، وتفصيلها في المطالب التالية.
المطلب األول: مقصد الوضوح والبيان.المطلب األول: مقصد الوضوح والبيان.

من المقاصد المعتبرة للشــرع: الوضوح والبيان في أحكام الزكاة، وفي أسس من المقاصد المعتبرة للشــرع: الوضوح والبيان في أحكام الزكاة، وفي أسس 
حقيقة القوليــن، الغزالي، ص ١٠٣١٠٣، وينظر: الرد على من أخلد إلى األرض، الســيوطي، ، وينظر: الرد على من أخلد إلى األرض، الســيوطي،  حقيقة القوليــن، الغزالي، ص    (١)

ص٩١٩١.



٤٨٤٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ا على المكلَّف  ا على المكلَّف معرفة الواجب في الزكاة؛ حتى يكون إدراك الواجب في الزكاة ميسورً معرفة الواجب في الزكاة؛ حتى يكون إدراك الواجب في الزكاة ميسورً
 : : تُ الشريعة في سائر أحكامها، كما يقول اإلمام الشاطبي مْ تُ الشريعة في سائر أحكامها، كما يقول اإلمام الشاطبي والساعي، وهذا سَ مْ والساعي، وهذا سَ
ها  مِ ها ؛ أي: إن الشريعة ال تحتاج في فَهْ مِ يَّة؛ ألنَّ أهلها كذلك)(١)؛ أي: إن الشريعة ال تحتاج في فَهْ يَّة؛ ألنَّ أهلها كذلك)(هذه الشريعة المباركة أُمِّ (هذه الشريعة المباركة أُمِّ
ف أوامرها ونواهيها إلى وسائلَ علمية يَختصُّ بعلمها الخاصةُ من أهل العلوم  ف أوامرها ونواهيها إلى وسائلَ علمية يَختصُّ بعلمها الخاصةُ من أهل العلوم وفي تعرُّ وفي تعرُّ

هِ كونها صالحةً لكل زمان ومكان(٢). هِ كونها صالحةً لكل زمان ومكانوالمعارف، وهذا من أَوجُ والمعارف، وهذا من أَوجُ
واالستدالل على هذا المقصد من وجهين؛ عام وخاص: واالستدالل على هذا المقصد من وجهين؛ عام وخاص: 

، وقد اســتدل  يَّةً ، وقد اســتدل فأما الوجه العام، فهو عموم األدلة على كون هذه الشــريعة أُمِّ يَّةً فأما الوجه العام، فهو عموم األدلة على كون هذه الشــريعة أُمِّ
هٍ من الدالئل، مــن أهمها: (النصــوص المتواترةُ اللفظِ  هٍ من الدالئل، مــن أهمها: (النصــوص المتواترةُ اللفظِ الشــاطبيُّ على ذلــك بأوجُ الشــاطبيُّ على ذلــك بأوجُ

والمعنى؛ كقوله تعالى: والمعنى؛ كقوله تعالى: نث   .   /   0   1   2   3   4      مثنث   .   /   0   1   2   3   4      مث(٣)، وقوله: ، وقوله: نث   §   نث   §   
ثْتُ  عِ ثْتُ «بُ عِ ¨   ©   ª   »   ¬   ®  ̄    °      مث¨   ©   ª   »   ¬   ®  ̄    °      مث(٤)، وفي الحديث: ، وفي الحديث: «بُ
يُّ منســوبٌ إلى األم،  مِّ لْمٌ بعلوم األقدمين، واألُ يُّ منســوبٌ إلى األم، ؛ ألنهم لم يكن لهم عِ مِّ لْمٌ بعلوم األقدمين، واألُ »(٥)؛ ألنهم لم يكن لهم عِ يَّةٍ ةٍ أُمِّ »إِلَى أُمَّ يَّةٍ ةٍ أُمِّ إِلَى أُمَّ
ا وال غيــره، فهو على أصل خلقته  ا وال غيــره، فهو على أصل خلقته وهــو الباقي على أصــل والدة األم، لم يتعلَّم كتابً وهــو الباقي على أصــل والدة األم، لم يتعلَّم كتابً

الموافقات ١٠٩١٠٩/٢. الموافقات    (١)
ينظر: تعليق دراز على الموافقات ١٠٩١٠٩/٢. ينظر: تعليق دراز على الموافقات    (٢)

سورة الجمعة، اآلية: ٢. سورة الجمعة، اآلية:    (٣)
سورة األعراف، اآلية: ١٥٨١٥٨. سورة األعراف، اآلية:    (٤)

أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند برقم (٥٤٥٥٤٥)، وأحمد في المسند )، وأحمد في المسند ١٢٣١٢٣/٥، والترمذي ، والترمذي  أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند برقم (   (٥)
ل القرآن على  ل القرآن على ، باب مــا جاء أُنزِ في الجامع، أبواب القراءات عن رســول الله في الجامع، أبواب القراءات عن رســول الله ، باب مــا جاء أُنزِ
سبعة أحرف، برقم (سبعة أحرف، برقم (٢٩٤٤٢٩٤٤)، وصححه ابن حبان في الصحيح، برقم ()، وصححه ابن حبان في الصحيح، برقم (٧٣٩٧٣٩)، والضياء في )، والضياء في 
المختارة، برقم (المختارة، برقم (١١٦٨١١٦٨) من حديث أُبَيِّ بــن كعب ) من حديث أُبَيِّ بــن كعب ، وقال الترمذي: (هذا حديث ، وقال الترمذي: (هذا حديث 
وي من غير وجه عن أُبيِّ بن كعب)، والحديث بتمامه كما في الترمذي  وي من غير وجه عن أُبيِّ بن كعب)، والحديث بتمامه كما في الترمذي حسن صحيح، قد رُ حسن صحيح، قد رُ
ثْتُ إِلَى  عِ ، إِنِّي بُ يلُ بْرِ ا جِ ، فقال: «يَ ثْتُ إِلَى  جبريلَ عِ ، إِنِّي بُ يلُ بْرِ ا جِ ، فقال: «يَ عن أُبيٍّ عن أُبيٍّ  قال: لقي رسولُ الله  قال: لقي رسولُ الله  جبريلَ
 ،« ا قَطُّ أْ كِتَابً رَ قْ مْ يَ ي لَ لُ الَّذِ جُ الرَّ ، وَ ةُ يَ ارِ الْجَ مُ وَ الَ غُ الْ ، وَ بِيرُ كَ يْخُ الْ الشَّ وزُ وَ جُ عَ مُ الْ نْهُ ؛ مِ يِّينَ ةٍ أُمِّ »، أُمَّ ا قَطُّ أْ كِتَابً رَ قْ مْ يَ ي لَ لُ الَّذِ جُ الرَّ ، وَ ةُ يَ ارِ الْجَ مُ وَ الَ غُ الْ ، وَ بِيرُ كَ يْخُ الْ الشَّ وزُ وَ جُ عَ مُ الْ نْهُ ؛ مِ يِّينَ ةٍ أُمِّ أُمَّ

.« فٍ رُ ةِ أَحْ بْعَ لَى سَ لَ عَ آنَ أُنْزِ رْ قُ ، إِنَّ الْ دُ مَّ حَ ا مُ ».قال: «يَ فٍ رُ ةِ أَحْ بْعَ لَى سَ لَ عَ آنَ أُنْزِ رْ قُ ، إِنَّ الْ دُ مَّ حَ ا مُ قال: «يَ



تمهيدتمهيد

٤٩٤٩

ا  ذَ كَ ، الشــهرُ هَ الَ نكتُبُ ــبُ وَ سُ ةٌ أميَّةٌ ال نَحْ ا «نحنُ أمَّ ذَ كَ ، الشــهرُ هَ الَ نكتُبُ ــبُ وَ سُ ةٌ أميَّةٌ ال نَحْ لد عليها. وفي الحديث: «نحنُ أمَّ لد عليها. وفي الحديث: التــي وُ التــي وُ
ميَّة في الحديث؛ أي: ليس لنا علمٌ بالحساب  ــر معنى األُ ميَّة في الحديث؛ أي: ليس لنا علمٌ بالحساب ، وقد فُسِّ ــر معنى األُ ا»(١)، وقد فُسِّ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ هَ ا»وَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ هَ وَ

   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T   نث   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T   وال الكتــاب، ونحو قوله تعالى: وال الكتــاب، ونحو قوله تعالى: نث
نة، الدالةِ على أن  نة، الدالةِ على أن ، وما أشــبَهَ هذا من األدلة المبثوثة في الكتاب والسُّ [      مث[      مث(٢)، وما أشــبَهَ هذا من األدلة المبثوثة في الكتاب والسُّ

يَّة؛ ألن أهلها كذلك)(٣). يَّة؛ ألن أهلها كذلك)الشريعة موضوعةٌ على وصف األُمِّ الشريعة موضوعةٌ على وصف األُمِّ
وأما الوجه الخاص، ويُقصد به: خصوصُ األدلة على قصد الشــارع للوضوح وأما الوجه الخاص، ويُقصد به: خصوصُ األدلة على قصد الشــارع للوضوح 
بَتِها  بَتِها  ألحكام الــزكاة وأَنْصِ والبيان في الزكاة، فيــدلُّ عليه أن بيان النبي والبيان في الزكاة، فيــدلُّ عليه أن بيان النبي  ألحكام الــزكاة وأَنْصِ
، فلم يقتصر  ، فلم يقتصر ومقاديرها على وجه يظهر فيه القصدُ إلى البيان والوضوح على نحو جليٍّ ومقاديرها على وجه يظهر فيه القصدُ إلى البيان والوضوح على نحو جليٍّ
فيه على التبليغ بالقول كما هو الغالب في تبليغه صلوات الله وســالمه عليه لشــرائع فيه على التبليغ بالقول كما هو الغالب في تبليغه صلوات الله وســالمه عليه لشــرائع 
تب المبيِّنة ألحــكام الزكاة وأنصبتها ومقاديرها،  يــن وأحكامه، بل كان يكتُب الكُ تب المبيِّنة ألحــكام الزكاة وأنصبتها ومقاديرها، الدِّ يــن وأحكامه، بل كان يكتُب الكُ الدِّ
ــل بها إلى األمصار، (فمنها كتابُه في الصدقــات الذي كان عند أبي بكر، وكتَبه  ــل بها إلى األمصار، (فمنها كتابُه في الصدقــات الذي كان عند أبي بكر، وكتَبه ويرسِ ويرسِ
هه إلى البحرين، وعليــه عملُ الجمهور؛ ومنها كتابُه  هه إلى البحرين، وعليــه عملُ الجمهور؛ ومنها كتابُه أبــو بكر ألنس بن مالك لما وجَّ أبــو بكر ألنس بن مالك لما وجَّ
ه..  ه.. إلى أهل اليمن، وهو الكتابُ الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدِّ إلى أهل اليمن، وهو الكتابُ الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدِّ
يات واألحكام... قال اإلمام  ، فيه أنواعٌ كثيرة من الفقه في الزكاة والدِّ يات واألحكام... قال اإلمام وهو كتابٌ عظيمٌ ، فيه أنواعٌ كثيرة من الفقه في الزكاة والدِّ وهو كتابٌ عظيمٌ
: ال شــكَّ أن رسول الله  كتَبَه.. ومنها كتابُه الذي كان عند عمر بن  كتَبَه.. ومنها كتابُه الذي كان عند عمر بن  : ال شــكَّ أن رسول الله أحمدُ أحمدُ

ب الزكاة وغيرها)(٤). .  ب الزكاة وغيرها)الخطاب في نُصُ الخطاب في نُصُ
ل  ل أن يكون المكلَّفُ على بيِّنة مما أُمر به، فيحصُ والغايةُ من هذا البيانِ والوضوح: والغايةُ من هذا البيانِ والوضوح: أن يكون المكلَّفُ على بيِّنة مما أُمر به، فيحصُ
أخرجــه البخاري في الصحيــح، كتاب الصوم، باب قــول النبي : «ال نكتب : «ال نكتب  أخرجــه البخاري في الصحيــح، كتاب الصوم، باب قــول النبي    (١)
ــب، برقم (١٩١٣١٩١٣)، ومســلم في الصحيح، كتاب الصيــام، برقم ()، ومســلم في الصحيح، كتاب الصيــام، برقم (١٠٨٠١٠٨٠) عن ) عن  ــب، برقم (وال نحسُ وال نحسُ

. ابن عمر ابن عمر
سورة العنكبوت، اآلية: ٤٨٤٨. سورة العنكبوت، اآلية:    (٢)
الموافقات ١٠٩١٠٩/٢ - -١١١١١١. الموافقات    (٣)
زاد المعاد ١٠٩١٠٩/١ -  - ١١١١١١. زاد المعاد    (٤)
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عاة على  يْف السُّ نُ بها حَ ة التي يأْمَ جَّ ، وتكون له الحُ عاة على له الطُّمأنينةُ بامتثاله األمر الشــرعيَّ يْف السُّ نُ بها حَ ة التي يأْمَ جَّ ، وتكون له الحُ له الطُّمأنينةُ بامتثاله األمر الشــرعيَّ
الزكاة، كما يدلُّ عليه قوله الزكاة، كما يدلُّ عليه قوله  في صدر كتاب أبي بكر  في صدر كتاب أبي بكر : (هذه فريضةُ : (هذه فريضةُ 
ه،  رَ الله بها رسولَ ه،  على المسلمين التي أمَ رَ الله بها رسولَ ض رســولُ الله  على المسلمين التي أمَ قة التي فرَ ض رســولُ الله الصدَّ قة التي فرَ الصدَّ

ئِل فوقها فال يُعطِها)(١). يُعطِها، ومن سُ ها فلْ هِ ئِلها من المسلمين على وجْ نْ سُ ئِل فوقها فال يُعطِها)فمَ يُعطِها، ومن سُ ها فلْ هِ ئِلها من المسلمين على وجْ نْ سُ فمَ
عاة في حساب الزكاة على نحو  دت إلى التيســير على السُّ عاة في حساب الزكاة على نحو كما أن الشريعة قصَ دت إلى التيســير على السُّ كما أن الشريعة قصَ
ر عملَهم، ويقطع النزاعَ بينهم وبين المكلَّفين؛ ولهذا كانت جباية الزكاة في العهد  ر عملَهم، ويقطع النزاعَ بينهم وبين المكلَّفين؛ ولهذا كانت جباية الزكاة في العهد ييسِّ ييسِّ
النبويِّ مختصــةً باألموال الظاهرة التــي ال تحتاج إلى تفتيــش أو تنقيب لظهورها، النبويِّ مختصــةً باألموال الظاهرة التــي ال تحتاج إلى تفتيــش أو تنقيب لظهورها، 

وأما األموال الباطنة، فقد جعل إخراجها للمكلَّفين.وأما األموال الباطنة، فقد جعل إخراجها للمكلَّفين.
أثر مقصد الوضوح والبيان في االجتهاد الفقهي في الزكاة:أثر مقصد الوضوح والبيان في االجتهاد الفقهي في الزكاة:

وقــد اعتمد الفقهاء فــي الجملة على هذا المقصد فــي اجتهادهم في أحكام وقــد اعتمد الفقهاء فــي الجملة على هذا المقصد فــي اجتهادهم في أحكام 
الزكاة، وال سيما فيما يتعلَّق بالتيسير، وإن كانوا يختلفون في تحقيقه في بعض الفروع الزكاة، وال سيما فيما يتعلَّق بالتيسير، وإن كانوا يختلفون في تحقيقه في بعض الفروع 
الفقهية، وفيما يلي مســائلُ يظهر فيها اعتبارُ الفقهاء لهــذا المعنى في فهم النصوص الفقهية، وفيما يلي مســائلُ يظهر فيها اعتبارُ الفقهاء لهــذا المعنى في فهم النصوص 

الشرعية في الزكاة وفي تنزيلها، وهي:الشرعية في الزكاة وفي تنزيلها، وهي:
المسألة األولى: المسألة األولى: اتفق الفقهاء في الجملة على اشتراط النِّصاب في الزكاة، لكن اتفق الفقهاء في الجملة على اشتراط النِّصاب في الزكاة، لكن 
ولِ أو في  ولِ أو في اختلَفتْ أنظارهم في وقت اشــتراط اكتمال النصاب، وهل هو في أول الحَ اختلَفتْ أنظارهم في وقت اشــتراط اكتمال النصاب، وهل هو في أول الحَ
آخره؛ مراعاة للمشقة في متابعة النصاب في أثناء الحول، فذهب الحنفيَّةُ إلى اشتراط آخره؛ مراعاة للمشقة في متابعة النصاب في أثناء الحول، فذهب الحنفيَّةُ إلى اشتراط 
ه دون وسطه في جميع األموال(٢)، وذهب الجمهور من ، وذهب الجمهور من  ه دون وسطه في جميع األموالالنصاب في أول الحولِ وآخرِ النصاب في أول الحولِ وآخرِ
المالكيةالمالكية(٣) والشافعية والشافعية(٤)..........................................................................................................................

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم (١٤٥٤١٤٥٤).). أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم (   (١)
ينظر: المبسوط ١٧٢١٧٢/٢، العناية شرح الهداية ، العناية شرح الهداية ٢٢٠٢٢٠/٢-٢٢١٢٢١. ينظر: المبسوط    (٢)

ينظر: الشرح الصغير ٦٢٥٦٢٥/١، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٣٣١٣٣١/١. .  ينظر: الشرح الصغير    (٣)
ينظر: نهاية المحتاج ١٠١١٠١/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩٢٢٩٢/٣. ينظر: نهاية المحتاج    (٤)
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والحنابلةوالحنابلة(١) إلى اشــتراط كمال النصاب في الحول كله، واستثنى المالكية والشافعية  إلى اشــتراط كمال النصاب في الحول كله، واستثنى المالكية والشافعية 
نماء المال في عــروض التجارة، فينعقد الحول فيها علــى ما دون النصاب، وتجب نماء المال في عــروض التجارة، فينعقد الحول فيها علــى ما دون النصاب، وتجب 

الزكاة فيها باكتمال النصاب في آخر الحول.الزكاة فيها باكتمال النصاب في آخر الحول.
والمعنى في عدم اشــتراط كمال النِّصاب في أول الحول أو وســطه= مشقة والمعنى في عدم اشــتراط كمال النِّصاب في أول الحول أو وســطه= مشقة 
اعتباره، والحنفية اعتبروا هذا المعنى في سائر األموال كما قال في «الجوهرة النيِّرة»: اعتباره، والحنفية اعتبروا هذا المعنى في سائر األموال كما قال في «الجوهرة النيِّرة»: 
ا  ؛ ألنَّ التاجر دائمً ــقُّ اعتبار الكمال في أثنائه؛ أما في أموال التجــارة فظاهرٌ ا (ألنه يشُ ؛ ألنَّ التاجر دائمً ــقُّ اعتبار الكمال في أثنائه؛ أما في أموال التجــارة فظاهرٌ (ألنه يشُ
ا وقد ال يكون بازدياد الســعر وغالئه،  فُه قد يكــون رابحً ف في المال، وتصرُّ ا وقد ال يكون بازدياد الســعر وغالئه، يتصــرَّ فُه قد يكــون رابحً ف في المال، وتصرُّ يتصــرَّ

ه)(٢). .  وائم، فإنها ال تخلو عن موتٍ ووالدةٍ وربما يغيب بعضُ ه)وأما في السَّ وائم، فإنها ال تخلو عن موتٍ ووالدةٍ وربما يغيب بعضُ وأما في السَّ
ومن خصَّ ذلك بعــروض التجارة، وهو مذهب المالكية والشــافعية، فذلك ومن خصَّ ذلك بعــروض التجارة، وهو مذهب المالكية والشــافعية، فذلك 
لظهور المشــقة فيها؛ إذ المعتبر فيها القيمة بخالف ما تجب الزكاة في عينه كالسوائم، لظهور المشــقة فيها؛ إذ المعتبر فيها القيمة بخالف ما تجب الزكاة في عينه كالسوائم، 
ويبين ذلك الغزالي في تحصين المآخذ بقوله: (سببُه أن الزكاة تتعلق بالقيمة، وما يبقى ويبين ذلك الغزالي في تحصين المآخذ بقوله: (سببُه أن الزكاة تتعلق بالقيمة، وما يبقى 
من النصاب ولو قلَّ - يُتوهم أن يشــتر بالمئتين بمصادفة زبون، أو بامتداد الرغبات، من النصاب ولو قلَّ - يُتوهم أن يشــتر بالمئتين بمصادفة زبون، أو بامتداد الرغبات، 
ها وارتفاعها أمرٌ يجري  ا، وإنما يدرك بالرغبات، وانخفاضُ ها وارتفاعها أمرٌ يجري فالنقصان فيه ليس محسوسً ا، وإنما يدرك بالرغبات، وانخفاضُ فالنقصان فيه ليس محسوسً

ر)(٣). .  سْ ر)على التالحق والتقارب، واتباعه عسير، بل هو غير ممكن، فسقط اعتباره للعُ سْ على التالحق والتقارب، واتباعه عسير، بل هو غير ممكن، فسقط اعتباره للعُ
المســألة الثانية: المســألة الثانية: أن الشــارع اعتبَر األموال المجتمعة فــي زكاة بهيمة األنعام أن الشــارع اعتبَر األموال المجتمعة فــي زكاة بهيمة األنعام 
لطة األعيان، ومحلُّ خالف مع الحنفية  لطة األعيان، ومحلُّ خالف مع الحنفية بمثابة المال الواحد، وهو محلُّ اتفــاق في خُ بمثابة المال الواحد، وهو محلُّ اتفــاق في خُ
رة(٤)، وفي هذا تيســيرٌ على الســاعي في حساب الزكاة على المال ، وفي هذا تيســيرٌ على الســاعي في حساب الزكاة على المال  لطة المجاوَ رةفي خُ لطة المجاوَ في خُ

ينظر: كشاف القناع ٣٢٧٣٢٧/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ١٨٤١٨٤/٢. ينظر: كشاف القناع    (١)
كشاف القناع ٣٣٠٣٣٠/٤. كشاف القناع    (٢)

تحصين المآخذ ٦٤٩٦٤٩/١. تحصين المآخذ    (٣)
(خلطة األعيان): أن يكون المال لرجلين أو أكثر على الشيوع. ويطلق عليها: خلطة شركة،  (خلطة األعيان): أن يكون المال لرجلين أو أكثر على الشيوع. ويطلق عليها: خلطة شركة،    (٤)
وخلطة شــيوع. وأما (خلطة األوصاف)، فالمراد بها: أن يكون مال كل واحد من الخليطين وخلطة شــيوع. وأما (خلطة األوصاف)، فالمراد بها: أن يكون مال كل واحد من الخليطين 

ـا لصاحبه، يختلطان في المرافق ألجل االرتفاق في المرعى أو المشــرب  ا ومعينـً ـا لصاحبه، يختلطان في المرافق ألجل االرتفاق في المرعى أو المشــرب متميزً ا ومعينـً  = =متميزً
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المجموع، على ما يقتضي ذلك من زيادة في قدر الواجب أو تقليله، (فإذا كان الساعي المجموع، على ما يقتضي ذلك من زيادة في قدر الواجب أو تقليله، (فإذا كان الساعي 
ينظُر إلى جملة المال، وال يَسأل عن عين كلِّ مال، فينبغي أالَّ يَسأل عن قدرِ كلِّ ملك، ينظُر إلى جملة المال، وال يَسأل عن عين كلِّ مال، فينبغي أالَّ يَسأل عن قدرِ كلِّ ملك، 

ل على الراعي بيانُ القدر)(١). ل على الراعي بيانُ القدر)وإن سهُ وإن سهُ
لطة على أن ذلك قد يقتضي التخفيفَ أو التشــديد في  لطة على أن ذلك قد يقتضي التخفيفَ أو التشــديد في ومع اتفاق القائلين بالخُ ومع اتفاق القائلين بالخُ
مقــدار الزكاة الواجبة؛ إال أنهم يختلفون في اقتضاء ذلك الوجوبِ على من لم يَملِكِ مقــدار الزكاة الواجبة؛ إال أنهم يختلفون في اقتضاء ذلك الوجوبِ على من لم يَملِكِ 
دُ عند الحنفيَّة(٢) والمالكيَّة والمالكيَّة(٣) والشــافعيَّة والشــافعيَّة(٤) اشتراطُ ملك النصاب،  اشتراطُ ملك النصاب،  دُ عند الحنفيَّةالنصاب، والمعتمَ النصاب، والمعتمَ
لطة وإن لم يَملِكْ نصابًا، غير أنهم يشترطون  لطة وإن لم يَملِكْ نصابًا، غير أنهم يشترطون  إلى وجوب الزكاة بالخُ وذهب الحنابلةوذهب الحنابلة(٥) إلى وجوب الزكاة بالخُ

ينٌ يستغرق ماله. ينٌ يستغرق ماله.أالَّ يكون عليه دَ أالَّ يكون عليه دَ
واستنَد الحنفيَّةُ والشافعيَّة والمالكيَّة في اشــتراط النِّصاب للمخالط في تأثير واستنَد الحنفيَّةُ والشافعيَّة والمالكيَّة في اشــتراط النِّصاب للمخالط في تأثير 
موا عموم قوله:  لطة= إلى أن الغِنى المعتبَر لوجــوب الزكاة معتبَرٌ بالنصاب، وقدَّ موا عموم قوله: الخُ لطة= إلى أن الغِنى المعتبَر لوجــوب الزكاة معتبَرٌ بالنصاب، وقدَّ الخُ
لطة بأنَّ  لطة بأنَّ ، أمــا الحنابلة فيُعلِّلون الوجوب في الخُ »، أمــا الحنابلة فيُعلِّلون الوجوب في الخُ ةٌ قَ دَ اقٍ صَ سِ أَوَ مْ ونَ خَ ا دُ »«لَيْسَ فِيمَ ةٌ قَ دَ اقٍ صَ سِ أَوَ مْ ونَ خَ ا دُ «لَيْسَ فِيمَ
ل  ه، فاحتمَ فقُ ر رِ ه، وإذا كثُر المــال قلَّت مئونته، وغزُ قُ فْ ل (الواحــد تكثُر مئونتُه، ويقلُّ رِ ه، فاحتمَ فقُ ر رِ ه، وإذا كثُر المــال قلَّت مئونته، وغزُ قُ فْ (الواحــد تكثُر مئونتُه، ويقلُّ رِ
، وإنما يشترطون أالَّ  لكَ النِّصاب لكلِّ مخالطٍ طون مِ ، وإنما يشترطون أالَّ ؛ ولذلك ال يَشــترِ لكَ النِّصاب لكلِّ مخالطٍ طون مِ )(٦)؛ ولذلك ال يَشــترِ )المواســاةَ المواســاةَ

يكون عليه دين بدين يستغرق ماله، فيكون مالُه حينئذٍ في حكم المعدوم.يكون عليه دين بدين يستغرق ماله، فيكون مالُه حينئذٍ في حكم المعدوم.
واعتبر الحنابلةواعتبر الحنابلة(٧) المشقة في حساب المال المتفرق، فذهبوا إلى أنه إذا كانت  المشقة في حساب المال المتفرق، فذهبوا إلى أنه إذا كانت 

أو المأو. ويطلق عليها: خلطة جوار. ينظر: معجم مصطلحات اقتصادية، ص ١٨٩١٨٩. أو المأو. ويطلق عليها: خلطة جوار. ينظر: معجم مصطلحات اقتصادية، ص    =
التنبيه على مشكالت الهداية ٨٢٦٨٢٦/١. التنبيه على مشكالت الهداية    (١)

الفتاو الهندية ١٨١١٨١/١، مجمع األنهر ، مجمع األنهر ٢٠٢٢٠٢/١. الفتاو الهندية    (٢)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٣٩٤٣٩/١، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٦٠٢٦٠٢/١. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٣)

أسنى المطالب ٣٤٧٣٤٧/١، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٥٩٥٩/٣. أسنى المطالب    (٤)
كشاف القناع ٤٧٧٤٧٧/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢١١٢١١/٢. كشاف القناع    (٥)

تحصين المآخذ ٥٨٢٥٨٢/١، وينظر: المغني ، وينظر: المغني ٥٢٥٢/٤. تحصين المآخذ    (٦)
ينظر: كشاف القناع ٣٧٨٣٧٨/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٢٠٢٢٠/٢. ينظر: كشاف القناع    (٧)
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، فجعلوا لكلِّ مالٍ حكمَ المــال المنفرد؛ لعموم:  رٍ ينِ مســافةَ قَصْ ، فجعلوا لكلِّ مالٍ حكمَ المــال المنفرد؛ لعموم: المســافة بين المالَ رٍ ينِ مســافةَ قَصْ المســافة بين المالَ
ق. ولم  ق. ولم ، فيكون في ذلك تيســيرٌ في حساب زكاة المال المتفرِّ »، فيكون في ذلك تيســيرٌ في حساب زكاة المال المتفرِّ قٍ عُ بين متفرِّ »«وال يُجمَ قٍ عُ بين متفرِّ «وال يُجمَ
لك، فأوجبوا الزكاة  قة مع اتحاد المِ ةَ في احتساب األموال المتفرِّ لك، فأوجبوا الزكاة يعتبر الجمهور المشقَّ قة مع اتحاد المِ ةَ في احتساب األموال المتفرِّ يعتبر الجمهور المشقَّ

قِه(١). رِّ قُّ حسابُ متفَ ا يشُ قِهعلى مالك المال ولو كان متفرقً رِّ قُّ حسابُ متفَ ا يشُ على مالك المال ولو كان متفرقً
المســألة الثالثة: المســألة الثالثة: أن الفقهاء مع اتفاقهم على اشتراط الحول في وجوب الزكاة، أن الفقهاء مع اتفاقهم على اشتراط الحول في وجوب الزكاة، 
بَ الحنفيَّة(٢) إلى أن من استفاد ماالً  إلى أن من استفاد ماالً  بَ الحنفيَّةإال أنهم اختلَفوا في حكم المال المســتفاد؛ فذهَ إال أنهم اختلَفوا في حكم المال المســتفاد؛ فذهَ
ه  مُّ ه مما تجب فيه الزكاة بشراءٍ أو ميراث أو غير ذلك، وعنده نصابٌ من جنسه، فإنه يضُ مُّ مما تجب فيه الزكاة بشراءٍ أو ميراث أو غير ذلك، وعنده نصابٌ من جنسه، فإنه يضُ
(٣) في األمــوال الظاهرة من بهيمة األنعام  في األمــوال الظاهرة من بهيمة األنعام  هم المالكيَّةُ ، ووافَقَ هم المالكيَّةُإلــى ما عنده في الحولِ ، ووافَقَ إلــى ما عنده في الحولِ
والزروع والثمار، دون األموال الباطنة، وأما الشافعيَّةوالزروع والثمار، دون األموال الباطنة، وأما الشافعيَّة(٤) والحنابلة والحنابلة(٥)؛ فقالوا: يَستأنفُ ؛ فقالوا: يَستأنفُ 

الحولَ لكل مالٍ مستفاد إال نتاجَ السائمة وربحَ التجارة.الحولَ لكل مالٍ مستفاد إال نتاجَ السائمة وربحَ التجارة.
ويعلِّل الحنفيَّةُ والمالكيَّة وجوب الزكاة في المال المســتفاد حينئذٍ بالمجانسة ويعلِّل الحنفيَّةُ والمالكيَّة وجوب الزكاة في المال المســتفاد حينئذٍ بالمجانسة 
بين المال الذي حال عليه الحولُ والمالِ المســتفاد، و(أنها زيادة في نوع من الحيوان بين المال الذي حال عليه الحولُ والمالِ المســتفاد، و(أنها زيادة في نوع من الحيوان 
ها إلــى تخفيف وتثقيل، أصلُه  ع حكمُ لــك الواحد، فجاز أن يتنوَّ ها إلــى تخفيف وتثقيل، أصلُه يثبُــت بها حكمُ المِ ع حكمُ لــك الواحد، فجاز أن يتنوَّ يثبُــت بها حكمُ المِ
لْطة)(٦)، وأن هذه المجانســة هي المعنى في إلحاق نتاج الســائمة وربح التجارة ، وأن هذه المجانســة هي المعنى في إلحاق نتاج الســائمة وربح التجارة  لْطة)الخُ الخُ

دةً منها.  دةً منها. بأصلها، وليس كونها متولِّ بأصلها، وليس كونها متولِّ
عتبر الحنفيَّة والمالكيَّة معنى المشقة في اعتبار الحول لكلِّ مال مستفاد؛ غير  عتبر الحنفيَّة والمالكيَّة معنى المشقة في اعتبار الحول لكلِّ مال مستفاد؛ غير ويَ ويَ

ينظر: المبسوط ١٥٤١٥٤/٢، اإلشراف، البن المنذر ، اإلشراف، البن المنذر ١٦١٦/٣، المغني ، المغني ٦٣٦٣/٤. ينظر: المبسوط    (١)
ينظر: فتح القدير ١٩٦١٩٦/٢، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٢٢٢٢٢/٢. ينظر: فتح القدير    (٢)

ينظر: الشرح الكبير ٤٣٠٤٣٠/١، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٥٩٣٥٩٣/١، ، ٦٢٥٦٢٥-٦٢٩٦٢٩. ينظر: الشرح الكبير    (٣)
ينظر: مغني المحتاج ٣٧٩٣٧٩/١، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٣٣٢٣٣/٣-٢٣٤٢٣٤. ينظر: مغني المحتاج    (٤)

ينظر: كشاف القناع ٣٣٠٣٣٠/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ١٨٤١٨٤/٢-١٨٥١٨٥. ينظر: كشاف القناع    (٥)

اإلشراف على نكت مسائل الخالف، للقاضي عبد الوهاب ١٢٥١٢٥/٢. اإلشراف على نكت مسائل الخالف، للقاضي عبد الوهاب    (٦)



٥٤٥٤
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أن الحنفية ينظُرون للمشــقة على المكلَّف في اعتبار حول لكلِّ مال مســتفاد؛ ولهذا أن الحنفية ينظُرون للمشــقة على المكلَّف في اعتبار حول لكلِّ مال مســتفاد؛ ولهذا 
جعلوا الحكم يشمل كلَّ مال؛ ألنَّ المجانسة يصعُب معها التمييز، وفي هذا يقول ابن جعلوا الحكم يشمل كلَّ مال؛ ألنَّ المجانسة يصعُب معها التمييز، وفي هذا يقول ابن 
ج... فإن في اعتبار الحول لكلِّ مســتفاد  عُ للحرَ مام: (وكان اعتبارنا أَولى؛ ألنه أدفَ ج... فإن في اعتبار الحول لكلِّ مســتفاد الهُ عُ للحرَ مام: (وكان اعتبارنا أَولى؛ ألنه أدفَ الهُ

ط اعتباره)(١). ع الحولُ للتيسير، فسقَ رِ ا، وشُ ا عظيمً ط اعتباره)من درهم ونحوه حرجً ع الحولُ للتيسير، فسقَ رِ ا، وشُ ا عظيمً من درهم ونحوه حرجً
ة على الساعي في اعتبار حول لكلِّ مالٍ مستفاد،  ة على الساعي في اعتبار حول لكلِّ مالٍ مستفاد، وأما المالكيَّة فينظُرون للمشقَّ وأما المالكيَّة فينظُرون للمشقَّ
فهــو يأتي في كل عام مرةً واحدة؛ فال يحتــاج ألنْ يعود ألخذ زكاة المال بعد اكتمال فهــو يأتي في كل عام مرةً واحدة؛ فال يحتــاج ألنْ يعود ألخذ زكاة المال بعد اكتمال 
نصابــه؛ لهذا جعلوا ضمَّ المســتفاد في األموال الظاهرة دون الباطنة، قال ابن رشــد نصابــه؛ لهذا جعلوا ضمَّ المســتفاد في األموال الظاهرة دون الباطنة، قال ابن رشــد 
ين؛  : (وإنما وجب أن تُزكَّى الفائدة على حولِ النِّصاب في الماشية، بخالف العَ ين؛ الجدُّ : (وإنما وجب أن تُزكَّى الفائدة على حولِ النِّصاب في الماشية، بخالف العَ الجدُّ
يها على حولِ  ج إال مرةً واحدة، ويزكِّ لِ أن الســاعيَ ال يخرُ ةِ افتراق الحول؛ من أجْ لَّ يها على حولِ لعِ ج إال مرةً واحدة، ويزكِّ لِ أن الســاعيَ ال يخرُ ةِ افتراق الحول؛ من أجْ لَّ لعِ

النِّصاب)النِّصاب)(٢).
ونظرُ المالكيَّة إلى قصد الشــارع إلى تيسير عمل الساعي وضبطِه= ظاهرٌ فيما ونظرُ المالكيَّة إلى قصد الشــارع إلى تيسير عمل الساعي وضبطِه= ظاهرٌ فيما 
ذهبوا إليه من مســائل الزكاة؛ فهم يجعلون من شــروط وجوب الزكاة في زكاة بهيمة ذهبوا إليه من مســائل الزكاة؛ فهم يجعلون من شــروط وجوب الزكاة في زكاة بهيمة 
ــقُّ عليه  ــقُّ عليه األنعام قدومَ الســاعي، ويجعلون قدوم الســاعي في أول الثريا حتى ال يشُ األنعام قدومَ الســاعي، ويجعلون قدوم الســاعي في أول الثريا حتى ال يشُ
اختــالف الفصول؛ ويغتفرون ما يحصل من زيــادة أو نقصان بعد الحول وقبل قدوم اختــالف الفصول؛ ويغتفرون ما يحصل من زيــادة أو نقصان بعد الحول وقبل قدوم 
ه من األموال الظاهرة دون الحاجة للسؤال  دُ ه من األموال الظاهرة دون الحاجة للسؤال الساعي، ويأخذ الســاعي الزكاة عما يجِ دُ الساعي، ويأخذ الســاعي الزكاة عما يجِ

عن الدين الذين ينقص النصاب. عن الدين الذين ينقص النصاب. 
ثوا قبل الصيف، وحين  بعَ عاة أن يُ نَّةُ السُّ ثوا قبل الصيف، وحين جاء في «المدونة»: قال اإلمام مالك: (سُ بعَ عاة أن يُ نَّةُ السُّ جاء في «المدونة»: قال اإلمام مالك: (سُ
ا، ويسير الناسُ بمواشيهم إلى مياههم، قال مالك: وعلى ذلك العمل عندنا؛  ا، ويسير الناسُ بمواشيهم إلى مياههم، قال مالك: وعلى ذلك العمل عندنا؛ تطلُعُ الثُّريَّ تطلُعُ الثُّريَّ

عاة الجتماع الناس)(٣). فقٌ بالناس في اجتماعهم على الماء، وعلى السُّ عاة الجتماع الناس)ألن ذلك رِ فقٌ بالناس في اجتماعهم على الماء، وعلى السُّ ألن ذلك رِ
فتح القدير ١٩٦١٩٦/٢. فتح القدير    (١)

البيان والتحصيل ٤٦٨٤٦٨/٢. البيان والتحصيل    (٢)
المدونة ٣٦٧٣٦٧/١. المدونة    (٣)



تمهيدتمهيد

٥٥٥٥

انُ الخروج ألخذ الصدقة، فهو وقت طلوع  انُ الخروج ألخذ الصدقة، فهو وقت طلوع وقال الباجي في «المنتقى»: (فأما إبَّ وقال الباجي في «المنتقى»: (فأما إبَّ
الثُّريا مع طلوع الفجر، وهو إبَّان تجتمع فيه الماشية على المياه؛ لعدم المياه في الجبال الثُّريا مع طلوع الفجر، وهو إبَّان تجتمع فيه الماشية على المياه؛ لعدم المياه في الجبال 
نُ الجتماع الناس  ، وأمكَ قِينَ دِّ صَ فــار من بقايا األمطار؛ ألن ذلك أهونُ علــى المُ نُ الجتماع الناس والقِ ، وأمكَ قِينَ دِّ صَ فــار من بقايا األمطار؛ ألن ذلك أهونُ علــى المُ والقِ
ح لالجتماع للصدقة،  رْ هم في تركِهم للكأل والرعي والسَّ قُ ة وال مشــقة تَلحَ ح لالجتماع للصدقة، دون مضرَّ رْ هم في تركِهم للكأل والرعي والسَّ قُ ة وال مشــقة تَلحَ دون مضرَّ

وألن الماشية حينئذٍ ال مضرةَ لالنتقال بها لقوة نسلِها)وألن الماشية حينئذٍ ال مضرةَ لالنتقال بها لقوة نسلِها)(١). . 
المطلب الثاني: مقصد التيسير.المطلب الثاني: مقصد التيسير.

تُ الشــريعة اإلسالمية، ومن جملة التيسير المقصود  مْ تُ الشــريعة اإلسالمية، ومن جملة التيسير المقصود من المتحقق أن التيسير سَ مْ من المتحقق أن التيسير سَ
للشــارع التيســير في تحديد الواجب في الزكاة وأسس حســابها، والمقصود هنا أصالةً للشــارع التيســير في تحديد الواجب في الزكاة وأسس حســابها، والمقصود هنا أصالةً 
رخسيُّ في «المبسوط»: (صاحبُ الشرع اعتبَر  رخسيُّ في «المبسوط»: (صاحبُ الشرع اعتبَر التيسيرُ على أصحاب األموال، كما قال السَّ التيسيرُ على أصحاب األموال، كما قال السَّ
ا: التيسيرَ على الساعي في  ن هذا المقصد أيضً ا: التيسيرَ على الساعي في ، ويتضمَّ ن هذا المقصد أيضً التيسير على أصحاب األموال)التيسير على أصحاب األموال)(٢)، ويتضمَّ

ي الزكاة في اإلفادة منها. ي الزكاة في اإلفادة منها.أخذ أموال الزكاة وتفرقتِها، والتيسيرَ على مستحقِّ أخذ أموال الزكاة وتفرقتِها، والتيسيرَ على مستحقِّ
رُ في أربعة أوجه: رُ في أربعة أوجه:فأما التيسير على أصحاب األموال، فيَظهَ فأما التيسير على أصحاب األموال، فيَظهَ

الوجه األول: في ســبب وجوب الزكاة، الوجه األول: في ســبب وجوب الزكاة، قال الكاســاني في «بدائع الصنائع»: قال الكاســاني في «بدائع الصنائع»: 
(مبنى وجوب الزكاة على التيسير)(مبنى وجوب الزكاة على التيسير)(٣)، ويدلُّ على ذلك ما يلي:، ويدلُّ على ذلك ما يلي:

األول: األول: أن الــزكاة لم تجبْ إال في األموال النامية، يقول الغزالي: (والزكاة إنما أن الــزكاة لم تجبْ إال في األموال النامية، يقول الغزالي: (والزكاة إنما 
رفِق)(٤) أي يحصل اإلرفاق بفرض الزكاة فيه؛ الحتماله المواساة. أي يحصل اإلرفاق بفرض الزكاة فيه؛ الحتماله المواساة. رفِق)تجب في جنسٍ مُ تجب في جنسٍ مُ

قِ للغنى، وإن كانت  قِ للغنى، وإن كانت أن الــزكاة ال تجب إال بعد ملكِ النِّصــاب المحقِّ الثاني: الثاني: أن الــزكاة ال تجب إال بعد ملكِ النِّصــاب المحقِّ
رة؛ أالَ تر أن القدرة على  رة؛ أالَ تر أن القدرة على القدرة حاصلةً فيما دونه؛ فالشرع علَّق الوجوب بقدرة ميسَّ القدرة حاصلةً فيما دونه؛ فالشرع علَّق الوجوب بقدرة ميسَّ

المنتقى ١٤٩١٤٩/٢. المنتقى    (١)
المبسوط ١٥٧١٥٧/٢. .  المبسوط    (٢)

بدائع الصنائع ٦٦٦٦/٥ - -٦٧٦٧. بدائع الصنائع    (٣)
تحصين المآخذ ٥٧٦٥٧٦/١. .  تحصين المآخذ    (٤)



٥٦٥٦
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ا منه، فيكون  ط النَّماء في المال ليكون المؤدَّ جزءً رَ ل بمالٍ مطلَق، ثم شَ ا منه، فيكون األداء تحصُ ط النَّماء في المال ليكون المؤدَّ جزءً رَ ل بمالٍ مطلَق، ثم شَ األداء تحصُ
في غاية التيسيرفي غاية التيسير(١).

ق  ط لها الحولُ في غير الخارج من األرض؛ حتى يتحقَّ ق أن الزكاة يُشترَ ط لها الحولُ في غير الخارج من األرض؛ حتى يتحقَّ الثالث: الثالث: أن الزكاة يُشترَ
ل به المواســاة؛ فتكون الزكاة من نماء المال، وليس من  ل به المواســاة؛ فتكون الزكاة من نماء المال، وليس من للمكلَّف نماءٌ في مال تحصُ للمكلَّف نماءٌ في مال تحصُ

أصله.أصله.
د إلى أن يكون الواجب  د إلى أن يكون الواجب فالشارع قصَ الوجه الثاني: التيســير في قدر الواجب، الوجه الثاني: التيســير في قدر الواجب، فالشارع قصَ
ه بإخراج  ا على المكلَّف في إخراج المال المحبوب إلى نفسه؛ حتى تَطيبَ نفسُ ه بإخراج يســيرً ا على المكلَّف في إخراج المال المحبوب إلى نفسه؛ حتى تَطيبَ نفسُ يســيرً
ها طاعةً لله ، فجعل القدرَ الواجب في الزكاة قليالً من كثير، ، فجعل القدرَ الواجب في الزكاة قليالً من كثير،  جَ ها طاعةً لله هذه الزكاة، ويُخرِ جَ هذه الزكاة، ويُخرِ
ةَ الحاصلة للمكلَّف في تحصيله وتنميته، ونهى  ةَ الحاصلة للمكلَّف في تحصيله وتنميته، ونهى كما اعتبر في قدر الزكاة الواجبة المشقَّ كما اعتبر في قدر الزكاة الواجبة المشقَّ
بتْ  بتْ عن أخــذ الكرائم من األموال، قال ابن دقيق العيــد: (والحكمة فيه أن الزكاة وجَ عن أخــذ الكرائم من األموال، قال ابن دقيق العيــد: (والحكمة فيه أن الزكاة وجَ
حَ  حَ مواساةً للفقراء من مال األغنياء، وال يناسب ذلك اإلجحافُ بأرباب األموال، فسامَ مواساةً للفقراء من مال األغنياء، وال يناسب ذلك اإلجحافُ بأرباب األموال، فسامَ

قين عن أخذه)(٢). دِّ صَ نُّون به، ونهى المُ قين عن أخذه)الشرع أربابَ األموال بما يَضِ دِّ صَ نُّون به، ونهى المُ الشرع أربابَ األموال بما يَضِ
د إلى تيسير  د إلى تيسير فالشــارع قصَ الوجه الثالث: التيســير في حساب الزكاة الواجبة، الوجه الثالث: التيســير في حساب الزكاة الواجبة، فالشــارع قصَ
ه على المكلَّف  كُ رْ ل دَ ه على المكلَّف ، يسهُ كُ رْ ل دَ حســاب الزكاة بناء على عددٍ يستقرُّ به حســابٌ منظومحســاب الزكاة بناء على عددٍ يستقرُّ به حســابٌ منظوم(٣)، يسهُ

والساعي، ويدلُّ على هذا ما يلي:والساعي، ويدلُّ على هذا ما يلي:
ل  رت أنصبة الزكاة فــي األموال الزكويَّة بأعداد يســهُ ل أن الشــريعة قــدَّ رت أنصبة الزكاة فــي األموال الزكويَّة بأعداد يســهُ : أن الشــريعة قــدَّ : أوالً أوالً
حسابها، وكذلك األعداد التي ينتقل بها بين الفرض في زكاة بهيمة األنعام، وكلما زاد حسابها، وكذلك األعداد التي ينتقل بها بين الفرض في زكاة بهيمة األنعام، وكلما زاد 

ر تيسيرُ الشارع في حساب الزكاة. ر تيسيرُ الشارع في حساب الزكاة.عدد السوائم من بهيمة األنعام ظهَ عدد السوائم من بهيمة األنعام ظهَ
كشف األسرار ٢٠٣٢٠٣/١. .  كشف األسرار    (١)

إحكام األحكام، البن دقيق العيد ٤١٨٤١٨/٢. إحكام األحكام، البن دقيق العيد    (٢)
تحصين المآخذ ٥٤٨٥٤٨/١. .  تحصين المآخذ    (٣)
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ومن ذلك: عدم فرض كســور في زكاة بهيمــة األنعام؛ لما في إيجاب البعض ومن ذلك: عدم فرض كســور في زكاة بهيمــة األنعام؛ لما في إيجاب البعض 
ق إذا أُلزم بإخراجه منها؛ ولهذا  ق إذا أُلزم بإخراجه منها؛ ولهذا من مشقة في الحســاب، وإلحاقِ ضرر على المتصدِّ من مشقة في الحســاب، وإلحاقِ ضرر على المتصدِّ
: (إنه ال  مسِ من اإلبل، كما قال ابن أبي العز الحنفيُّ بَ الشرعُ الشاةَ في زكاة الخَ : (إنه ال أوجَ مسِ من اإلبل، كما قال ابن أبي العز الحنفيُّ بَ الشرعُ الشاةَ في زكاة الخَ أوجَ
لَ في أول نصاب  دَ ف في الشــرع في زكاة السوائم أخذُ جزء من الحيوان؛ ولهذا عَ لَ في أول نصاب يُعرَ دَ ف في الشــرع في زكاة السوائم أخذُ جزء من الحيوان؛ ولهذا عَ يُعرَ
قيص)(١)، وقال ابن قدامة: (البقر أحد بهيمة األنعام، ، وقال ابن قدامة: (البقر أحد بهيمة األنعام،  ا من التَّشْ قيص)اإلبل إلى الشــياه؛ فرارً ا من التَّشْ اإلبل إلى الشــياه؛ فرارً

، كسائر األنواع)(٢). ، كسائر األنواع)فال يجوز في زكاتها كسرٌ فال يجوز في زكاتها كسرٌ
ض  ك، ولم يتعرَّ رَ د األموال الزكويةَ بأوصافٍ سهلةِ المدْ ض أن الشــارع حدَّ ك، ولم يتعرَّ رَ د األموال الزكويةَ بأوصافٍ سهلةِ المدْ ثانيًا: ثانيًا: أن الشــارع حدَّ
ض  ــرف الغالب، فلم يتعرَّ ــقُّ ضبطُها ليؤخذ في ذلك بالعُ ض لضبط األوصاف التي يشُ ــرف الغالب، فلم يتعرَّ ــقُّ ضبطُها ليؤخذ في ذلك بالعُ لضبط األوصاف التي يشُ
ــوم، كما اعتبَر في زكاة النقدين مطلقَ الدراهم والدنانير مع اختالفها في  ــوم، كما اعتبَر في زكاة النقدين مطلقَ الدراهم والدنانير مع اختالفها في لضابط السَّ لضابط السَّ
عهــد النبي عهــد النبي  وزنًا ونقاوة؛ ولهذا ذهب عــدد من أهل العلم إلى أن تقدير  وزنًا ونقاوة؛ ولهذا ذهب عــدد من أهل العلم إلى أن تقدير 
رُّ نقصُ الحبة والحبتين في وجوب الزكاة،  رُّ نقصُ الحبة والحبتين في وجوب الزكاة، نصاب النقدينِ على سبيل التقريب، فال يضُ نصاب النقدينِ على سبيل التقريب، فال يضُ
وهو المعتمد عند الحنابلةوهو المعتمد عند الحنابلة(٣)، واشــترط المالكية، واشــترط المالكية(٤) الغتفار نقص الحبة والحبتين أن  الغتفار نقص الحبة والحبتين أن 
، أما الحنفيَّة(٥) والشافعيَّة والشافعيَّة(٦) في المشهور فذهبوا إلى  في المشهور فذهبوا إلى  وج رواج الوازنة؛ أي: الكاملةِ ، أما الحنفيَّةترُ وج رواج الوازنة؛ أي: الكاملةِ ترُ

أنها تحديد، فال تجب الزكاة إنْ نقَص النصاب حبَّةً واحدة. أنها تحديد، فال تجب الزكاة إنْ نقَص النصاب حبَّةً واحدة. 
ج، فأوجب في زكاة بهيمة األنعام والزروع فأوجب في زكاة بهيمة األنعام والزروع  ج، الوجه الرابع: التيسير في نوع المخرَ الوجه الرابع: التيسير في نوع المخرَ
ا على أصحابها؛ كما جاء التشريع في  ا على أصحابها؛ كما جاء التشريع في والثمار إخراجَ الزكاة من هذه األموال؛ تيســيرً والثمار إخراجَ الزكاة من هذه األموال؛ تيســيرً
التنبيه على مشكالت الهداية ٨٣٠٨٣٠/٢، والمراد بالتشقيص: التجزئة. ينظر مادة (ش ق ص) ، والمراد بالتشقيص: التجزئة. ينظر مادة (ش ق ص)  التنبيه على مشكالت الهداية    (١)

في تهذيب اللغة في تهذيب اللغة ٢٤٥٢٤٥/٨، المصباح المنير، ص ، المصباح المنير، ص ٢٦٢٢٦٢.
المغني ٣٣٣٣/٤. المغني    (٢)

ينظر: كشاف القناع ٣١٢٣١٢/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٧٢١٧٢/٢. ينظر: كشاف القناع    (٣)
ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٥٥٤٥٥/١- - ٤٥٦٤٥٦، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٦٢٢٦٢٢/١. ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٤)

ينظر: تبيين الحقائق ٢٧٦٢٧٦/١، رد المحتار ، رد المحتار ٢٩٥٢٩٥/٢. ينظر: تبيين الحقائق    (٥)
ينظر: نهاية المحتاج ٨٤٨٤/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٦٣٢٦٣/٣. ينظر: نهاية المحتاج    (٦)



٥٨٥٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

مواطنَ بإيجاب إخراج الزكاة مــن غير جنس المال لمصلحةٍ أرجح، كما في إيجاب مواطنَ بإيجاب إخراج الزكاة مــن غير جنس المال لمصلحةٍ أرجح، كما في إيجاب 
روض التجارة.  ياه في ابتداء نصاب اإلبل، وكما في زكاة عُ روض التجارة. الشِّ ياه في ابتداء نصاب اإلبل، وكما في زكاة عُ الشِّ

اء: (األصول في الزكاة مبنيَّةٌ على أن الواجب من  اء: (األصول في الزكاة مبنيَّةٌ على أن الواجب من وفــي هذا يقول أبو يعلى الفرَّ وفــي هذا يقول أبو يعلى الفرَّ
جنــس المال، وإنما خولف بفريضة اإلبل في ابتدائها وجبجنــس المال، وإنما خولف بفريضة اإلبل في ابتدائها وجب(١) في غير جنســها؛ ألن  في غير جنســها؛ ألن 

.(٢)( قَّ بْنا الكسرَ لَشَ )المال ال يحتمل من جنسه، ولو أوجَ قَّ بْنا الكسرَ لَشَ المال ال يحتمل من جنسه، ولو أوجَ
أثر مقصد التيسير في االجتهاد الفقهي في الزكاة:أثر مقصد التيسير في االجتهاد الفقهي في الزكاة:

(٣) إلى أن تقدير الشرعِ الواجبَ  إلى أن تقدير الشرعِ الواجبَ  بناء على اعتبار مقصد التيســير، ذهب الحنفيَّةُبناء على اعتبار مقصد التيســير، ذهب الحنفيَّةُ
دِّ  ا كانت لسَ دِّ في الزكاة من جنس المال إنما هو للتيســير على المكلَّف؛ ألن الصدقة لمَّ ا كانت لسَ في الزكاة من جنس المال إنما هو للتيســير على المكلَّف؛ ألن الصدقة لمَّ
هــا في ذلك= وجب أن يجوز أداؤها، كما نُقل عن معاذ بن  وم مقامَ ، والقيمة تقُ لَّةِ هــا في ذلك= وجب أن يجوز أداؤها، كما نُقل عن معاذ بن الخَ وم مقامَ ، والقيمة تقُ لَّةِ الخَ
لُ عليكم، وخيرٌ لمن  بِيسٍ أســهَ ميصٍ أو لَ لُ عليكم، وخيرٌ لمن جبل أنه كان يقول ألهل اليمن: (ائتوني بخَ بِيسٍ أســهَ ميصٍ أو لَ جبل أنه كان يقول ألهل اليمن: (ائتوني بخَ

في المدينة من المهاجرين واألنصار)في المدينة من المهاجرين واألنصار)(٤).
كذا في المطبوع، ولعلها: (فوجب). كذا في المطبوع، ولعلها: (فوجب).   (١)

شرح مختصر الخرقي ١٧٣١٧٣/١. شرح مختصر الخرقي    (٢)
ينظر: تبيين الحقائق ٢٧٠٢٧٠/١-٢٧١٢٧١، الفتاو الهندية ، الفتاو الهندية ١٨١١٨١/١. ينظر: تبيين الحقائق    (٣)

ا بصيغة الجزم،  قً أخرجــه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، معلَّ ا بصيغة الجزم،   قً أخرجــه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، معلَّ  (٤)
بِيسٍ في الصدقة  ضٍ ثيابٍ خميصٍ أو لَ رْ بِيسٍ في الصدقة قال: قال طاوس: قال معاذ ألهل اليمن: (ائتوني بعَ ضٍ ثيابٍ خميصٍ أو لَ رْ قال: قال طاوس: قال معاذ ألهل اليمن: (ائتوني بعَ
رة، أهونُ عليكم، وخيرٌ ألصحاب النبي  بالمدينة)، وأخرجه  بالمدينة)، وأخرجه  رة، أهونُ عليكم، وخيرٌ ألصحاب النبي مكان الشعير والذُّ مكان الشعير والذُّ
، ومن طريقه البيهقي في الســنن الكبير،  ، ومن طريقه البيهقي في الســنن الكبير، ) موصوالً يحيى بن آدم في الخراج (يحيى بن آدم في الخراج (٥٢٥٥٢٥)، ()، (٥٢٦٥٢٦) موصوالً
ا لم يدرك  ا لم يدرك ، وفيه انقطاع؛ ألن طاوسً كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكاة كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكاة ١١٣١١٣/٤، وفيه انقطاع؛ ألن طاوسً
ا، قال اإلســماعيلي: (هو مرســلٌ ال حجة فيه)، لكنَّ هذا االنقطاع ال يؤثر على صحة  ا، قال اإلســماعيلي: (هو مرســلٌ ال حجة فيه)، لكنَّ هذا االنقطاع ال يؤثر على صحة معاذً معاذً
ا إال أنه يماني، وسيرةُ معاذ بينهم مشهورة). ا إال أنه يماني، وسيرةُ معاذ بينهم مشهورة).الرواية؛ قال البيهقي: (طاوس وإن لم يلقَ معاذً الرواية؛ قال البيهقي: (طاوس وإن لم يلقَ معاذً

ــرَ البيهقي أن بعضهم قال فيه: (من الجزية) مكان (الصدقة)، ولم يســندها، وقال  ــرَ البيهقي أن بعضهم قال فيه: (من الجزية) مكان (الصدقة)، ولم يســندها، وقال لكنْ ذكَ لكنْ ذكَ  
  ه النبي رَ ا كونها في الجزية: (هذا هو األليق بمعاذ، واألشبه بما أمَ حً ه النبي البيهقي مرجِّ رَ ا كونها في الجزية: (هذا هو األليق بمعاذ، واألشبه بما أمَ حً البيهقي مرجِّ

افِرَ ثياب باليمن في الجزية،  عَ له مَ دْ افِرَ ثياب باليمن في الجزية، به من أخذ الجنس في الصدقــات، وأخذ الدينار أو عِ عَ له مَ دْ  = =به من أخذ الجنس في الصدقــات، وأخذ الدينار أو عِ
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ذِ الجمهور من المالكيَّة والشــافعيَّة والحنابلة بجواز إخراج القيمة(١)؛ ؛  ذِ الجمهور من المالكيَّة والشــافعيَّة والحنابلة بجواز إخراج القيمةولم يأخُ ولم يأخُ
ج، ولوجــه من المقاصد، وهو أن  ا للنصوص الــواردة في تحديد القدرِ المخرَ ج، ولوجــه من المقاصد، وهو أن اتباعً ا للنصوص الــواردة في تحديد القدرِ المخرَ اتباعً
ه  ج منــه، (فإن المالك يريد أن يبقى ملكُ ا للتكليف بتعيين المال المخرَ ه للشــارع قصدً ج منــه، (فإن المالك يريد أن يبقى ملكُ ا للتكليف بتعيين المال المخرَ للشــارع قصدً
تْ به، كان التكليف  لِقَ ــه إلى ذلــك، وعَ ج من غيره عنه، فإذا مالت نفسُ تْ به، كان التكليف بحاله، ويُخرِ لِقَ ــه إلى ذلــك، وعَ ج من غيره عنه، فإذا مالت نفسُ بحاله، ويُخرِ
قطْعَ تلك العالقةِ التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال، فوجب إخراجُ ذلك قطْعَ تلك العالقةِ التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال، فوجب إخراجُ ذلك 
ل المالك إلى أنواع  ا، فقد يَعدِ ز إخراج القيمــة مطلقً ل المالك إلى أنواع ، (وألنه متى جوَّ ا، فقد يَعدِ ز إخراج القيمــة مطلقً الجزء بعينِه)الجزء بعينِه)(٢)، (وألنه متى جوَّ
؛ وألن الزكاة مبناها على المواســاة، وهذا معتبَر في  ؛ وألن الزكاة مبناها على المواســاة، وهذا معتبَر في رديئة، وقد يقع في التقويم ضررٌ رديئة، وقد يقع في التقويم ضررٌ

ه)(٣). ه)قدر المال، وجنسِ قدر المال، وجنسِ
ــط اإلمام ابنُ تيمية فمنَع من إخراج القيمة لغيــر الحاجة أو المصلحة  ــط اإلمام ابنُ تيمية فمنَع من إخراج القيمة لغيــر الحاجة أو المصلحة وتوسَّ وتوسَّ
جها روايةً عن اإلمام أحمد، وقال:  جها روايةً عن اإلمام أحمد، وقال: الراجحة، وأجاز إخراجَ القيمة للمصلحــة، وخرَّ الراجحة، وأجاز إخراجَ القيمة للمصلحــة، وخرَّ
ــا كســائر أدلة  ين نصا وقياسً ةَ الموجبة للعَ لُ األقوال..، فإن األدلَّ ــا كســائر أدلة (وهذا القــول أعدَ ين نصا وقياسً ةَ الموجبة للعَ لُ األقوال..، فإن األدلَّ (وهذا القــول أعدَ
الوجــوب، ومعلومٌ أن مصلحــة وجوب العين قــد يُعارضها أحيانًا فــي القيمة من الوجــوب، ومعلومٌ أن مصلحــة وجوب العين قــد يُعارضها أحيانًا فــي القيمة من 

ا)(٤). .  ا)المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنفية شرعً المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنفية شرعً
وقــال: (وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحــة أو العدل، فال بأس به، مثل وقــال: (وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحــة أو العدل، فال بأس به، مثل 
شر الدراهم يُجزئه، وال يُكلَّف أن  شر الدراهم يُجزئه، وال يُكلَّف أن أن يبيع ثمرَ بســتانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عُ أن يبيع ثمرَ بســتانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عُ
ا أو حنطة إذ كان قد ساو الفقراء بنفسه، وقد نصَّ أحمدُ على جواز ذلك.  ا أو حنطة إذ كان قد ساو الفقراء بنفسه، وقد نصَّ أحمدُ على جواز ذلك. يشتريَ ثمرً يشتريَ ثمرً
هم أهل  دَّ الصدقاتُ على فقرائهم، ال أن ينقلهــا إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرُ رَ وأن تُ هم أهل   دَّ الصدقاتُ على فقرائهم، ال أن ينقلهــا إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرُ رَ وأن تُ  =

، ال أهل صدقة). ينظر: التلخيص الحبير ٢٤٢٢٤٢/٣، والجوهر النقي ، والجوهر النقي ١١٣١١٣/٤. ءٍ ، ال أهل صدقة). ينظر: التلخيص الحبير فَيْ ءٍ فَيْ
ينظر: الشرح الصغير ١/ / ٦٦٨٦٦٨، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣/ / ٣٦٥٣٦٥، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٢/ / ٢٥٢٥. ينظر: الشرح الصغير    (١)

أحكام القرآن، البن العربي ٥٢٠٥٢٠/٢. أحكام القرآن، البن العربي    (٢)
مجموع الفتاو، ابن تيمية ٨٢٨٢/٢٥٢٥. مجموع الفتاو، ابن تيمية    (٣)

.٨٢٨٢/٢٥٢٥ مجموع الفتاو ، القواعد النورانية، ص ١٣٦١٣٦، مجموع الفتاو القواعد النورانية، ص    (٤)
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، فإخراجُ القيمة  مس من اإلبل وليس عنده من يبيعه شاةً ، فإخراجُ القيمة ومثل أن يجب عليه شاةٌ في خَ مس من اإلبل وليس عنده من يبيعه شاةً ومثل أن يجب عليه شاةٌ في خَ
، وال يُكلَّف السفرَ إلى مدينة أخر ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون  ، وال يُكلَّف السفرَ إلى مدينة أخر ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون هنا كافٍ هنا كافٍ
عَ فيعطيهم إياها، أو ير الســاعي أن أخذها  عَ فيعطيهم إياها، أو ير الســاعي أن أخذها للزكاة طلَبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفَ للزكاة طلَبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفَ
ميصٍ  ، كما نُقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول ألهل اليمن: (ائتوني بخَ ميصٍ للفقــراء أنفعُ ، كما نُقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول ألهل اليمن: (ائتوني بخَ للفقــراء أنفعُ
بِيس أســهلُ عليكم، وخيرٌ لمن في المدينة مــن المهاجرين واألنصار)، وهذا قد  بِيس أســهلُ عليكم، وخيرٌ لمن في المدينة مــن المهاجرين واألنصار)، وهذا قد أو لَ أو لَ

قيل: إنه قاله في الزكاة، وقيل: في الجزية)قيل: إنه قاله في الزكاة، وقيل: في الجزية)(١). . 
المطلب الثالث: مقصد العدل.المطلب الثالث: مقصد العدل.

د به: الموازنة بين حقِّ  صَ قْ د به: الموازنة بين حقِّ من المقاصد الشــرعية في الزكاة: مقصد العــدل ويُ صَ قْ من المقاصد الشــرعية في الزكاة: مقصد العــدل ويُ
أصحاب األموال والمســتحقين للــزكاة في تقدير الزكاة، فال تكــون الزكاة مجحفةً أصحاب األموال والمســتحقين للــزكاة في تقدير الزكاة، فال تكــون الزكاة مجحفةً 
: (الــزكاة مبناها على التعديل بين  : (الــزكاة مبناها على التعديل بين بأرباب األمــوال، وال الفقراء، قال أبو يعلى الفراءُ بأرباب األمــوال، وال الفقراء، قال أبو يعلى الفراءُ

الفقراء وربِّ المال)الفقراء وربِّ المال)(٢)، ويدلُّ على هذا ما يلي: ، ويدلُّ على هذا ما يلي: 
»(٣)، وفي كتاب أبي بكر ، وفي كتاب أبي بكر  ــمْ الِهِ وَ ائِمَ أَمْ رَ كَ ــاكَ وَ إِيَّ »«وَ ــمْ الِهِ وَ ائِمَ أَمْ رَ كَ ــاكَ وَ إِيَّ : قولــه قولــه : : «وَ : أوالً أوالً
، إِالَّ ما شــاء  يْسٌ ، وال تَ ارٍ وَ ، وال ذاتُ عَ ــةٌ مَ رِ ج فــي الصدقة هَ ، إِالَّ ما شــاء فــي الزكاة: (وال يُخرَ يْسٌ ، وال تَ ارٍ وَ ، وال ذاتُ عَ ــةٌ مَ رِ ج فــي الصدقة هَ فــي الزكاة: (وال يُخرَ
)(٤)، وفي الموطَّأ عن ســفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب ، وفي الموطَّأ عن ســفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب  بعثه  بعثه  قُ دِّ صَ )المُ قُ دِّ صَ المُ
لِ وال تأخذ منه  ــخْ دُّ علينا بالسَّ ، فقالوا: أتعُ لِ ــخْ دُّ على الناس بالسَّ ــا، فكان يعُ قً لِ وال تأخذ منه مصدِّ ــخْ دُّ علينا بالسَّ ، فقالوا: أتعُ لِ ــخْ دُّ على الناس بالسَّ ــا، فكان يعُ قً مصدِّ
رَ له ذلــك، فقال عمر بن الخطاب: (نعم،  رَ له ذلــك، فقال عمر بن الخطاب: (نعم، شــيئًا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكَ شــيئًا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكَ

.٨٢٨٢/٢٥٢٥-٨٣٨٣ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (١)
.٣٤٣٤/٢٥٢٥ وينظر: مجموع الفتاو ، شرح مختصر الخرقي ١٨٣١٨٣/١، وينظر: مجموع الفتاو شرح مختصر الخرقي    (٢)

أخرجه البخاري في الصحيح، باب: أخذ الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا،  أخرجه البخاري في الصحيح، باب: أخذ الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا،    (٣)
برقم (برقم (١٤٩٦١٤٩٦).).

أخرجه البخــاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب: (ال تؤخــذ في الصدقة هرمة وال ذات  أخرجه البخــاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب: (ال تؤخــذ في الصدقة هرمة وال ذات    (٤)
عوار)، برقم (عوار)، برقم (١٤٥٥١٤٥٥). ). 
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بَّى،  ، وال الرُّ ــذ األَكولةَ ها، وال نأخُ ذُ لُها الراعــي، وال نأخُ لةِ يَحمِ ــخْ دُّ عليهم بالسَّ بَّى، نعُ ، وال الرُّ ــذ األَكولةَ ها، وال نأخُ ذُ لُها الراعــي، وال نأخُ لةِ يَحمِ ــخْ دُّ عليهم بالسَّ نعُ
اء الغنم  ذَ لٌ بين غِ دْ ، وذلك عَ عــةَ والثَّنِيَّةَ ذ الجذَ لَ الغنم، ونأخُ ، وال فحْ ــضَ اء الغنم وال الماخِ ذَ لٌ بين غِ دْ ، وذلك عَ عــةَ والثَّنِيَّةَ ذ الجذَ لَ الغنم، ونأخُ ، وال فحْ ــضَ وال الماخِ
، فهي  عتْ بَّى: التي قد وضَ نتَج، والرُّ : الصغيرة حين تُ خلةُ ، فهي ، قال مالك: والسَّ عتْ بَّى: التي قد وضَ نتَج، والرُّ : الصغيرة حين تُ خلةُ ه)(١)، قال مالك: والسَّ ه)وخيارِ وخيارِ
ن لتؤكَل.  ن لتؤكَل. تُربِّي ولدها، والماخض: هي الحامل، واألكولة: هي شــاة اللحم التي تُسمَّ تُربِّي ولدها، والماخض: هي الحامل، واألكولة: هي شــاة اللحم التي تُسمَّ
ــط من المال نظرٌ للجانبين، وعدلٌ بينهما، ألن أخذ الجيد إضرارٌ بربِّ ألن أخذ الجيد إضرارٌ بربِّ  ــط من المال نظرٌ للجانبين، وعدلٌ بينهما، ففي أخذ الوسَ ففي أخذ الوسَ

المال، وأخذ الرديء إضرارٌ بالفقراءالمال، وأخذ الرديء إضرارٌ بالفقراء(٢).
لــت الواجبَ في ابتداء نصاب اإلبــل من الزكاة= على  لــت الواجبَ في ابتداء نصاب اإلبــل من الزكاة= على أن الشــريعة جعَ ثانيًا: ثانيًا: أن الشــريعة جعَ
م قول أبي يعلى:  م قول أبي يعلى: خالف األصل في وجوب إخراج الــزكاة من جنس المال، وقد تقدَّ خالف األصل في وجوب إخراج الــزكاة من جنس المال، وقد تقدَّ
(وإنما خولف بفريضة اإلبل في ابتدائها، وجب في غير جنسها؛ ألن المال ال يحتمل (وإنما خولف بفريضة اإلبل في ابتدائها، وجب في غير جنسها؛ ألن المال ال يحتمل 

.(٣)( قَّ بْنا الكسرَ لَشَ )من جنسه، ولو أَوجَ قَّ بْنا الكسرَ لَشَ من جنسه، ولو أَوجَ
أثر مقصد العدل في االجتهاد الفقهي في الزكاة:أثر مقصد العدل في االجتهاد الفقهي في الزكاة:

يعتبر الفقهاء مقصد العدل في فهــم النصوص الواردة في الزكاة، أو االجتهاد يعتبر الفقهاء مقصد العدل في فهــم النصوص الواردة في الزكاة، أو االجتهاد 
، ويدل على ذلك ما يلي:  دْ فيه نصٌّ رِ ، ويدل على ذلك ما يلي: فيما لم يَ دْ فيه نصٌّ رِ فيما لم يَ

مَ أكثرَ الحولِ شرطًا لوجوب  ــوْ مَ أكثرَ الحولِ شرطًا لوجوب اعتبَر الحنفيَّة والحنابلة السَّ ــوْ المســألة األولى: المســألة األولى: اعتبَر الحنفيَّة والحنابلة السَّ
ا؛  لْفِ اليسير شرعً ا؛ الزكاة في بهيمة األنعام؛ قال ابن الهمام: (ال يزول اسم السائمة بالعَ لْفِ اليسير شرعً الزكاة في بهيمة األنعام؛ قال ابن الهمام: (ال يزول اسم السائمة بالعَ
بَ على أهل ديارهم مع العلم بأنها ال تكتفي بالسوم  بَ على أهل ديارهم مع العلم بأنها ال تكتفي بالسوم ألنه عليه الصالة والســالم أوجَ ألنه عليه الصالة والســالم أوجَ
أخرجــه مالك في الموطــأ، كتاب الزكاة، باب ما يعتد به من الســخل فــي الصدقة، برقم  أخرجــه مالك في الموطــأ، كتاب الزكاة، باب ما يعتد به من الســخل فــي الصدقة، برقم    (١)
(٩٠٩٩٠٩)، والبيهقي في الســنن الكبر، كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الغنم الســائمة، )، والبيهقي في الســنن الكبر، كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الغنم الســائمة، 
يّ مثل دني، وهو السخال الصغار. ينظر:  ذِ اء جمع غَ ذَ يّ مثل دني، وهو السخال الصغار. ينظر: باب الســن التي تؤخذ في الغنم. وغِ ذِ اء جمع غَ ذَ باب الســن التي تؤخذ في الغنم. وغِ

الصحاح الصحاح ٢٤٤٤٢٤٤٤/٦، النهاية في غريب الحديث ، النهاية في غريب الحديث ٣٤٨٣٤٨/٣. . 
ينظر: المنتقى، للباجي ١٤٤١٤٤/٢. ينظر: المنتقى، للباجي    (٢)
شرح مختصر الخرقي ١٧٣١٧٣/١. شرح مختصر الخرقي    (٣)
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في جميع الســنة، إذ ال يوجد في جميع الســنة في ديارهم بل وال غيرها ما تكتفي به، في جميع الســنة، إذ ال يوجد في جميع الســنة في ديارهم بل وال غيرها ما تكتفي به، 
جد في غيرها لم يمكنهم ذلك في زمن شدة البرد والثلج واألمطار المستمرة، فلو  جد في غيرها لم يمكنهم ذلك في زمن شدة البرد والثلج واألمطار المستمرة، فلو ولو وُ ولو وُ
ه  ه البُهوتيُّ في «كشاف القناع» بقوله: (فاعتبارُ رَ حه ما ذكَ ه ، ويوضِّ ه البُهوتيُّ في «كشاف القناع» بقوله: (فاعتبارُ رَ حه ما ذكَ اعتُبر انتفَت الزكاة)اعتُبر انتفَت الزكاة)(١)، ويوضِّ
ك، واعتبار  ك، واعتبار في كل العام إجحافٌ بالفقراء، واالكتفاءُ به في بعض العام إجحافٌ بالمالَّ في كل العام إجحافٌ بالفقراء، واالكتفاءُ به في بعض العام إجحافٌ بالمالَّ
قَ بالكل في أحكام  قَ بالكل في أحكام األكثر تعديلٌ بينهما، ودفعٌ ألعلى الضررين بأدناهما، واألكثرُ أُلحِ األكثر تعديلٌ بينهما، ودفعٌ ألعلى الضررين بأدناهما، واألكثرُ أُلحِ

كثيرة)كثيرة)(٢).
 ، ا ال تعيش بدونه أو تعيش بضرر بيِّنٍ لِفت قدرً ، أما الشافعيَّة فذهبوا إلى أنها إنْ عُ ا ال تعيش بدونه أو تعيش بضرر بيِّنٍ لِفت قدرً أما الشافعيَّة فذهبوا إلى أنها إنْ عُ
ــوم، فتجب الزكاة في السائمة  ــوم، فتجب الزكاة في السائمة ، وأما المالكيَّة فال يعتبرون شــرط السَّ فال زكاة فيهافال زكاة فيها(٣)، وأما المالكيَّة فال يعتبرون شــرط السَّ

والمعلوفةوالمعلوفة(٤).
المسألة الثانية: المسألة الثانية: اتفق الفقهاء على أن الزكاة ال تؤخذ من كرائم األموال؛ مراعاةً اتفق الفقهاء على أن الزكاة ال تؤخذ من كرائم األموال؛ مراعاةً 
لحقِّ أصحاب األموال، وال يؤخذ من المعيــب مع وجود غيره؛ مراعاة لحقِّ الفقير؛ لحقِّ أصحاب األموال، وال يؤخذ من المعيــب مع وجود غيره؛ مراعاة لحقِّ الفقير؛ 
يق  ا؛ وذلك لما جاء في كتاب أبي بكر الصدِّ عً جَ المكلَّفُ من كِرام ماله تطوُّ يق إال أن يُخرِ ا؛ وذلك لما جاء في كتاب أبي بكر الصدِّ عً جَ المكلَّفُ من كِرام ماله تطوُّ إال أن يُخرِ
يْسٌ إال ما شاء  وارٍ وال تَ اتُ عَ ةٌ وال ذَ مَ رِ دقة هَ جُ في الصَّ رَ يْسٌ إال ما شاء  في الصدقة: (وال يُخْ وارٍ وال تَ اتُ عَ ةٌ وال ذَ مَ رِ دقة هَ جُ في الصَّ رَ  في الصدقة: (وال يُخْ
م من قصد الشارع  ق)؛ فالنهي عن أخذ الكريم أو المعيب من األموال؛ لما تقدَّ دِّ صَ م من قصد الشارع الْمُ ق)؛ فالنهي عن أخذ الكريم أو المعيب من األموال؛ لما تقدَّ دِّ صَ الْمُ

للموازنة بين حقِّ الغني والفقير. للموازنة بين حقِّ الغني والفقير. 
ا أومعيبًا، فهل  ا أومعيبًا، فهل واختلَف الفقهاء فيما إذا كان النصاب من بهيمة األنعام كلُّه كريمً واختلَف الفقهاء فيما إذا كان النصاب من بهيمة األنعام كلُّه كريمً

لزمه إخراجُ كريم المال، وهل يُجزئه إخراجُ المعيبة؟ لزمه إخراجُ كريم المال، وهل يُجزئه إخراجُ المعيبة؟يَ يَ
ج  خرَ ثلَ المُ ج فأجاز الشافعيَّة والحنابلة إخراجَ الهرمة والمعيبة إذا كان النصاب مِ خرَ ثلَ المُ فأجاز الشافعيَّة والحنابلة إخراجَ الهرمة والمعيبة إذا كان النصاب مِ

فتح القدير ١٩٥١٩٥/٢. .  فتح القدير    (١)
كشاف القناع ٣٤٥٣٤٥/٤. .  كشاف القناع    (٢)

ينظر: مغني المحتاج ٣٨٠٣٨٠/١، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٣٧٢٣٧/٣. ينظر: مغني المحتاج    (٣)
ينظر: الشرح الكبير ٤٣٠٤٣٠/١، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٥٩٢٥٩٢/١. ينظر: الشرح الكبير    (٤)



تمهيدتمهيد

٦٣٦٣

فــي الصفة، وهذا لمعنى التعديل بين حقِّ المالك والفقير، فلم يجب عليه المواســاةُ فــي الصفة، وهذا لمعنى التعديل بين حقِّ المالك والفقير، فلم يجب عليه المواســاةُ 
بأفضل مما يَملِكبأفضل مما يَملِك(١).

وذهب الحنفيَّةُ والمالكية إلى أنه ال يجزئ إخراجُ المعيبة ولو كان النصاب كلُّه وذهب الحنفيَّةُ والمالكية إلى أنه ال يجزئ إخراجُ المعيبة ولو كان النصاب كلُّه 
ا، ويجب عليه  لزمه إخراجُ الكريم من األنعام إذا كان النصاب كلُّه كريمً ا، ويجب عليه معيبًا، كما ال يَ لزمه إخراجُ الكريم من األنعام إذا كان النصاب كلُّه كريمً معيبًا، كما ال يَ
ذَ الساعي المعيبةَ إذا كانت أحظَّ للفقراء،  ذَ الساعي المعيبةَ إذا كانت أحظَّ للفقراء، . وأجاز المالكية أخْ ــطُ في الحالين(٢). وأجاز المالكية أخْ ــطُ في الحالينالوسَ الوسَ
ومقتضــى أصل الحنفية في جواز إخــراج القيمة موافقتُهم إذا كانــت المعيبة بقيمة ومقتضــى أصل الحنفية في جواز إخــراج القيمة موافقتُهم إذا كانــت المعيبة بقيمة 

عَ الفرق(٣). عَ الفرقالوسط أو دفَ الوسط أو دفَ
اب: (الزكاة موضوعةٌ على العدل بين أرباب  اب: (الزكاة موضوعةٌ على العدل بين أرباب وفي هذا يقول القاضي عبد الوهَّ وفي هذا يقول القاضي عبد الوهَّ
ثْلِه، وقد ثبت  رَ مِ رِ من وجه آخَ ثْلِه، وقد ثبت األموال والفقراء، فإذا نُظر ألحدهما من وجه نُظر لآلخَ رَ مِ رِ من وجه آخَ األموال والفقراء، فإذا نُظر ألحدهما من وجه نُظر لآلخَ
ا ألرباب األموال، وبإزائه أن تكون  ا ألرباب األموال، وبإزائه أن تكون أن الماشية إن كانت كرائمَ كلُّها، لم يؤخذ منها نظرً أن الماشية إن كانت كرائمَ كلُّها، لم يؤخذ منها نظرً

ا للفقراء)(٤). .  ا للفقراء)كلها هرائم، فال يؤخذ منها نظرً كلها هرائم، فال يؤخذ منها نظرً
المســألة الثالثة: المســألة الثالثة: ذهب الجمهور من الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة إلى وجوب ذهب الجمهور من الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة إلى وجوب 
رون فــي الذهب والفضة، وجعلوهما بمثابة  رون فــي الذهب والفضة، وجعلوهما بمثابة ، وهم يتاجِ الزكاة في أموال الصيارفةالزكاة في أموال الصيارفة(٥)، وهم يتاجِ
ينظر: نهاية المحتاج ٥٢٥٢/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٢٤٢٢٤/٣، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٤١٤١/٢، شــرح ، شــرح  ينظر: نهاية المحتاج    (١)

منتهى اإلرادات منتهى اإلرادات ٢٠٧٢٠٧/٢.
ينظر: تبيين الحقائق ٢٧٢٢٧٢/١، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٦٢٨٦/٢، الشــرح الكبير مع حاشــية الدسوقي ، الشــرح الكبير مع حاشــية الدسوقي  ينظر: تبيين الحقائق    (٢)

٤٣٥٤٣٥/١، منح الجليل ، منح الجليل ١٢١٢/٢. . 
ينظر: تبيين الحقائق ٢٧٢٢٧٢/١، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٦٢٨٦/٢، الشــرح الكبير مع حاشــية الدسوقي ، الشــرح الكبير مع حاشــية الدسوقي  ينظر: تبيين الحقائق    (٣)
٤٣٥٤٣٥/١، منــح الجليل ، منــح الجليل ١٢١٢/٢، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٥٢٥٢/٣، تحفــة المحتاج ، تحفــة المحتاج ٢٢٤٢٢٤/٣، مطالب ، مطالب 

أولي النهى أولي النهى ٤١٤١/٢.
اإلشراف على نكت مسائل الخالف، تحقيق: مشهور ١١٧١١٧/٢. .  اإلشراف على نكت مسائل الخالف، تحقيق: مشهور    (٤)

ينظر: البحر الرائق ينظر: البحر الرائق ٢٣٥٢٣٥/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٥٢٨٥/٢، اإلشــراف على نكت مســائل الخالف ، اإلشــراف على نكت مســائل الخالف   (٥)
٤٠٣٤٠٣/١-٤٠٤٤٠٤، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٣٨٤٣٨/١، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٣٣٣٣٣/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٨٧١٨٧/٢.



٦٤٦٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ا للحول،  لَ أعيانها قاطعً ا للحول، الجنــس الواحد في ضم بعضها إلى بعض، ولم يعتبــروا تبدُّ لَ أعيانها قاطعً الجنــس الواحد في ضم بعضها إلى بعض، ولم يعتبــروا تبدُّ
ا وجبت عليهم الزكاة؛  مَ ، لَ لَ أعيان الذهب والفضة يَقطــع الحولَ ر أنَّ تبدُّ ا وجبت عليهم الزكاة؛ ألنــه لو قدِّ مَ ، لَ لَ أعيان الذهب والفضة يَقطــع الحولَ ر أنَّ تبدُّ ألنــه لو قدِّ
كما هو مذهب الشافعيَّةكما هو مذهب الشافعيَّة(١)؛ إعماالً لألصل في كون اإلبدال بين أنواع األموال الزكوية ؛ إعماالً لألصل في كون اإلبدال بين أنواع األموال الزكوية 
؛ إال أن الجمهور اعتبروا اتحــادَ المقصود بها، وقالوا: تجب الزكاة في  ؛ إال أن الجمهور اعتبروا اتحــادَ المقصود بها، وقالوا: تجب الزكاة في يَقطع الحولَ يَقطع الحولَ
ة للتجــارة، وال ينقطع الحولُ بإبدالهــا؛ لئالَّ يؤدي إلى  ة للتجــارة، وال ينقطع الحولُ بإبدالهــا؛ لئالَّ يؤدي إلى أمــوال الصيارف؛ ألنها معدَّ أمــوال الصيارف؛ ألنها معدَّ
ســقوط الزكاة في مال ينمو ووجوبِها فيما ال ينمو، وأصولُ الشرع تقتضي عكسهســقوط الزكاة في مال ينمو ووجوبِها فيما ال ينمو، وأصولُ الشرع تقتضي عكسه(٢)، ، 
فعدم إيجاب الزكاة في أموال الصيارفة يــؤدي إلى حرمان الفقراء من الزكاة في هذا فعدم إيجاب الزكاة في أموال الصيارفة يــؤدي إلى حرمان الفقراء من الزكاة في هذا 

المال النَّامي، وهو مخالف لمقصد العدل بين الغني والفقير في األموال النامية.المال النَّامي، وهو مخالف لمقصد العدل بين الغني والفقير في األموال النامية.
المســألة الرابعة: المســألة الرابعة: ذهب الجمهــور من الحنفيَّة والمالكيَّــة والحنابلة إلى ضمِّ ذهب الجمهــور من الحنفيَّة والمالكيَّــة والحنابلة إلى ضمِّ 
الذهب إلى الفضة في تكميل النصابالذهب إلى الفضة في تكميل النصاب(٣)؛ وذلك (ألنهما وإن كانا جنســين مختلفين ؛ وذلك (ألنهما وإن كانا جنســين مختلفين 
شر  ، ففي حكم الزكاة هما جنسٌ واحد حتى يتفق الواجب فيهما، فيتقدر بربع العُ شر صورةً ، ففي حكم الزكاة هما جنسٌ واحد حتى يتفق الواجب فيهما، فيتقدر بربع العُ صورةً
على كل حال، ووجوبُ الزكاة فيهما باعتبار معنى واحد، وهو المالية القائمة باعتبار على كل حال، ووجوبُ الزكاة فيهما باعتبار معنى واحد، وهو المالية القائمة باعتبار 
أصلهما)أصلهما)(٤)، ثم اختلَفوا هل يكون الضمُّ بالقيمة كما هو مذهب اإلمام أبي حنيفة، ثم اختلَفوا هل يكون الضمُّ بالقيمة كما هو مذهب اإلمام أبي حنيفة(٥)؛، ؛، 

أو باألجزاء، كما ذهب إليه الصاحبان، وهو مذهب المالكيةأو باألجزاء، كما ذهب إليه الصاحبان، وهو مذهب المالكية(٦) والحنابلة والحنابلة(٧)؟ ؟ 
هم في ذلك، كمــا يقول الغزالي: (أن  دُ هم في ذلك، كمــا يقول الغزالي: (أن  بعدم الضم؛ ومعتمَ دُ وقال الشــافعيةوقال الشــافعية(٨) بعدم الضم؛ ومعتمَ

ينظر: نهاية المحتاج ٦٥٦٥/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٣٥٢٣٥/٣. ينظر: نهاية المحتاج    (١)
ينظر: كشاف القناع ٣٣٣٣٣٣/٤. ينظر: كشاف القناع    (٢)

ينظر: فتح القدير ٢٢٢٢٢٢/٢-٢٢٣٢٢٣، الشــرح الكبير مع حاشــية الدســوقي ، الشــرح الكبير مع حاشــية الدســوقي ٤٥٥٤٥٥/١، نهاية ، نهاية  ينظر: فتح القدير    (٣)
المحتاج المحتاج ٨٥٨٥/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٥١٥/٥.

المبسوط، للسرخسي ١٩٣١٩٣/٢. المبسوط، للسرخسي    (٤)
ينظر: فتح القدير ٢٢٢٢٢٢/٢-٢٢٣٢٢٣. ينظر: فتح القدير    (٥)

ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٥٥٤٥٥/١. ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٦)
ينظر: كشاف القناع ١٥١٥/٥. ينظر: كشاف القناع    (٧)

ينظر: نهاية المحتاج ٨٥٨٥/٣. ينظر: نهاية المحتاج    (٨)



تمهيدتمهيد

٦٥٦٥

بَ زكاة الدراهم على من ملَكَ مئتي درهم، وزكاةَ الذهب على من ملَك  بَ زكاة الدراهم على من ملَكَ مئتي درهم، وزكاةَ الذهب على من ملَك الشــرع أوجَ الشــرع أوجَ
ا، ونفى الزكاةَ عما دونه، ولم يَملِك الرجــلُ ال هذا وال ذاك، فال زكاة  ا، ونفى الزكاةَ عما دونه، ولم يَملِك الرجــلُ ال هذا وال ذاك، فال زكاة عشــرين دينارً عشــرين دينارً

ين، ال باعتبار القيمة)(١). بتْ فيهما باعتبار العَ ه أن الزكاة وجَ ين، ال باعتبار القيمة)عليه، وتحقيقُ بتْ فيهما باعتبار العَ ه أن الزكاة وجَ عليه، وتحقيقُ
لوا من شــيئين نصابُهما  لوا من شــيئين نصابُهما وقول الجمهور فيه مخالفةٌ لمفهوم النص؛ ألنهم جعَ وقول الجمهور فيه مخالفةٌ لمفهوم النص؛ ألنهم جعَ
 ، ا، فهم قالوا بنصاب ليس هو بنصابِ ذهب وال فضةٍ ا واحدً ، مختلفٌ في الــوزن نصابً ا، فهم قالوا بنصاب ليس هو بنصابِ ذهب وال فضةٍ ا واحدً مختلفٌ في الــوزن نصابً
غير أنهم نظروا في ذلك مراعاةً لحق الفقير؛ كما نص على ذلك ابن مودود الموصليُّ غير أنهم نظروا في ذلك مراعاةً لحق الفقير؛ كما نص على ذلك ابن مودود الموصليُّ 
دانِ في معنى  دانِ في معنى  حيث قال: ((ويضمُّ أحدهما إلى اآلخر)؛ ألنهما متَّحِ فــي «االختيار»فــي «االختيار»(٢) حيث قال: ((ويضمُّ أحدهما إلى اآلخر)؛ ألنهما متَّحِ
ا للفقراء)،  م نظرً نِيَّة؛ والزكاة تعلَّقت بهما باعتبار الماليــة والثَّمنيَّة، فيُضَ ا للفقراء)، الماليَّة والثَّمَ م نظرً نِيَّة؛ والزكاة تعلَّقت بهما باعتبار الماليــة والثَّمنيَّة، فيُضَ الماليَّة والثَّمَ
ويقــول ابن الهمــام: (إنما كانا نصابَ الزكاة بســبب الثَّمنيَّة؛ ألنــه المفيد لتحصيل ويقــول ابن الهمــام: (إنما كانا نصابَ الزكاة بســبب الثَّمنيَّة؛ ألنــه المفيد لتحصيل 
األغراض وســدِّ الحاجات، ال لخصوص اللون أو الجوهــر، وهذا ألن ثبوت الغنى األغراض وســدِّ الحاجات، ال لخصوص اللون أو الجوهــر، وهذا ألن ثبوت الغنى 
ا  ا واحدً دا فيه، فكانا جنسً ا -وهو السبب في الحقيقة- إنما هو بذلك ال بغيره، وقد اتَّحَ ا واحدً دا فيه، فكانا جنسً -وهو السبب في الحقيقة- إنما هو بذلك ال بغيره، وقد اتَّحَ
فــي حقِّ الزكاة، وإن لم يعتبر االتحاد في حقِّ غيره من األحكام، كالتفاضل في البيع، فــي حقِّ الزكاة، وإن لم يعتبر االتحاد في حقِّ غيره من األحكام، كالتفاضل في البيع، 
ر بكذا إذا كان بصورة كــذا، وبكذا إذا كان بصورة كذا،  نُ المقدَّ ر بكذا إذا كان بصورة كــذا، وبكذا إذا كان بصورة كذا، فحقيقة الســبب الثَّمَ نُ المقدَّ فحقيقة الســبب الثَّمَ
قَ للســببية في السوائم، فإن الغنى لم يثبُت باعتباره،  كوب فإنه ليس المحقِّ قَ للســببية في السوائم، فإن الغنى لم يثبُت باعتباره، بخالف الرُّ كوب فإنه ليس المحقِّ بخالف الرُّ
ها منفعةً األكل  تَدُّ بها الحاجات؛ أعظَمُ ها منفعةً األكل بل باعتبار ماليَّتها المشتملة على منافعَ شتَّى تَسْ تَدُّ بها الحاجات؛ أعظَمُ بل باعتبار ماليَّتها المشتملة على منافعَ شتَّى تَسْ

التي بها يقوم ذات المنتفع ونفسه)التي بها يقوم ذات المنتفع ونفسه)(٣).
ضٌ بمقصد الوضوح  ا، وأنه معارَ ضٌ بمقصد الوضوح ورأ ابن رشد الحفيدُ في قول الجمهور ارتباكً ا، وأنه معارَ ورأ ابن رشد الحفيدُ في قول الجمهور ارتباكً
وه من أن يجعلوا  وه من أن يجعلوا والبيان في هذا المقام، وبيَّن ذلك بقوله: (وسبب هذا االرتباك ما رامُ والبيان في هذا المقام، وبيَّن ذلك بقوله: (وسبب هذا االرتباك ما رامُ
ا، وهذا كلُّه ال معنى له، ولعل من  ا واحدً ا، وهذا كلُّه ال معنى له، ولعل من من شــيئين نصابُهما مختلفٌ في الوزن نصابً ا واحدً من شــيئين نصابُهما مختلفٌ في الوزن نصابً

تحصين المآخذ ٦١١٦١١/١. تحصين المآخذ    (١)
االختيار لتعليل المختار ١١٠١١٠/١. .  االختيار لتعليل المختار    (٢)
فتح القدير، البن الهمام ٢٢٢٢٢٢/٢. .  فتح القدير، البن الهمام    (٣)



٦٦٦٦
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ا في الشرع حيث ال حكم؛ ألنه قد قال  هما إلى اآلخر، فقد أحدث حكمً ا في الشرع حيث ال حكم؛ ألنه قد قال رام ضمَّ أحدِ هما إلى اآلخر، فقد أحدث حكمً رام ضمَّ أحدِ
بنصاب ليس هو بنصابِ ذهبٍ وال فضة، ويســتحيل في عادة التكليف واألمر بالبيان بنصاب ليس هو بنصابِ ذهبٍ وال فضة، ويســتحيل في عادة التكليف واألمر بالبيان 
أن يكون في أمثال هذه األشياء المحتملة حكمٌ مخصوص، فيسكُت عنه الشارع حتى أن يكون في أمثال هذه األشياء المحتملة حكمٌ مخصوص، فيسكُت عنه الشارع حتى 
، والشارع إنما  ، والشارع إنما يكون سكوته سببًا ألن يعرض فيه من االختالف ما مقداره هذا المقدارُ يكون سكوته سببًا ألن يعرض فيه من االختالف ما مقداره هذا المقدارُ

بُعِثَ بُعِثَ  لرفع االختالف) لرفع االختالف)(١). . 

بداية المجتهد ١٨١٨/٢. بداية المجتهد    (١)



كاة ابِ الزّ فقهُ التّقديرِ في حسَ
دراسةٌ تأصيليةٌ



٦٨٦٨



٦٩٦٩

ل  دُّ هذا الفصل األســاس النظريَّ لفقه التقدير في حســاب الزكاة ، ويشكِّ عَ ل يُ دُّ هذا الفصل األســاس النظريَّ لفقه التقدير في حســاب الزكاة ، ويشكِّ عَ يُ
بمباحثه أصول نظرية علمية لفقه التقدير في حساب الزكاة ومنهج التحري والتقريب بمباحثه أصول نظرية علمية لفقه التقدير في حساب الزكاة ومنهج التحري والتقريب 

في حساب الزكاة، وقد انتظم الكالم في هذا الفصل في أربعة  مباحث: في حساب الزكاة، وقد انتظم الكالم في هذا الفصل في أربعة  مباحث: 
المبحث األول:المبحث األول: مفهوم التقدير في حساب الزكاة.  مفهوم التقدير في حساب الزكاة. 

المبحث الثاني:المبحث الثاني: مشروعيَّة التقدير في حساب الزكاة.  مشروعيَّة التقدير في حساب الزكاة. 
المبحث الثالث:المبحث الثالث: شروط التقدير في حساب الزكاة.  شروط التقدير في حساب الزكاة. 

المبحث الرابع:المبحث الرابع: آثار العمل بالتقدير في حساب الزكاة. آثار العمل بالتقدير في حساب الزكاة.
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٧١٧١

 
مفهوم التقدير في حساب الز كاةمفهوم التقدير في حساب الز كاة

د هذا المبحث إلى التعريف بموضوع وهو التقديرُ في حساب الزكاة،  د هذا المبحث إلى التعريف بموضوع وهو التقديرُ في حساب الزكاة، يَقصِ يَقصِ
وقد اقتضى ذلك بيان المفهوم الداللي للتقدير في أصول الفقه والقواعد الفقهية وقد اقتضى ذلك بيان المفهوم الداللي للتقدير في أصول الفقه والقواعد الفقهية 
رِ البحث  قتصِ رِ البحث وتطبيقاته الفقهية، وبيان المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة، ولم يَ قتصِ وتطبيقاته الفقهية، وبيان المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة، ولم يَ
ماتٍ  ن متمِّ ماتٍ في هذا الفصلِ على إيضاح معانيهــا في اللغة واالصطالح، بل يتضمَّ ن متمِّ في هذا الفصلِ على إيضاح معانيهــا في اللغة واالصطالح، بل يتضمَّ
بِينُ عن حقائق هــذه المصطلحات، وقد انتظ مَ الــكالم عليه في ثالثة مطالب؛  بِينُ عن حقائق هــذه المصطلحات، وقد انتظ مَ الــكالم عليه في ثالثة مطالب؛ تُ تُ

وهي:وهي:
المطلب األول: التقدير في السياق الفقهي واألصولي؛ المفهوم واالعتبار.المطلب األول: التقدير في السياق الفقهي واألصولي؛ المفهوم واالعتبار.

: التقدير لغة. : التقدير لغة.أوالً أوالً

ه  رُ دُ ه وأَقْ رُ تُ الشيءَ أَقدِ رْ دَ ا، ويقال: قَ ره تقديرً تُ الشيءَ أُقدِّ رْ دَّ ه التقديرُ مصدرُ قَ رُ دُ ه وأَقْ رُ تُ الشيءَ أَقدِ رْ دَ ا، ويقال: قَ ره تقديرً تُ الشيءَ أُقدِّ رْ دَّ التقديرُ مصدرُ قَ
ا، بمعنًى(١)، وأصل مادة: (القاف والدال والراء) -كما يقول ابن فارس-: (أصلٌ ، وأصل مادة: (القاف والدال والراء) -كما يقول ابن فارس-: (أصلٌ  رً دْ ا، بمعنًىقَ رً دْ قَ
ه كذا؛  رُ دْ ر: مبلغُ كلِّ شيء؛ يقال: قَ دْ هِ ونهايتِه. فالقَ نهِ بلَغِ الشيء وكُ ه كذا؛ صحيحٌ يدلُّ على مَ رُ دْ ر: مبلغُ كلِّ شيء؛ يقال: قَ دْ هِ ونهايتِه. فالقَ نهِ بلَغِ الشيء وكُ صحيحٌ يدلُّ على مَ

ر)(٢). دَ ه، وكذلك القَ بلَغُ ر)أي: مَ دَ ه، وكذلك القَ بلَغُ أي: مَ
ينظر مادة (ق د ر) في: العين ٥/ / ١٢٢١٢٢، مقاييس اللغة ، مقاييس اللغة ٥/ / ٦١٦١، المصباح المنير، ص ، المصباح المنير، ص ٤٠١٤٠١، ،  ينظر مادة (ق د ر) في: العين    (١)

القاموس المحيط، ص القاموس المحيط، ص ٥٩١٥٩١، تاج العروس ، تاج العروس ١٣١٣/ / ٣٨٢٣٨٢.
مقاييس اللغة، مادة (ق د ر) ٦١٦١/٥. مقاييس اللغة، مادة (ق د ر)    (٢)
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هٍ من المعاني: هٍ من المعاني:وأما التقدير، فإنه يأتي في اللغة على أوجُ وأما التقدير، فإنه يأتي في اللغة على أوجُ
أولها: قياسُ الشيء بالشــيء، أولها: قياسُ الشيء بالشــيء، و(تقديره بعالماتٍ تُقطِّعه عليها)و(تقديره بعالماتٍ تُقطِّعه عليها)(١)، حسيا كان ، حسيا كان 
تَه عليه، ومنه قول عائشة  رتُه به، إذا قِسْ دَ رتُ الشــيءَ بالشــيء وقَ تَه عليه، ومنه قول عائشة أو معنويا، يقال: قدَّ رتُه به، إذا قِسْ دَ رتُ الشــيءَ بالشــيء وقَ أو معنويا، يقال: قدَّ
روا  روا ؛ أي: قَدِّ ، الحريصةِ على اللَّهو)(٢)؛ أي: قَدِّ رَ الجارية الحديثةِ الســنِّ دْ روا قَ ، الحريصةِ على اللَّهو): (فاقدُ رَ الجارية الحديثةِ الســنِّ دْ روا قَ : (فاقدُ

ا وكيالً ووزنًا(٤). ا وكيالً ووزنًا. ومنه: بيان مقدار األشياء عددً وا(٣). ومنه: بيان مقدار األشياء عددً واوقايِسُ وقايِسُ
رت أمر كذا  رت أمر كذا والعزمُ على الشيء، يقال: قدَّ ر في تسوية األمر وتهيئته، والعزمُ على الشيء، يقال: قدَّ ر في تسوية األمر وتهيئته، ثانيًا: التفكُّ ثانيًا: التفكُّ
ا،  رُ له قدرً ر له وأقدِ رتُ ألمر كذا وكذا أقدُ ــدّ ا، وكذا؛ أي: نويته وعقدتُ عليه، تقول: قَ رُ له قدرً ر له وأقدِ رتُ ألمر كذا وكذا أقدُ ــدّ وكذا؛ أي: نويته وعقدتُ عليه، تقول: قَ

   #   "   !   #   "   !   å   ä   ã   â   نث   å   ä   ã   â   أي: نظرت فيه ودبَّرته وقايســتهأي: نظرت فيه ودبَّرته وقايســته(٥)، ومنه قوله تعالى: ، ومنه قوله تعالى: نث
$   %   &   '   )   (   مث$   %   &   '   )   (   مث(٦).

ا،  رته تقديرً ، وقدَّ ارةً دَ ه قَ رُ تُه أقدِ رْ دَ ا، يقال: قَ رته تقديرً ، وقدَّ ارةً دَ ه قَ رُ تُه أقدِ رْ دَ ثالثًا: تسويةُ أمر وتهيئتُه والتوقيت له؛ ثالثًا: تسويةُ أمر وتهيئتُه والتوقيت له؛ يقال: قَ
ومنه قولــه تعالى: ومنه قولــه تعالى: نث   n   m   l   k   j   مثنث   n   m   l   k   j   مث(٧)، وقولــه تعالى: ، وقولــه تعالى: نث   2   3   4   نث   2   3   4   
5      مث5      مث(٨)، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: نث   Q   P   O   N      مثنث   Q   P   O   N      مث(٩)، وقرئ قوله تعالى: ، وقرئ قوله تعالى: نث 0   نث 0   
ير: اللحمُ  دِ ير: اللحمُ . ومنه يُطلَق التقدير على الطَّبْخ، والقَ دِ 1   2   3   مث1   2   3   مث(١٠١٠) بالتشــديد بالتشــديد(١١١١). ومنه يُطلَق التقدير على الطَّبْخ، والقَ

تهذيب اللغة ٢٤٢٤/٩. .  تهذيب اللغة    (١)
أخرجــه البخاري في الصحيح، كتاب النكاح، باب حســن المعاشــرة مــع األهل، برقم  أخرجــه البخاري في الصحيح، كتاب النكاح، باب حســن المعاشــرة مــع األهل، برقم    (٢)
(٥١٩٠٥١٩٠)، ومســلم في الصحيح، كتاب صالة العيدين، برقــم ()، ومســلم في الصحيح، كتاب صالة العيدين، برقــم (٨٩٢٨٩٢)، عن عروة بن الزبير )، عن عروة بن الزبير 

. عن عائشة عن عائشة
تهذيب اللغة ٢٤٢٤/٩، وينظر: مادة (ق د ر) في القاموس المحيط، ص ، وينظر: مادة (ق د ر) في القاموس المحيط، ص ٤٦٠٤٦٠، وتاج العروس ، وتاج العروس  تهذيب اللغة    (٣)

.٣٧٠٣٧٠/١٣١٣
ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، ص ٦٥٨٦٥٨. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، ص    (٤)

ينظر: تهذيب اللغة ٢٤٢٤/٩. .  ينظر: تهذيب اللغة   سورة المدثر، اآلية: ١٨١٨-٢٠٢٠.(٥)  سورة المدثر، اآلية:    (٦)
سورة عبس، اآلية: ١٩١٩. سورة عبس، اآلية:   سورة المزمل، اآلية: ٢٠٢٠.(٧)  سورة المزمل، اآلية:    (٨)

سورة الواقعة، اآلية: ٦٠٦٠. سورة الواقعة، اآلية:   سورة المرسالت، اآلية: ٢٣٢٣.(٩)  سورة المرسالت، اآلية:    (١٠١٠)
وهي قراءة نافع، والكسائي، ينظر: إبراز المعاني، ألبي شامة، ص ٤٦٥٤٦٥، الكشف عن وجوه ، الكشف عن وجوه  وهي قراءة نافع، والكسائي، ينظر: إبراز المعاني، ألبي شامة، ص    (١١١١)= = 
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ر من هذا الباب(١). دْ ار، ويقال: الطبَّاخ، ولعلَّ إطالق القِ : الجزَّ دارُ ر من هذا البابالمطبوخ، والقُ دْ ار، ويقال: الطبَّاخ، ولعلَّ إطالق القِ : الجزَّ دارُ المطبوخ، والقُ
ــر قوله تعالى: نث   E   D   C   B   A      مثنث   E   D   C   B   A      مث(٢)؛ أي: ما ؛ أي: ما  ــر قوله تعالى: وبه فسِّ ا: التعظيم، وبه فسِّ ا: التعظيم، رابعً رابعً
ته  فَ وه بصِ فُ ته عظَّموه حقَّ تعظيمه، قال ابن فارس: (وهذا صحيح، وتلخيصه أنهم لم يصِ فَ وه بصِ فُ عظَّموه حقَّ تعظيمه، قال ابن فارس: (وهذا صحيح، وتلخيصه أنهم لم يصِ

التي تنبغي له تعالى)التي تنبغي له تعالى)(٣).
 ، رُ ر ويقدُ رَ يقدِ ا، وقــدَ ه تقديرً رُ قدِّ زق يُ ر الله الــرِّ ، يقال: قدَّ رُ ر ويقدُ رَ يقدِ ا، وقــدَ ه تقديرً رُ قدِّ زق يُ ر الله الــرِّ ــا: التَّضييق، يقال: قدَّ ــا: التَّضييق، خامسً خامسً

ــبعة قوله تعالى: نث   ±   ²   ³   نث   ±   ²   ³    ر، وبه قرأ السَّ ــبعة قوله تعالى: واألفصح فيه كســر الدال في يقدِ ر، وبه قرأ السَّ واألفصح فيه كســر الدال في يقدِ
ر قوله تعالى:  ر قوله تعالى: ، وبه فُسِّ ر يســير(٥)، وبه فُسِّ دْ ــه أنه أُعطي ذلك بقَ ر يســير، وقياسُ دْ ــه أنه أُعطي ذلك بقَ ´   μ   ¶      مث´   μ   ¶      مث(٤)، وقياسُ

نث g   f   e   d   c      مثنث g   f   e   d   c      مث(٦)؛ أي: لن نُضيِّق عليه؛ أي: لن نُضيِّق عليه(٧).

والذي يظهر أن قياسَ الشــيء بالشيء هو أصل هذه المعاني، وأقربُها إلى أصل والذي يظهر أن قياسَ الشــيء بالشيء هو أصل هذه المعاني، وأقربُها إلى أصل 
رٍ  ن معنى القياس مع زيــادة معنًى؛ من تفكُّ رٍ المادة؛ وأما المعانــي األخر، فهي تتضمَّ ن معنى القياس مع زيــادة معنًى؛ من تفكُّ المادة؛ وأما المعانــي األخر، فهي تتضمَّ

لِها، لمكي بن أبي طالب ٣٥٢٣٥٢/٢. .  القراءات وعلَ لِها، لمكي بن أبي طالب   القراءات وعلَ  =
ر مما شذ  دْ ر مما شذ ، وقد عدَّ ابن فارس القِ دْ ينظر: مقاييس اللغة ٦٢٦٢/٥، القاموس المحيط، ص ، القاموس المحيط، ص ٥٩١٥٩١، وقد عدَّ ابن فارس القِ ينظر: مقاييس اللغة    (١)

عن أصل المادة. عن أصل المادة. 
سورة الحج، اآلية: ٧٤٧٤. سورة الحج، اآلية:    (٢)

.١٧١٧/٣-١٨١٨ ( ز ك) مقاييس اللغة، مادة   ( ز ك) مقاييس اللغة، مادة  (٣)
سورة الرعد، اآلية: ٢٦٢٦. سورة الرعد، اآلية:    (٤)

.١٧١٧/٣-١٨١٨ ( ز ك) مقاييس اللغة، مادة   ( ز ك) مقاييس اللغة، مادة  (٥)
سورة األنبياء، اآلية: ٨٧٨٧. سورة األنبياء، اآلية:    (٦)

ينظر: جامع البيان ٣٧٨٣٧٨/١٦١٦، المحرر الوجيز ، المحرر الوجيز ١١٤١١٤/٤، والوجه اآلخر من التفســير: على ، والوجه اآلخر من التفســير: على  ينظر: جامع البيان    (٧)
تقدير االســتفهام، أظن أننا لن نقدر عليه؟، وقال الطبــري: (وأولى هذه األقوال في تأويل تقدير االســتفهام، أظن أننا لن نقدر عليه؟، وقال الطبــري: (وأولى هذه األقوال في تأويل 
ني به: فظنّ يونسُ أن لن نحبســه، ونضيِّق عليه،  ني به: فظنّ يونسُ أن لن نحبســه، ونضيِّق عليه، ذلــك عندي بالصواب= قولُ من قــال: عُ ذلــك عندي بالصواب= قولُ من قــال: عُ
ب إلى  ب إلى عقوبةً له على مغاضبته ربه، وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة؛ ألنه ال يجوز أن يُنسَ عقوبةً له على مغاضبته ربه، وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة؛ ألنه ال يجوز أن يُنسَ
زُ عما أراد به، وال يقدر عليه= وصفٌ  ه بأن ظنَّ أن ربه يعجِ ته، ووصفُ زُ عما أراد به، وال يقدر عليه= وصفٌ الكفر، وقد اختاره لنبوَّ ه بأن ظنَّ أن ربه يعجِ ته، ووصفُ الكفر، وقد اختاره لنبوَّ

له بأنه جهل قدرة الله، وذلك وصفٌ له بالكفر، وغير جائزٍ ألحد وصفه بذلك). له بأنه جهل قدرة الله، وذلك وصفٌ له بالكفر، وغير جائزٍ ألحد وصفه بذلك). 
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وتهيئة وتدبير وتعظيم وتضييق، والداللةُ على هذه المعاني ليست داللةً وضعيَّة، فالفعل وتهيئة وتدبير وتعظيم وتضييق، والداللةُ على هذه المعاني ليست داللةً وضعيَّة، فالفعل 
ر،  ر، باقٍ على أصل معناه من قياس الشــيء على الشيء، وأما المعاني األخر للفعل قدَّ باقٍ على أصل معناه من قياس الشــيء على الشيء، وأما المعاني األخر للفعل قدَّ
لتُه من الجــار والمجرور، أو معموله،  ر يدل عليه صِ قدَّ لتُه من الجــار والمجرور، أو معموله، فمســتفادة من فعل محذوف مُ ر يدل عليه صِ قدَّ فمســتفادة من فعل محذوف مُ

أو أي قرينة ولو لم تكن لفظيَّة، وهو المعروف عند أئمة البيان والنحو بالتَّضمينأو أي قرينة ولو لم تكن لفظيَّة، وهو المعروف عند أئمة البيان والنحو بالتَّضمين(١).
ا: مفهوم التقدير وتطبيقاته في الفقه واألصول. ا: مفهوم التقدير وتطبيقاته في الفقه واألصول.ثانيً ثانيً

دُ استعمال التقدير لد الفقهاء واألصوليِّين بالمعنى اللغوي السابقِ بيانُه، غير  رِ دُ استعمال التقدير لد الفقهاء واألصوليِّين بالمعنى اللغوي السابقِ بيانُه، غير يَ رِ يَ
أن المقصود ههنا التعريف بالتقدير الشــرعي، والذي يأتي على أحد معنيين: أحدهما أن المقصود ههنا التعريف بالتقدير الشــرعي، والذي يأتي على أحد معنيين: أحدهما 
بمعنى التحديد، ويشيع باستعماله بالمقدرات الشرعية، واآلخر يتعلق بقاعدة التقديرات بمعنى التحديد، ويشيع باستعماله بالمقدرات الشرعية، واآلخر يتعلق بقاعدة التقديرات 

الشرعية، وسأوجز الكالم على كل معنًى من هذين المعنيين في الفرعين التاليين:الشرعية، وسأوجز الكالم على كل معنًى من هذين المعنيين في الفرعين التاليين:
رات الشرعيَّة.  رات الشرعيَّة. الفرع األول: المقدَّ الفرع األول: المقدَّ

: نتظم الكالمُ عليه في خمس مسائلَ :ويَ نتظم الكالمُ عليه في خمس مسائلَ ويَ
رات الشرعيَّة. رات الشرعيَّة.المسألة األولى: في تعريف المقدَّ المسألة األولى: في تعريف المقدَّ

رات الشرعية، ولعل ذلك  مين للمقدَّ رْ بتعريفٍ ألحد من العلماء المتقدِّ رات الشرعية، ولعل ذلك لم أَظفَ مين للمقدَّ رْ بتعريفٍ ألحد من العلماء المتقدِّ لم أَظفَ
يَ فعلٌ أو ما في معناه في التعبير  ف مجمع اللغة العربية بالقاهرة التضميــن بأنه: أن يؤدِّ يعرِّ يَ فعلٌ أو ما في معناه في التعبير   ف مجمع اللغة العربية بالقاهرة التضميــن بأنه: أن يؤدِّ يعرِّ  (١)
ــه في التعدية واللزوم. وير مجمع اللغة أنه  كمَ ؤدَّ فعل آخرَ أو ما في معناه، فيُعطى حُ ــه في التعدية واللزوم. وير مجمع اللغة أنه مُ كمَ ؤدَّ فعل آخرَ أو ما في معناه، فيُعطى حُ مُ

، بشروط ثالثة: ، بشروط ثالثة:قياسيٌّ ال سماعيٌّ قياسيٌّ ال سماعيٌّ
قُ المناسبة بين الفعلين.  قُ المناسبة بين الفعلين. : تحقُّ األولاألول: تحقُّ  

الثانيالثاني: وجود قرينة تدلُّ على مالحظة الفعل اآلخر، ويؤمَن معها اللَّبس.: وجود قرينة تدلُّ على مالحظة الفعل اآلخر، ويؤمَن معها اللَّبس.  
. ينظر: مجموعة القــرارات العلمية في  . ينظر: مجموعة القــرارات العلمية في : مالءمــة التضمين للذوق العربــيِّ الثالثالثالث: مالءمــة التضمين للذوق العربــيِّ  
ا ١٩٣٤١٩٣٤-١٩٨٤١٩٨٤م، ص م، ص ٦، وقد بيَّن العالمة أحمد اإلسكندري عضو ، وقد بيَّن العالمة أحمد اإلسكندري عضو  ا خمســين عامً خمســين عامً
مجمع اللغة العربية بالقاهرة الغرضَ من هذا القرار، واالحتجاج له في مجلة مجمع مجمع اللغة العربية بالقاهرة الغرضَ من هذا القرار، واالحتجاج له في مجلة مجمع 

اللغة العربية بالقاهرة اللغة العربية بالقاهرة ١٨١١٨١/١- - ١٩٩١٩٩.
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ف المقدراتِ الشــرعيةَ الباحثُ هادي الصرابي بأنها:  ف المقدراتِ الشــرعيةَ الباحثُ هادي الصرابي بأنها: لظهــور المقصود منه، وقد عرَّ لظهــور المقصود منه، وقد عرَّ
ا بالكيل، أو الــوزن، أو العدد، أو الزمان،  ا معلومً دً ا محــدَّ ا بالكيل، أو الــوزن، أو العدد، أو الزمان، (ما عيَّن له الشــارعُ مقدارً ا معلومً دً ا محــدَّ (ما عيَّن له الشــارعُ مقدارً
ه بالكيل،  د مقدارُ ــدِّ فهــا الباحث علي الليثي بأنها: (كل ما حُ ه بالكيل، ، كما عرَّ د مقدارُ ــدِّ فهــا الباحث علي الليثي بأنها: (كل ما حُ أو القيــاس)أو القيــاس)(١)، كما عرَّ

ن قِبَل الشارع)(٢). دد زمانه أو مكانه مِ راع، أو حُ ن قِبَل الشارع)أو الوزن، أو العدد، أو الذِّ دد زمانه أو مكانه مِ راع، أو حُ أو الوزن، أو العدد، أو الذِّ
وأصــل هذين التعريفين ما جاء في المادة (وأصــل هذين التعريفين ما جاء في المادة (١٣٢١٣٢) من «مجلة األحكام العدلية»: ) من «مجلة األحكام العدلية»: 
رات: ما تتعيَّــن مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو العدد، أو الذراع، وهي: شــاملة  رات: ما تتعيَّــن مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو العدد، أو الذراع، وهي: شــاملة المقدَّ المقدَّ
للمكيالت، والموزونات، والعدديات، والمذروعات. ويقال للمكيالت، والموزونات، للمكيالت، والموزونات، والعدديات، والمذروعات. ويقال للمكيالت، والموزونات، 

والعدديات، والمذروعات: (المقدرات األربعة)والعدديات، والمذروعات: (المقدرات األربعة)(٣).
وتعريف «المجلة» ال يقصد إلى بيان التقدير الشــرعيِّ الذي هو محل البحث؛ وتعريف «المجلة» ال يقصد إلى بيان التقدير الشــرعيِّ الذي هو محل البحث؛ 
ق به من أبواب  ق به من أبواب وإنمــا يقصد إلى بيان التقديــرات المعتبرة في أبواب البيع ومــا يَلحَ وإنمــا يقصد إلى بيان التقديــرات المعتبرة في أبواب البيع ومــا يَلحَ

المعامالت المالية.المعامالت المالية.
والتقدير الشــرعيُّ بمعنى التحديد الذي له أثر في الحكم الشــرعي ال يقتصر والتقدير الشــرعيُّ بمعنى التحديد الذي له أثر في الحكم الشــرعي ال يقتصر 
على التقدير بهذه األصول األربعة من الكيل والوزن والعدد والذرع، بل يشمل جميعَ على التقدير بهذه األصول األربعة من الكيل والوزن والعدد والذرع، بل يشمل جميعَ 
عها الشــارع وتعلَّق بها امتثال الخطاب الشــرعي، فتقدير الشارع  عها الشــارع وتعلَّق بها امتثال الخطاب الشــرعي، فتقدير الشارع األوصاف التي وضَ األوصاف التي وضَ
الت لتطهير نجاسة الكلب ال يقتصر على تحديد  بعِ غسَ الت لتطهير نجاسة الكلب ال يقتصر على تحديد في طهارة نجاســة الكلب لسَ بعِ غسَ في طهارة نجاســة الكلب لسَ
العدد للغسالت، بل يشمل تحديد اشــتراط كون الغسل بالماء سبعَ مرات، والتعفير العدد للغسالت، بل يشمل تحديد اشــتراط كون الغسل بالماء سبعَ مرات، والتعفير 
ــلُوهُ  سِ اغْ اءِ فَ نَ ِ لْبُ فِي اإلْ لَغَ الْكَ ا وَ ــلُوهُ «إِذَ سِ اغْ اءِ فَ نَ ِ لْبُ فِي اإلْ لَغَ الْكَ ا وَ بالتراب في الثامنة، كما قال النبي بالتراب في الثامنة، كما قال النبي : : «إِذَ
»(٤)، وكذلك في صفة الصالة، فهي تشمل تقدير ، وكذلك في صفة الصالة، فهي تشمل تقدير  ابِ نَةَ فِي التُّرَ وهُ الثَّامِ رُ فِّ عَ ، وَ اتٍ رَّ بْعَ مَ »سَ ابِ نَةَ فِي التُّرَ وهُ الثَّامِ رُ فِّ عَ ، وَ اتٍ رَّ بْعَ مَ سَ

المقدرات الشرعية في األحوال الشخصية، هادي الصرابي، ص ١٥١٥. المقدرات الشرعية في األحوال الشخصية، هادي الصرابي، ص    (١)
المقدرات الشرعية في الفقه اإلسالمي، علي الليثي، ص ٥. المقدرات الشرعية في الفقه اإلسالمي، علي الليثي، ص    (٢)

ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر ١١٨١١٨/١، وينظر: معجم المصطلحات ، وينظر: معجم المصطلحات  ينظر: درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر    (٣)
المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص ٤٣٥٤٣٥. . 

. أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الطهارة، برقم (٢٨٠٢٨٠) عن عبد الله بن مغفل ) عن عبد الله بن مغفل أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الطهارة، برقم (   (٤)
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عاتها وتسبيحاتها، كما تتعلَّق بتقدير هيئاتها، والشروط المتعلِّقة بزمان أدائها  عاتها وتسبيحاتها، كما تتعلَّق بتقدير هيئاتها، والشروط المتعلِّقة بزمان أدائها أعداد ركَ أعداد ركَ
لِّي»(١). ونِي أُصَ تُمُ أَيْ ا رَ مَ لُّوا كَ لِّي»«صَ ونِي أُصَ تُمُ أَيْ ا رَ مَ لُّوا كَ ومكانه، كما قال النبيُّ ومكانه، كما قال النبيُّ : : «صَ

ه الشارع  عَ رات الشــرعيَّة: (ما وضَ ه الشارع وبناء عليه؛ يمكن أن يقال في تعريف المقدَّ عَ رات الشــرعيَّة: (ما وضَ وبناء عليه؛ يمكن أن يقال في تعريف المقدَّ
 .( قُ بها امتثالُ التكليف الشرعيِّ ). من الحدود واألمارات التي يتحقَّ قُ بها امتثالُ التكليف الشرعيِّ من الحدود واألمارات التي يتحقَّ

كم  ه الشــارع)؛ إشارة إلى صلته بالحُ عَ كم واخترت أن يقال في التعريف: (ما وضَ ه الشــارع)؛ إشارة إلى صلته بالحُ عَ واخترت أن يقال في التعريف: (ما وضَ
الوضعيِّ في أصول الفقه، وهي المسألة التالية. الوضعيِّ في أصول الفقه، وهي المسألة التالية. 

رات الشرعية بعلم األصول والقواعد. رات الشرعية بعلم األصول والقواعد.المسألة الثانية: صلة المقدَّ المسألة الثانية: صلة المقدَّ
التقديــر بالمعنى المتقدم من متعلِّقات خطاب الوضعِ في علم أصول الفقه، من التقديــر بالمعنى المتقدم من متعلِّقات خطاب الوضعِ في علم أصول الفقه، من 
. ولكون التقدير بهذا المعنى من متعلقات الخطاب الشرعي، فإن  . ولكون التقدير بهذا المعنى من متعلقات الخطاب الشرعي، فإن شروطٍ وأسباب وموانعَ شروطٍ وأسباب وموانعَ
رات سبيلُ  رات سبيلُ األصل فيه التوقيف على ما ورد به الشرع، وفي هذا يقول الكاساني: (المقدَّ األصل فيه التوقيف على ما ورد به الشرع، وفي هذا يقول الكاساني: (المقدَّ
 . .(٢)( ــمعُ ال العقل، فهو كالمسموع من رسول الله ــمعُ ال العقل، فهو كالمسموع من رسول الله معرفتها التوقيف والسَّ معرفتها التوقيف والسَّ
ا، وليس في هذا  ا، وليس في هذا ويقــول القاضي عبد الوهاب البغدادي: (المقادير ال تؤخــذ إال توقيفً ويقــول القاضي عبد الوهاب البغدادي: (المقادير ال تؤخــذ إال توقيفً
ا تتعلق بمقادير  ا تتعلق بمقادير ؛ (ألن في الشريعة أحكامً قياس، ســيما في عصر النبي قياس، ســيما في عصر النبي )(٣)؛ (ألن في الشريعة أحكامً
ال يجوز الزيادة عليها)ال يجوز الزيادة عليها)(٤). ويقول الجوينــي: (والتقدير ال يثبُت إال بتوقف). ويقول الجوينــي: (والتقدير ال يثبُت إال بتوقف)(٥)، ويقول ، ويقول 
ابــن قدامة: (التقدير بابُه التوقيف، فال يجوزُ المصيرُ إليه برأي مجرد، ســيما وليس له ابــن قدامة: (التقدير بابُه التوقيف، فال يجوزُ المصيرُ إليه برأي مجرد، ســيما وليس له 

دُّ إليه، وال نظيرٌ يقاس عليه)(٦). رَ دُّ إليه، وال نظيرٌ يقاس عليه)أصلٌ يُ رَ أصلٌ يُ
أخرجــه البخاري في الصحيح، كتــاب أخبار اآلحاد، باب ما جاء فــي إجازة خبر الواحد  أخرجــه البخاري في الصحيح، كتــاب أخبار اآلحاد، باب ما جاء فــي إجازة خبر الواحد    (١)
الصدوق في األذان والصالة والصوم والفرائــض واألحكام، برقم (الصدوق في األذان والصالة والصوم والفرائــض واألحكام، برقم (٧٢٤٦٧٢٤٦) عن مالك بن ) عن مالك بن 

. الحويرث الحويرث
بدائع الصنائع ١١٢١١٢/٧. بدائع الصنائع   شرح الرسالة ٢٩٢٩/٢.(٢)  شرح الرسالة    (٣)
شرح الرسالة ٤٨٢٤٨٢/١. شرح الرسالة   نهاية المطلب ٣١٩٣١٩/١.(٤)  نهاية المطلب    (٥)

المغني ١٠٩١٠٩/٣. المغني    (٦)
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ك حكِمتُه غالبًــا، فاألصل فيها وجوب االقتصار على  رات مما ال يُدرَ ك حكِمتُه غالبًــا، فاألصل فيها وجوب االقتصار على والمقدَّ رات مما ال يُدرَ والمقدَّ
   Æ   Å   نث   Æ   Å   تْم آية المواريث: نث تْم آية المواريث:  في خَ ما ورد به النــص، كما قال ما ورد به النــص، كما قال  في خَ
Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   ÑÐ   Ï   Î   ÍÌ   Ë   Ê   É   È   Ç   ×   مثÖ   Õ   Ô   Ó   Ò   ÑÐ   Ï   Î   ÍÌ   Ë   Ê   É   È   Ç   ×   مث(١)، ، 
رُ بعقولنا  ، ال مــا يخطُ عه هو الحقُّ ــرَ رُ بعقولنا قال أبــو حيان في «البحر المحيط»: (فالذي شَ ، ال مــا يخطُ عه هو الحقُّ ــرَ قال أبــو حيان في «البحر المحيط»: (فالذي شَ
ا عنَّا، فال نخوض فيما ال نعلمــه؛ إذ هي أوضاعٌ من  لْمُ ذلــك عازبً ا عنَّا، فال نخوض فيما ال نعلمــه؛ إذ هي أوضاعٌ من نحــن، فإذا كان عِ لْمُ ذلــك عازبً نحــن، فإذا كان عِ
لَها وال ندركها، بل يجب التسليم فيها لله ولرسوله، وجميعُ  لَ لَها وال ندركها، بل يجب التسليم فيها لله ولرسوله، وجميعُ الشــارع ال نَعلم نحن عِ لَ الشــارع ال نَعلم نحن عِ

.(٢)( لُها هي مثل قسمة المواريث سواءٌ ل علَ )المقدرات الشرعيَّة في كونها ال تُعقَ لُها هي مثل قسمة المواريث سواءٌ ل علَ المقدرات الشرعيَّة في كونها ال تُعقَ
ك معناه؛ بل يأتي  دُ في النصوص الشرعية من التقديرات ال يُدرَ رِ ك معناه؛ بل يأتي وليس كلُّ ما يَ دُ في النصوص الشرعية من التقديرات ال يُدرَ رِ وليس كلُّ ما يَ
ها بالحكم  ك مقصودُ الشــارع منها من حيث تعلُّقُ ها بالحكم في النصوص من التقديرات ما يدرَ ك مقصودُ الشــارع منها من حيث تعلُّقُ في النصوص من التقديرات ما يدرَ
الشــرعي؛ وعليه يكون من عمل المجتهد النظرُ في التقديرات الواردة في النصوص، الشــرعي؛ وعليه يكون من عمل المجتهد النظرُ في التقديرات الواردة في النصوص، 
ى في أصول الفقه  ى في أصول الفقه وتمييز ما يكون لــه تعلُّق بالحكم، وما ليس كذلك؛ وهو ما يســمَّ وتمييز ما يكون لــه تعلُّق بالحكم، وما ليس كذلك؛ وهو ما يســمَّ
بتنقيــح المناط، والذي يقصد به: (النظر في تعيين ما دلَّ النصُّ على كونه علةً من غير بتنقيــح المناط، والذي يقصد به: (النظر في تعيين ما دلَّ النصُّ على كونه علةً من غير 

تعيين، بحذف ما ال مدخل له في االعتبار من األوصاف المقترنة به)تعيين، بحذف ما ال مدخل له في االعتبار من األوصاف المقترنة به)(٣).
وقــد يختلف الفقهاء في اعتبار هذه التقديرات في مناط الحكم الشــرعيِّ بناء وقــد يختلف الفقهاء في اعتبار هذه التقديرات في مناط الحكم الشــرعيِّ بناء 
علــى اختالفهم في تنقيح المنــاط، ومثاله في باب الزكاة ما جــاء في كتاب أبي بكر علــى اختالفهم في تنقيح المنــاط، ومثاله في باب الزكاة ما جــاء في كتاب أبي بكر 
 في زكاة اإلبل: (ومَن بلَغتْ صدقتُه بنتَ مَخاضٍ وليســت عنده، وعنده بنتُ  في زكاة اإلبل: (ومَن بلَغتْ صدقتُه بنتَ مَخاضٍ وليســت عنده، وعنده بنتُ 
ا أو شــاتين، فإن لم يكن عنده  قُ عشــرين درهمً دِّ صَ ، فإنها تُقبَل منه، ويُعطيه المُ بُونٍ ا أو شــاتين، فإن لم يكن عنده لَ قُ عشــرين درهمً دِّ صَ ، فإنها تُقبَل منه، ويُعطيه المُ بُونٍ لَ

قبَل منه، وليس معه شيء)(٤). .  ، فإنه يُ بُونٍ قبَل منه، وليس معه شيء)بنتُ مَخاضٍ على وجهها، وعنده ابنُ لَ ، فإنه يُ بُونٍ بنتُ مَخاضٍ على وجهها، وعنده ابنُ لَ
سورة النساء، اآلية: ١١١١. سورة النساء، اآلية:   البحر المحيط ١٣٦١٣٦/٦.(١)  البحر المحيط    (٢)

معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب ســانو، ص ١٥٠١٥٠، وينظر: البحر المحيط ، وينظر: البحر المحيط ٣٢٢٣٢٢/٧، ،  معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب ســانو، ص    (٣)
شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ٣٣٧٣٣٧/٢.

أخرجــه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب العرض فــي الزكاة، برقم (١٤٤٨١٤٤٨) من ) من  أخرجــه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب العرض فــي الزكاة، برقم (   (٤)
. حديث أنس حديث أنس
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فالفقهــاء يختلفون في األخذ بالتقدير الوارد فــي كتاب أبي بكر عند عدم وجود فالفقهــاء يختلفون في األخذ بالتقدير الوارد فــي كتاب أبي بكر عند عدم وجود 
، وعليه قالوا:  ، وعليه قالوا: السنِّ الواجبة؛ فالحنفيَّة قالوا: إن المعتبر في تحديد األسنان الواجبةِ القيمةُ السنِّ الواجبة؛ فالحنفيَّة قالوا: إن المعتبر في تحديد األسنان الواجبةِ القيمةُ
ا لها في القيمة على سبيل التخيير،  خاض إذا كان مساويً ا لها في القيمة على سبيل التخيير، يجزئ ابن اللَّبون مكان بنت المَ خاض إذا كان مساويً يجزئ ابن اللَّبون مكان بنت المَ
كما يجزئ إخراج القيمة في اإلبل وغيرها مما يجب فيه الزكاةكما يجزئ إخراج القيمة في اإلبل وغيرها مما يجب فيه الزكاة(١)، وما ورد في كتاب أبي ، وما ورد في كتاب أبي 
خاض عند عدمها، فألن قيمته حينئذٍ كانت مثل  خاض عند عدمها، فألن قيمته حينئذٍ كانت مثل بكر من أن ابن اللَّبون يقوم مقام بنت المَ بكر من أن ابن اللَّبون يقوم مقام بنت المَ
قيمــة بنت المخاض؛ والدليل على ذلك: أنه لمــا اختلفت القيمة فيما بين بنت مخاض قيمــة بنت المخاض؛ والدليل على ذلك: أنه لمــا اختلفت القيمة فيما بين بنت مخاض 

ا(٢). .  دِّ ما بين القيمتين، وهي شاة أو عشرون درهمً ر بأخذ بنت اللبون، ورَ اوبنت لبون أَمَ دِّ ما بين القيمتين، وهي شاة أو عشرون درهمً ر بأخذ بنت اللبون، ورَ وبنت لبون أَمَ
أما المالكية، فقالوا: ال يؤخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض إال عند عدمهاأما المالكية، فقالوا: ال يؤخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض إال عند عدمها(٣)، ، 
لٌ لها؛ ألنه أعلى منها بالسنِّ وأدنى منها  دْ لٌ لها؛ ألنه أعلى منها بالسنِّ وأدنى منها ولم يشــترطوا المســاواة في القيمة؛ ألنه عَ دْ ولم يشــترطوا المســاواة في القيمة؛ ألنه عَ
بالذكورة؛ ألن األنوثة في األنعام فضيلةٌ من أجل الدرِّ والنَّســلبالذكورة؛ ألن األنوثة في األنعام فضيلةٌ من أجل الدرِّ والنَّســل(٤)، وأما فيما عدا ذلك ، وأما فيما عدا ذلك 
ة، فمذهب مالك أنه  قَّ م فيها بنت اللبون أو بنت المخاض أو الحِ ة، فمذهب مالك أنه من األحوال التي يُعدَ قَّ م فيها بنت اللبون أو بنت المخاض أو الحِ من األحوال التي يُعدَ
بران الوارد في كتاب أبي بكر ؛ ألن اإلمام ؛ ألن اإلمام  بران الوارد في كتاب أبي بكر يلزم بشراء الواجب، ولم يأخذ بالجُ يلزم بشراء الواجب، ولم يأخذ بالجُ
دْ  رِ دْ ، وهو -كما قــال ابن تيمية- أجودُها، ولم يَ رِ ا اعتمد على كتاب عمر ، وهو -كما قــال ابن تيمية- أجودُها، ولم يَ ا اعتمد على كتاب عمر مالــكً مالــكً
ا إنما رو كتاب عمر،  ل بذلك؛ ألن مالكً ا إنما رو كتاب عمر، فيه ذكر البدل، قال ابن تيمية: (ومالكٌ لم يقُ ل بذلك؛ ألن مالكً فيه ذكر البدل، قال ابن تيمية: (ومالكٌ لم يقُ

وليس فيه ما في كتاب أبي بكر من الزيادة، وهذا شأنُ العلماء)وليس فيه ما في كتاب أبي بكر من الزيادة، وهذا شأنُ العلماء)(٥). . 
وحديث أنس وحديث أنس  في كتــاب الصدقات وإن كان في صحيح البخاري إال  في كتــاب الصدقات وإن كان في صحيح البخاري إال 
عينٍ والدارقطنيُّ وغيرهما من أئمة العلل(٦)؛ ولهذا ؛ ولهذا  عينٍ والدارقطنيُّ وغيرهما من أئمة العللأنه متكلَّم فيه؛ فقد أعلَّه اإلمام ابن مَ أنه متكلَّم فيه؛ فقد أعلَّه اإلمام ابن مَ

ينظر: فتح القدير ١٨٩١٨٩/٢، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٢٧٠٢٧٠/١. ينظر: فتح القدير    (١)
شرح مختصر الطحاوي ٢٤١٢٤١/٢. شرح مختصر الطحاوي    (٢)

ينظر: مواهب الجليل ٢٥٧٢٥٧/٢، الشرح الصغير مع بلغة السالك ، الشرح الصغير مع بلغة السالك ٥٩٥٥٩٥/١. ينظر: مواهب الجليل    (٣)
المنتقى، للباجي ١٢٧١٢٧/٢. المنتقى، للباجي    (٤)
.٣٣٣٣/٢٥٢٥ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٥)

أخرج البخاري كتاب أبي بكر الصديق في عشرة مواضع في الصحيح، وهي: (١٤٤٨١٤٤٨)، )،  أخرج البخاري كتاب أبي بكر الصديق في عشرة مواضع في الصحيح، وهي: (   (٦)= = 
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(١٤٥٠١٤٥٠)، ()، (١٤٥١١٤٥١)، ()، (١٤٥٣١٤٥٣)، ()، (١٤٥٤١٤٥٤)، ()، (١٤٥٥١٤٥٥)، ()، (٢٤٨٧٢٤٨٧)، ()، (٣١٠٦٣١٠٦)، ()، (٦٩٥٥٦٩٥٥)، يرويه )، يرويه   =
البخاري عن محمد بن عبد الله بن المثنى األنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن البخاري عن محمد بن عبد الله بن المثنى األنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن 
هه إلى البحرين.  ا وجَّ هه إلى البحرين.  كتب له هذا الكتاب لمَّ ا وجَّ ثه أن أبا بكر  كتب له هذا الكتاب لمَّ ا حدَّ ثه أن أبا بكر عبد الله بن أنس: أن أنسً ا حدَّ عبد الله بن أنس: أن أنسً
ومــن طريق محمد بن عبد الله بن المثنى بمثل هذا اإلســناد: أخرجــه الترمذي في الجامع، ومــن طريق محمد بن عبد الله بن المثنى بمثل هذا اإلســناد: أخرجــه الترمذي في الجامع، 
برقم (برقم (١٧٤٧١٧٤٧) () (١٧٤٨١٧٤٨)، وابن ماجه في الســنن، برقم ()، وابن ماجه في الســنن، برقم (١٨٠٠١٨٠٠)، وابن خزيمة في الصحيح، )، وابن خزيمة في الصحيح، 
برقم (برقم (٢٢٦١٢٢٦١)، وابن حبان في الصحيح، برقم ()، وابن حبان في الصحيح، برقم (٣٢٦٦٣٢٦٦)، والبيهقي في السنن الكبير )، والبيهقي في السنن الكبير ٥٨٥٨/٤، ، 

والدارقطني في السنن، برقم (والدارقطني في السنن، برقم (١٩٤٨١٩٤٨)، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).)، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).
وأخرجه أحمد في المســند وأخرجه أحمد في المســند ١١١١/١، وأبو داود في السنن، برقم (، وأبو داود في السنن، برقم (٢٤٤٧٢٤٤٧)، والدارقطني، في )، والدارقطني، في   
السنن، برقم (السنن، برقم (١٩٨٥١٩٨٥) والحاكم في المستدرك ) والحاكم في المستدرك ٣٩٠٣٩٠/١، والبيهقي في السنن الكبير ، والبيهقي في السنن الكبير ٨٦٨٦/٤، ، 
كلهم: من طريق حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن كلهم: من طريق حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن 
أنس بن مالك أنس بن مالك . وقد ضعَّف إسنادَ هذا الحديثِ ابنُ معين، والدارقطني، والطحاوي.. وقد ضعَّف إسنادَ هذا الحديثِ ابنُ معين، والدارقطني، والطحاوي.
قال اإلمام يحيى بن معين في رواية أبي خالد الدقاق: (ليس في الصدقات حديث له إسناد) قال اإلمام يحيى بن معين في رواية أبي خالد الدقاق: (ليس في الصدقات حديث له إسناد)   

ينظر: من كالم يحيى بن معين في الرجال، ص ينظر: من كالم يحيى بن معين في الرجال، ص ٣٩٣٩، فقرة (، فقرة (٤٣٤٣).).
قال الدارقطني في كتــاب التتبع، ص قال الدارقطني في كتــاب التتبع، ص ٢٥١٢٥١/(وأخرج البخاري عــن األنصاري عن أبيه عن /(وأخرج البخاري عــن األنصاري عن أبيه عن   
ه عبد الله بن  عَ ه عبد الله بن ثمامة عن أنس حديث الصدقات، وهذا لم يســمعه ثمامة من أنس، وال ســمِ عَ ثمامة عن أنس حديث الصدقات، وهذا لم يســمعه ثمامة من أنس، وال ســمِ
المثنــى من عمه ثمامة. قال علي بن المديني: حدثني عبد الصمد، حدثني عبد الله بن المثنى المثنــى من عمه ثمامة. قال علي بن المديني: حدثني عبد الصمد، حدثني عبد الله بن المثنى 
ا  ا قال: دفع إليَّ ثمامةُ هذا الكتاب. قال: وحدثنا عفان، حدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة كتابً قال: دفع إليَّ ثمامةُ هذا الكتاب. قال: وحدثنا عفان، حدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة كتابً

عن أنس نحو هذا. وكذلك قال حماد بن زيد عن أيوب: أعطاني ثمامة كتابًا، فذكر هذا). عن أنس نحو هذا. وكذلك قال حماد بن زيد عن أيوب: أعطاني ثمامة كتابًا، فذكر هذا). 
ح طريق حماد بن سلمة، كما قال الحاكم في المستدرك: (هذا حديث  لَّ الحديث رجَّ ح طريق حماد بن سلمة، كما قال الحاكم في المستدرك: (هذا حديث فمن أعَ لَّ الحديث رجَّ فمن أعَ  
د بإخراجه البخاريُّ من وجه آخر،  د بإخراجه البخاريُّ من وجه آخر، صحيح على شرط مســلم، ولم يُخرجاه هكذا، إنما تفرَّ صحيح على شرط مســلم، ولم يُخرجاه هكذا، إنما تفرَّ
مُّ من حديث األنصاري). فى وأتَ مُّ من حديث األنصاري).عن ثمامة بن عبد الله، وحديث حماد بن سلمة أصحُّ وأَشْ فى وأتَ عن ثمامة بن عبد الله، وحديث حماد بن سلمة أصحُّ وأَشْ

ةً من وجهين: ةً من وجهين:وبهذا تكون الرواية التي أخرجها البخاري معلَّ وبهذا تكون الرواية التي أخرجها البخاري معلَّ  
األولى: أن ثمامة بن عبد الله بن أنس لم يســمعه من أنس بن مالك، وأن عبد الله بن المثنى األولى: أن ثمامة بن عبد الله بن أنس لم يســمعه من أنس بن مالك، وأن عبد الله بن المثنى   
لم يســمعه من ثمامة بن عبدالله بن أنس؛ وعليه يكون مــا ورد من التصريح بالتحديث في لم يســمعه من ثمامة بن عبدالله بن أنس؛ وعليه يكون مــا ورد من التصريح بالتحديث في 
رواية عبد الله بن المثنــى غير معتبر؛ لتفرد عبد الله بن المثنــى بالتصريح بالتحديث، قال رواية عبد الله بن المثنــى غير معتبر؛ لتفرد عبد الله بن المثنــى بالتصريح بالتحديث، قال 

 = =الطحــاوي في شــرح معاني اآلثــار الطحــاوي في شــرح معاني اآلثــار ٣٧٧٣٧٧/٤: (حديث ثمامة بن عبد اللــه بن أنس إنما : (حديث ثمامة بن عبد اللــه بن أنس إنما 
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ا وصله غيــره، وأنتم ال تجعلون عبد الله بن  وصلــه عبد الله بن المثنى وحده، ال نعلم أحدً ا وصله غيــره، وأنتم ال تجعلون عبد الله بن   وصلــه عبد الله بن المثنى وحده، ال نعلم أحدً  =
.( ).المثنى حجةً المثنى حجةً

ا على صحة الحديث؛ ألنَّ غايته أنه من الرواية بالمناولة، وهي  رً ا على صحة الحديث؛ ألنَّ غايته أنه من الرواية بالمناولة، وهي وابن حجر لم يرَ هذا الوجه مؤثِّ رً وابن حجر لم يرَ هذا الوجه مؤثِّ  
لةٌ بالبصريِّين من آل أنس  لةٌ بالبصريِّين من آل أنس مقبولة عند أهل الحديث، وال سيما وأن الرواية لهذه الصحيفة مسلسَ مقبولة عند أهل الحديث، وال سيما وأن الرواية لهذه الصحيفة مسلسَ
ابن مالك، وهو أدعى للعناية بحفظ هذه الصحيفة وضبطِها ونقلها، على أنه قد جاء في مســند ابن مالك، وهو أدعى للعناية بحفظ هذه الصحيفة وضبطِها ونقلها، على أنه قد جاء في مســند 
إســحاق بن راهويه: أخبرنا هذا النضر بن شــميل، حدثنا حماد بن سلمة، أخذنا هذا الكتاب إســحاق بن راهويه: أخبرنا هذا النضر بن شــميل، حدثنا حماد بن سلمة، أخذنا هذا الكتاب 
ثه عن أنس عن النبــي ، فذكره، وليس عبد الصمد فوق محمد بن ، فذكره، وليس عبد الصمد فوق محمد بن  ثه عن أنس عن النبــي من ثمامة يحدِّ من ثمامة يحدِّ

عبد الله األنصاري في الثقة وال أعرف بحديث أبيه منه. ينظر: هدي الساري، صعبد الله األنصاري في الثقة وال أعرف بحديث أبيه منه. ينظر: هدي الساري، ص٣٥٧٣٥٧.
رعة: صالح  رعة: صالح وعبد الله بــن المثنى مختلف في توثيقه، فقال أبو حاتم: شــيخ. وقــال أبو زُ وعبد الله بــن المثنى مختلف في توثيقه، فقال أبو حاتم: شــيخ. وقــال أبو زُ  
لي  لي الحديــث. وقال ابــن معين في رواية: ليس بشــيء، وفي أخر: صالــح، ووثَّقه العِجْ الحديــث. وقال ابــن معين في رواية: ليس بشــيء، وفي أخر: صالــح، ووثَّقه العِجْ
والترمذي، وقال النســائي: ليــس بالقوي، وقال العقيلي: ال يتابَع علــى أكثر حديثه. وقال والترمذي، وقال النســائي: ليــس بالقوي، وقال العقيلي: ال يتابَع علــى أكثر حديثه. وقال 
الساجي: فيه ضعف لم يكن صاحب حديث رو مناكير، وكان ابنه محمد صاحب حديث الساجي: فيه ضعف لم يكن صاحب حديث رو مناكير، وكان ابنه محمد صاحب حديث 
ورأي مــن أهل الصدق. وفي كتــاب العقيلي: ال يتابع على أكثر حديثه، وقال أبو ســلمة: ورأي مــن أهل الصدق. وفي كتــاب العقيلي: ال يتابع على أكثر حديثه، وقال أبو ســلمة: 
ضعيف منكر الحديث. ينظر: تهذيب الكمال ضعيف منكر الحديث. ينظر: تهذيب الكمال ٢٥٢٥/١٦١٦، وإكمال تهذيب الكمال ، وإكمال تهذيب الكمال ١٦٢١٦٢/٨، ، 

وميزان االعتدال وميزان االعتدال ٤٩٩٤٩٩/٢.
ح الحديث كاإلمام البخاري يرجح رواية ابن المثنى، وكذلك األئمة الذين وافقوا  ح الحديث كاإلمام البخاري يرجح رواية ابن المثنى، وكذلك األئمة الذين وافقوا ومن صحَّ ومن صحَّ  
البخــاري على تصحيح الحديث؛ كاإلمام الترمذي، وابــن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي؛ البخــاري على تصحيح الحديث؛ كاإلمام الترمذي، وابــن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي؛ 
لة الحديثِ  ــن حمَ لة الحديثِ : (وال نعلم مِ ــن حمَ ولهذا قــال البيهقي في معرفة الســنن واآلثــار ولهذا قــال البيهقي في معرفة الســنن واآلثــار ٢١٧٢١٧/٣: (وال نعلم مِ
 ، ، اظهم من اســتقصى في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاري اظهم من اســتقصى في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاري وحفَّ وحفَّ
مه في معرفــة الرجال وعلل األحاديث، ثم أنه اعتمــد في هذا الباب على  مه في معرفــة الرجال وعلل األحاديث، ثم أنه اعتمــد في هذا الباب على مــع إمامته وتقدُّ مــع إمامته وتقدُّ
حديــث عبد الله بن المثنى األنصاري عن ثمامة عن أنس، فأخرجه في الصحيح عن محمد حديــث عبد الله بن المثنى األنصاري عن ثمامة عن أنس، فأخرجه في الصحيح عن محمد 
ابن عبد الله بن المثنى عن أبيه؛ وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا بالصحة)، وقال ابن حزم ابن عبد الله بن المثنى عن أبيه؛ وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا بالصحة)، وقال ابن حزم 
يق بمحضرة جميع  ل به الصدِّ مِ يق بمحضرة جميع : (وهذا الحديث في نهايــة الصحة، وعَ ل به الصدِّ مِ في المحلى في المحلى ٢٠٢٠/٦: (وهذا الحديث في نهايــة الصحة، وعَ

 .( ف له منهم مخالفٌ أصالً ). الصحابة، وال يُعرَ ف له منهم مخالفٌ أصالً الصحابة، وال يُعرَ
والذي يظهر صحةُ هذه الصحيفة من حيث الجملة، وإن كانت أسانيدها لم تَسلَم من النقد؛ والذي يظهر صحةُ هذه الصحيفة من حيث الجملة، وإن كانت أسانيدها لم تَسلَم من النقد؛   

 = =لقبول العلماء بما فيها والعمل به، إال أن ذلك ال يمنع من عدم األخذ ببعض ما يرد في هذه لقبول العلماء بما فيها والعمل به، إال أن ذلك ال يمنع من عدم األخذ ببعض ما يرد في هذه 
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د في  رِ بران الوارد فــي هذا الكتاب، ولم يَ د في لــم يعتمد عليه اإلمام مالك فلم يأخذ بالجُ رِ بران الوارد فــي هذا الكتاب، ولم يَ لــم يعتمد عليه اإلمام مالك فلم يأخذ بالجُ
ه كما مال إليه ابن رشدٍ الحفيد(١). ه كما مال إليه ابن رشدٍ الحفيد، وليس أنه لم يبلُغْ كتاب عمر بن الخطاب كتاب عمر بن الخطاب ، وليس أنه لم يبلُغْ

خاض  خاض أما الشــافعية والحنابلة، فذهبوا إلى أن ابن اللَّبون يجزئ عن بنت المَ أما الشــافعية والحنابلة، فذهبوا إلى أن ابن اللَّبون يجزئ عن بنت المَ
قُّ عن بنت  بران، غير أنه ال يجزئ الحِ قُّ عنها بال جُ قُّ عن بنت عنــد عدم األصل، وأَولى منه الحِ بران، غير أنه ال يجزئ الحِ قُّ عنها بال جُ عنــد عدم األصل، وأَولى منه الحِ
بران الوارد في كتــاب أبي بكر  بين بنت  بين بنت  ـص، وأخذوا بالجُ بران الوارد في كتــاب أبي بكر اللبون لعدم النـَّ ـص، وأخذوا بالجُ اللبون لعدم النـَّ
اللبون وبنت المخاض وغيرها، وقالوا بأن الغاية منه قطع النزاع في القيمة، فال يجوز اللبون وبنت المخاض وغيرها، وقالوا بأن الغاية منه قطع النزاع في القيمة، فال يجوز 
نَ التي تليها، كأن  عْف بين الســنِّ والسنِّ األعلى مِ ه، كما أخذوا بالجبران بالضِّ زُ نَ التي تليها، كأن تجاوُ عْف بين الســنِّ والسنِّ األعلى مِ ه، كما أخذوا بالجبران بالضِّ زُ تجاوُ
، أو العكس، ولم يأخذوا بالجبران  ةٌ قَّ ، أو العكس، ولم يأخذوا بالجبران يكون الواجب عليه بنتَ لبون وليس عنده إال حِ ةٌ قَّ يكون الواجب عليه بنتَ لبون وليس عنده إال حِ

في غير اإلبلفي غير اإلبل(٢).
ووافق ابنُ حزمٍ الشــافعيَّةَ والحنابلة في أن الجبــران الوارد في كتاب أبي بكر ووافق ابنُ حزمٍ الشــافعيَّةَ والحنابلة في أن الجبــران الوارد في كتاب أبي بكر 
نَ التي  هم في األخذ بالجبران بين الســن والسن األعلى مِ عَ ا، غير أنه نازَ رٌ شــرعً نَ التي مقدَّ هم في األخذ بالجبران بين الســن والسن األعلى مِ عَ ا، غير أنه نازَ رٌ شــرعً مقدَّ

تليها؛ بناء على أصله في المنع من القياستليها؛ بناء على أصله في المنع من القياس(٣). . 
الصحف إذا عارضه ما هو أَولى منه عند المجتهد، وهو شأن العلماء في مثل هذه الصحف،  الصحف إذا عارضه ما هو أَولى منه عند المجتهد، وهو شأن العلماء في مثل هذه الصحف،    =
  كما فــي صحيفة عمرو بن حزم، فكما قال اإلمام أحمد: (ال أشــكُّ أن النبي كما فــي صحيفة عمرو بن حزم، فكما قال اإلمام أحمد: (ال أشــكُّ أن النبي
فٍ مما جاء فيها؛ لكونها وردت من طرق  فٍ مما جاء فيها؛ لكونها وردت من طرق كتــب ذلك)، لكن مع ذلك لم يعمل العلماء بأحرُ كتــب ذلك)، لكن مع ذلك لم يعمل العلماء بأحرُ

ون بما ورد فيها مما عليه عمل األمة، والله أعلم. ون بما ورد فيها مما عليه عمل األمة، والله أعلم.ال تخلو من كالم، وال يزالون يحتجُّ ال تخلو من كالم، وال يزالون يحتجُّ
قال ابن رشــد في بداية المجتهد ٨٩٨٩/٢-٩٠٩٠: (إذا عدم الســن الواجب من اإلبل الواجبة، : (إذا عدم الســن الواجب من اإلبل الواجبة،  قال ابن رشــد في بداية المجتهد    (١)
ا قال: يكلَّف شراء ذلك السن. وقال  ا قال: يكلَّف شراء ذلك السن. وقال وعنده الســن الذي فوق هذا الســن أو تحته، فإن مالكً وعنده الســن الذي فوق هذا الســن أو تحته، فإن مالكً
ا، إن كان السن الذي عنده أحط، أو  ا، إن كان السن الذي عنده أحط، أو قوم: بل يُعطي السنَّ الذي عنده وزيادة عشــرين درهمً قوم: بل يُعطي السنَّ الذي عنده وزيادة عشــرين درهمً
ا أو شاتين، وهذا ثابت في كتاب  قُ عشــرين درهمً دِّ صَ ا أو شاتين، وهذا ثابت في كتاب شــاتين، وإن كان أعلى دفع إليه المُ قُ عشــرين درهمً دِّ صَ شــاتين، وإن كان أعلى دفع إليه المُ

ا لم يبلغه هذا الحديث). ا لم يبلغه هذا الحديث).الصدقة، فال معنى للمنازعة فيه، ولعل مالكً الصدقة، فال معنى للمنازعة فيه، ولعل مالكً
ينظر: أســنى المطالب ٣٤١٣٤١/١-٣٤٢٣٤٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢١٦٢١٦/٣، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٠٢٢٠٢/٢- ينظر: أســنى المطالب    (٢)

٢٠٣٢٠٣، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٣٥٣٥/٢-٣٦٣٦.
ينظر: المحلى ١٠٨١٠٨/٤. ينظر: المحلى    (٣)
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رات الشــرعية من باب تحقيق المناط، الذي  رات الشــرعية من باب تحقيق المناط، الذي وقد يجتهد الفقيه بتحديد المقدَّ وقد يجتهد الفقيه بتحديد المقدَّ
ق من نفي الفارق المؤثِّر بينهما؛ وقد ذكر  ق من نفي الفارق المؤثِّر بينهما؛ وقد ذكر هو: تعيين محلِّ الحكم الشــرعي بعد التحقُّ هو: تعيين محلِّ الحكم الشــرعي بعد التحقُّ
رات من تحقيق المناط، وقال: (وهذا  رات من تحقيق المناط، وقال: (وهذا اإلمام الغزالي في «المستصفى» أن تقدير المقدَّ اإلمام الغزالي في «المستصفى» أن تقدير المقدَّ

ال خالف فيه بين األمة، وهو نوع اجتهاد.. وهو ضرورة كلِّ شريعة)ال خالف فيه بين األمة، وهو نوع اجتهاد.. وهو ضرورة كلِّ شريعة)(١).
ا تجب فيه الزكاة، أو  ا تجب فيه الزكاة، أو ومثاله في أبواب الزكاة تقدير حدِّ الغنيِّ بأنه من يَملِك نصابً ومثاله في أبواب الزكاة تقدير حدِّ الغنيِّ بأنه من يَملِك نصابً
حدِّ الفقير بأنه ما ال يجد نصف حاجته، والمسكين بأنه ما يجد كفايته، وتحديد المقدار حدِّ الفقير بأنه ما ال يجد نصف حاجته، والمسكين بأنه ما يجد كفايته، وتحديد المقدار 
ها ليس فيها نصٌّ يُرجع إليه،  ها ليس فيها نصٌّ يُرجع إليه، الذي يُعطى الفقير من الــزكاة، فكلُّ هذه التقديرات وغيرُ الذي يُعطى الفقير من الــزكاة، فكلُّ هذه التقديرات وغيرُ

وهي محل خالف العلماء، وهي من باب االجتهاد في تحقيق مناط الحكم الشرعي.وهي محل خالف العلماء، وهي من باب االجتهاد في تحقيق مناط الحكم الشرعي.
رات الشرعية. رات الشرعية.المسألة الثالثة: أقسام المقدَّ المسألة الثالثة: أقسام المقدَّ

رات الشرعية وفق عدد من االعتبارات، يهمنا منها ما يلي: رات الشرعية وفق عدد من االعتبارات، يهمنا منها ما يلي:وتنقسم المقدَّ وتنقسم المقدَّ
أ- تقسيم المقدرات باعتبار التحديد والتقريب:أ- تقسيم المقدرات باعتبار التحديد والتقريب:

تنقسم المقدرات الشرعية من حيث التحديد والتقريب إلى قسمين:تنقسم المقدرات الشرعية من حيث التحديد والتقريب إلى قسمين:
األول: األول: أن يكون التقدير على سبيل التحديد، فهذا يجب االلتزامُ به دون زيادة أو أن يكون التقدير على سبيل التحديد، فهذا يجب االلتزامُ به دون زيادة أو 

نُقصان، مثل: تحديد الله لمقادير المواريث، وفيه يقول تعالى: نُقصان، مثل: تحديد الله لمقادير المواريث، وفيه يقول تعالى: نث   ½   ¾   ¿   نث   ½   ¾   ¿   
Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À مثÊ   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À مث(٢)، ، 

ومثل: التقدير للقدر الواجب إخراجه في الزكاة.ومثل: التقدير للقدر الواجب إخراجه في الزكاة.
 : : الثاني: الثاني: أن يكون التقدير على ســبيل التقريــب؛ مثل قول النبي أن يكون التقدير على ســبيل التقريــب؛ مثل قول النبي
ا»(٣)، وقوله ، وقوله  هَ جُ وْ ــا، أَوْ زَ نْهَ مٍ مِ رَ حْ ا ذُو مَ هَ عَ مَ ــرِ إِالَّ وَ هْ نَ الدَّ يْنِ مِ مَ وْ ةُ يَ أَ رْ ــافِرِ الْمَ ا»«الَ تُسَ هَ جُ وْ ــا، أَوْ زَ نْهَ مٍ مِ رَ حْ ا ذُو مَ هَ عَ مَ ــرِ إِالَّ وَ هْ نَ الدَّ يْنِ مِ مَ وْ ةُ يَ أَ رْ ــافِرِ الْمَ «الَ تُسَ

المستصفى ٢٣٩٢٣٩/٢. المستصفى   سورة النساء، اآلية: ١٤١٤.(١)  سورة النساء، اآلية:    (٢)
أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الحج، باب حج النســاء، برقم (١٨٦٤١٨٦٤)، ومسلم في )، ومسلم في  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الحج، باب حج النســاء، برقم (   (٣)

. الصحيح، كتاب الحج، برقم (الصحيح، كتاب الحج، برقم (٨٢٧٨٢٧)، واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري )، واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري
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.(١)« لِ الخبَثَ تَيْنِ لَمْ يَحمِ لَّ اءُ قُ غَ الْمَ لَ ا بَ »«إِذَ لِ الخبَثَ تَيْنِ لَمْ يَحمِ لَّ اءُ قُ غَ الْمَ لَ ا بَ : : «إِذَ
تَّفقُ على كونه على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب،  تَّفقُ على كونه على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب، ومن التقديرات ما يُ ومن التقديرات ما يُ
ومنه ما يُختلَف في إلحاقه بأحدهما، كما في تحديد نصاب الذهب والفضة في الزكاة، ومنه ما يُختلَف في إلحاقه بأحدهما، كما في تحديد نصاب الذهب والفضة في الزكاة، 
ل في الزكاة، فهذه يختلف فيها الفقهاء: هل هي على ســبيل التحديد  وْ ل في الزكاة، فهذه يختلف فيها الفقهاء: هل هي على ســبيل التحديد أو تحديد الحَ وْ أو تحديد الحَ

أو التقريب؟ أو التقريب؟ 
وفي هــذا يقول اإلمام النووي وفي هــذا يقول اإلمام النووي : (واعلــم أن المقدرات ثالثة أضرب: : (واعلــم أن المقدرات ثالثة أضرب: 
ضربٌ تقديره للتحديد بال خالف، وضرب للتقريب بال خالف، وضربٌ فيه خالف... ضربٌ تقديره للتحديد بال خالف، وضرب للتقريب بال خالف، وضربٌ فيه خالف... 
ا  فِّ بيوم وليلة حضرً ا وأما المتفقُ على أنه تحديدٌ فكثير جدا، فمنه تقدير مدة مسح الخُ فِّ بيوم وليلة حضرً وأما المتفقُ على أنه تحديدٌ فكثير جدا، فمنه تقدير مدة مسح الخُ
ا، وأحجارِ االستنجاء بثالث، وغسلِ ولوغ الكلب بسبع... وسببُه أن هذه  ا، وأحجارِ االستنجاء بثالث، وغسلِ ولوغ الكلب بسبع... وسببُه أن هذه وثالثةٍ سفرً وثالثةٍ سفرً
ــوغ مخالفتُهــا، وأما المختلف فيه،  مة، فال يَسُ كْ ، ولتقديرها حِ راتِ منصوصةٌ ــوغ مخالفتُهــا، وأما المختلف فيه، المقدَّ مة، فال يَسُ كْ ، ولتقديرها حِ راتِ منصوصةٌ المقدَّ
ر، فهو  ر، فهو فسببُه أن تقديره باالجتهاد؛ إذ لم يجئ نصٌّ صحيح في ذلك، وما قارب المقدَّ فسببُه أن تقديره باالجتهاد؛ إذ لم يجئ نصٌّ صحيح في ذلك، وما قارب المقدَّ

في المعنى مثله)في المعنى مثله)(٢).
أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (٦٣٦٣)، والترمذي في )، والترمذي في  أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (   (١)
الجامع، أبواب الطهارة، باب منه، برقم (الجامع، أبواب الطهارة، باب منه، برقم (٦٧٦٧)، والنسائي في المجتبى، كتاب الطهارة، باب )، والنسائي في المجتبى، كتاب الطهارة، باب 
التوقيــت في الماء التوقيــت في الماء ٣٥٣٥/١، وأحمد في المســند ، وأحمد في المســند ١٢١٢/٢، وصححه ابن خزيمة في الصحيح ، وصححه ابن خزيمة في الصحيح 
برقم (برقم (٩٢٩٢)، وابن حبان في الصحيح ()، وابن حبان في الصحيح (١٢٤٩١٢٤٩)، والحاكم في المستدرك )، والحاكم في المستدرك ٢٢٤٢٢٤/١، وغيرهم ، وغيرهم 
لَّه بعــضُ أهل العلم،  لَّه بعــضُ أهل العلم، ، والحديــث مختلف في صحته، وأعَ مــن حديث ابن عمر مــن حديث ابن عمر ، والحديــث مختلف في صحته، وأعَ
بولَ الحديث والعمل به، كما قال الخطابي  في معالم السنن  في معالم السنن  ح كثير من األئم ة قَ بولَ الحديث والعمل به، كما قال الخطابي ورجَّ ح كثير من األئم ة قَ ورجَّ
حوه، وقالوا  ا على صحته أن نجوم األرض من أهل الحديث قد صحَّ حوه، وقالوا : (وكفى شاهدً ا على صحته أن نجوم األرض من أهل الحديث قد صحَّ ٣٦٣٦/١: (وكفى شاهدً
به، وهم القدوة ، وعليهم المعول في هذا الباب) وينظر في اســتقصاء طرقه والكالم عليها: به، وهم القدوة ، وعليهم المعول في هذا الباب) وينظر في اســتقصاء طرقه والكالم عليها: 

موسوعة أحكام الطهارة، للدبيان موسوعة أحكام الطهارة، للدبيان ٣٤٢٣٤٢/١.
رؤوس المســائل، للنووي، ص رؤوس المســائل، للنووي، ص ١١٧١١٧-١١٩١١٩، وينظر: ال مجمــوع ، وينظر: ال مجمــوع ١٧٦١٧٦/١، والمنثور، ، والمنثور،   (٢)
للزركشــي للزركشــي ١٩٤١٩٤/٣، والقواعــد، للحصني ، والقواعــد، للحصني ٧٣٧٣/٤، واألشــباه والنظائر، للســيوطي، ، واألشــباه والنظائر، للســيوطي، 

ص٣٩٣٣٩٣.
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ب- تقسيم المقدرات باعتبار طريق االستدالل:ب- تقسيم المقدرات باعتبار طريق االستدالل:
رات الشرعية من حيث طريق االستدالل عليها إلى ما يأتي: م المقدَّ رات الشرعية من حيث طريق االستدالل عليها إلى ما يأتي:تقسَّ م المقدَّ تقسَّ

رات شــرعية دليلُها النص من كتاب الله أو من ســنة رســول الله  : مقــدَّ رات شــرعية دليلُها النص من كتاب الله أو من ســنة رســول الله أوالً : مقــدَّ أوالً
رات الشــرعية، كما  رات الشــرعية، كما ، وهذا هو األصل في المقدَّ  أو ما فــي حكم النصأو ما فــي حكم النص، وهذا هو األصل في المقدَّ

م. م.تقدَّ تقدَّ
كم ما ورد به النص المنقولُ عن الصحابة من التقديرات على ســبيل  كم ما ورد به النص المنقولُ عن الصحابة من التقديرات على ســبيل وفــي حُ وفــي حُ
البيان لألحكام الشرعية، فهذا يجب اتباعهم فيه، وال يجوز لمن جاء بعدهم مخالفتُه، البيان لألحكام الشرعية، فهذا يجب اتباعهم فيه، وال يجوز لمن جاء بعدهم مخالفتُه، 
يِ أنها ثالثة أيام، وفي هذا  ــدْ رِ الهَ ا، كما في تقدير أيام نَحْ يِ أنها ثالثة أيام، وفي هذا ويكــون من المرفوع حكمً ــدْ رِ الهَ ا، كما في تقدير أيام نَحْ ويكــون من المرفوع حكمً
ا فإن ســبيل تقدير أيام النحر التوقيفُ أو االتفاق؛ إذ ال سبيل  اص: (وأيضً ا فإن ســبيل تقدير أيام النحر التوقيفُ أو االتفاق؛ إذ ال سبيل يقول الجصَّ اص: (وأيضً يقول الجصَّ
ن الصحابة بالثالثة، صار ذلك  ــه مِ نا قولَ رْ ن الصحابة بالثالثة، صار ذلك إليهــا من طريق المقاييس، فلما قال من ذكَ ــه مِ نا قولَ رْ إليهــا من طريق المقاييس، فلما قال من ذكَ
د في إكمال  ــا، كما قلنا في مقدار مــدة الحيض، وتقدير المهر، ومقدار التشــهُّ د في إكمال توقيفً ــا، كما قلنا في مقدار مــدة الحيض، وتقدير المهر، ومقدار التشــهُّ توقيفً
فرض الصالة، وما جر مجراها من المقادير التي طريق إثباتها التوقيفُ أو االتفاق، فرض الصالة، وما جر مجراها من المقادير التي طريق إثباتها التوقيفُ أو االتفاق، 

ا)(١). .  ا)إذا قال به قائل من الصحابة ثبتَتْ حجتُه، وكان ذلك توقيفً إذا قال به قائل من الصحابة ثبتَتْ حجتُه، وكان ذلك توقيفً
وينبغــي التمييز بين ما يُنقل عن الصحابة من التقديرات الشــرعية مما له حكم وينبغــي التمييز بين ما يُنقل عن الصحابة من التقديرات الشــرعية مما له حكم 
الرفع، وبين ما يُقصد منه التقريبُ والتوضيح لألحكام الشــرعية، كما في قوله تعالى: الرفع، وبين ما يُقصد منه التقريبُ والتوضيح لألحكام الشــرعية، كما في قوله تعالى: 
نث   ´   º   ¹   ¸   ¶   μ   «      مثنث   ´   º   ¹   ¸   ¶   μ   «      مث(٢)،، فقــد جــاء عن عددٍ من ،، فقــد جــاء عن عددٍ من 
الصحابة تقديــرُ ذلك، كما روي عن علي الصحابة تقديــرُ ذلك، كما روي عن علي  أن الوصيــة تكون في أربعة آالف  أن الوصيــة تكون في أربعة آالف 
درهم، وعن ابن عباس: ثمانمئة درهم، وعن عائشــة درهم، وعن ابن عباس: ثمانمئة درهم، وعن عائشــة  في امرأة أرادت الوصية  في امرأة أرادت الوصية 
ها يســير، فقالت: كم ولدهــا؟ قالوا: أربعة، قالت:  ها يســير، فقالت: كم ولدهــا؟ قالوا: أربعة، قالت: فمنعها أهلها وقالوا: لها ولد ومالُ فمنعها أهلها وقالوا: لها ولد ومالُ

أحكام القرآن ٦٨٦٨/٥، وينظر: المغني ، وينظر: المغني ٣٠٠٣٠٠/٥. أحكام القرآن    (١)
سورة البقرة، اآلية: ١٨٠١٨٠. سورة البقرة، اآلية:    (٢)
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. وفي  رتْهــم وقالت: ما في هذا المال فضلٌ . وفي فكــم مالها؟ قالوا: ثالثة آالف، فكأنها عذَ رتْهــم وقالت: ما في هذا المال فضلٌ فكــم مالها؟ قالوا: ثالثة آالف، فكأنها عذَ
ا، فلما  ا ال يقال: ترك خيرً اص: (ومعلوم فــي العادة أن من ترك درهمً ا، فلما هذا يقول الجصَّ ا ال يقال: ترك خيرً اص: (ومعلوم فــي العادة أن من ترك درهمً هذا يقول الجصَّ
كانت هذه التسمية موقوفةً على العادة، وكان طريقُ التقدير فيها على االجتهاد وغالب كانت هذه التسمية موقوفةً على العادة، وكان طريقُ التقدير فيها على االجتهاد وغالب 
ه هذه التسمية، وأن الكثير تلحقه، فكان طريق  قُ ه هذه التسمية، وأن الكثير تلحقه، فكان طريق الرأي، مع العلم بأن القدر اليسير ال تَلحَ قُ الرأي، مع العلم بأن القدر اليسير ال تَلحَ
.(١)( فوا من سنة النبي فوا من سنة النبي الفصل فيها االجتهاد وغالب الرأي، مع ما كانوا عرَ الفصل فيها االجتهاد وغالب الرأي، مع ما كانوا عرَ
سمُ محلُّ خالف بين المذاهب  سمُ محلُّ خالف بين المذاهب وهذا القِ رات شرعية طريقها القياس، وهذا القِ رات شرعية طريقها القياس، ثانيًا: مقدَّ ثانيًا: مقدَّ

الفقهية، على قولين: الفقهية، على قولين: 
رات الشرعية، وإليه ذهب الحنفية، وعلَّلوا  رات الشرعية، وإليه ذهب الحنفية، وعلَّلوا منع القياس في المقدَّ القول األول: القول األول: منع القياس في المقدَّ

ذلك بأن المعنى ال يُدرك فيهاذلك بأن المعنى ال يُدرك فيها(٢).
رات الشــرعية، وإليه ذهب  رات الشــرعية، وإليه ذهب جواز دخول القياس فــي المقدَّ والقول الثانــي: والقول الثانــي: جواز دخول القياس فــي المقدَّ
جمهور أهل العلم، وهو مذهب المالكيَّة والشــافعيَّة والحنابلــة، وعلَّلوا ذلك بأنها جمهور أهل العلم، وهو مذهب المالكيَّة والشــافعيَّة والحنابلــة، وعلَّلوا ذلك بأنها 
أحكام شرعية، فيجوز فيها القياس متى ما ظهر المعنى المقصودُ منهاأحكام شرعية، فيجوز فيها القياس متى ما ظهر المعنى المقصودُ منها(٣)؛ لعموم األدلة ؛ لعموم األدلة 
على اعتبار القياس في الشــريعة؛ كقوله تعالــى: على اعتبار القياس في الشــريعة؛ كقوله تعالــى: نث   μ   ´   ³   ²   مثنث   μ   ´   ³   ²   مث(٤)، ، 
 : : كتقدير الفقهاء للكثير في عدد من األحكام الفقهية بالثُّلُث؛ لقول النبي كتقدير الفقهاء للكثير في عدد من األحكام الفقهية بالثُّلُث؛ لقول النبي

.(٥)« ثِيرٌ الثُّلُثُ كَ ، وَ »«الثُّلُثُ ثِيرٌ الثُّلُثُ كَ ، وَ «الثُّلُثُ
أحكام القرآن ٢٠٢٢٠٢/١. أحكام القرآن    (١)

ين ظر: الفصول، للجصاص ١٠٥١٠٥/٤ -  - ١٠٦١٠٦. ين ظر: الفصول، للجصاص    (٢)
ين ظر: شــرح تنقيح الفصول، ص ٥٨٥٨، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية ال عطار ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية ال عطار  ين ظر: شــرح تنقيح الفصول، ص    (٣)

٢٤٣٢٤٣/٢-٢٤٤٢٤٤، البحر المحيط ، البحر المحيط ٥١٥١/٥، شرح مختصر الروضة ، شرح مختصر الروضة ٤٥١٤٥١/٣.
سورة الحشر، اآلية: ٢. سورة الحشر، اآلية:    (٤)

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا    (٥)
الناس، برقم (الناس، برقم (٢٧٤٢٢٧٤٢)، ومســلم في الصحيح، كتاب الوصية، برقم ()، ومســلم في الصحيح، كتاب الوصية، برقم (١٦٢٨١٦٢٨) عن سعد بن ) عن سعد بن 

. أبي وقاص أبي وقاص
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ع إلى سؤالٍ رئيس،  ره الفخر الرازي يَرجِ ع إلى سؤالٍ رئيس، ومبنى الخالف في المســألة كما يقرِّ ره الفخر الرازي يَرجِ ومبنى الخالف في المســألة كما يقرِّ
وهو: (هل في الشــريعة جملة من المســائل يُعلم أنه ال يجوز استعمال القياس فيها، وهو: (هل في الشــريعة جملة من المســائل يُعلم أنه ال يجوز استعمال القياس فيها، 
أو ليس كذلك، بل يجب البحث عن كل مســألة أنه هل يجري القياس فيها أم ال؟... أو ليس كذلك، بل يجب البحث عن كل مســألة أنه هل يجري القياس فيها أم ال؟... 
وا أنه ال يمكننا وجدان العلة في هذه المســائل؛ فذلك إنما يظهر بالبحث عن  عَ وا أنه ال يمكننا وجدان العلة في هذه المســائل؛ فذلك إنما يظهر بالبحث عن فإنِ ادَّ عَ فإنِ ادَّ
كل واحــدة من هذه المســائل، فإنْ وجدنا العلَّة فيها صحَّ القيــاس، وإال فال، ولكنَّ كل واحــدة من هذه المســائل، فإنْ وجدنا العلَّة فيها صحَّ القيــاس، وإال فال، ولكنَّ 
ر علينا  ر علينا هذا المعنى غير مختصٍّ بهذه المســائل، بل كل مســألة ال نجد العلة فيها، تعذَّ هذا المعنى غير مختصٍّ بهذه المســائل، بل كل مســألة ال نجد العلة فيها، تعذَّ

القياس)القياس)(١).
باتٌ على الحنفيَّة في مســائلَ أخذوا بهــا في التقدير في  باتٌ على الحنفيَّة في مســائلَ أخذوا بهــا في التقدير في ولإلمام الشــافعيِّ تعقُّ ولإلمام الشــافعيِّ تعقُّ
رات بطريق القياس على سبيل االستحسان، وهي عندهم من باب االستدالل بنفي  رات بطريق القياس على سبيل االستحسان، وهي عندهم من باب االستدالل بنفي المقدَّ المقدَّ
الفارق، فيكون القول فيها ليس من باب القياس، وتفصيل هذا في كتب أصول الفقهالفارق، فيكون القول فيها ليس من باب القياس، وتفصيل هذا في كتب أصول الفقه(٢).

رات الشرعية في باب الزكاة. رات الشرعية في باب الزكاة.المسألة الرابعة: المقدَّ المسألة الرابعة: المقدَّ
، وفي هذا  دُّ الزكاة من األبواب التي يظهر فيها التقديرُ بهذا المعنى على نحوٍ جليٍّ عَ ، وفي هذا تُ دُّ الزكاة من األبواب التي يظهر فيها التقديرُ بهذا المعنى على نحوٍ جليٍّ عَ تُ
رة، وألنها تحتاج إلى تقدير الواجب؛  قدَّ ؛ ألنها مُ ى الزكاة: مفروضةً رة، وألنها تحتاج إلى تقدير الواجب؛ يقول النووي: (وسمَّ قدَّ ؛ ألنها مُ ى الزكاة: مفروضةً يقول النووي: (وسمَّ
)(٣) من الفرض، وهو: الحزُّ والقطع من الفرض، وهو: الحزُّ والقطع(٤)، ويقول ، ويقول  ج في الزكاة: فرائضَ ى ما يخرُ )ولهذا ســمَّ ج في الزكاة: فرائضَ ى ما يخرُ ولهذا ســمَّ
 (٥)( ض رســولُ الله ض رســولُ الله : (التي فرَ يقِ : (التي فرَ دِّ يقِ الموفَّق ابن قدامة: (وقولُ الصِّ دِّ الموفَّق ابن قدامة: (وقولُ الصِّ

ا)(٦). ا، ومنه فرض الحاكم للمرأة فرضً ى: فرضً ر، والتقدير يُسمَّ ا)يعني: قدَّ ا، ومنه فرض الحاكم للمرأة فرضً ى: فرضً ر، والتقدير يُسمَّ يعني: قدَّ
المحصول ٣٤٩٣٤٩/٥-٣٥٠٣٥٠. المحصول    (١)

ينظر: البحر المحيط ٧٠٧٠/٧. ينظر: البحر المحيط    (٢)
المجموع ٢٩٦٢٩٦/٥. المجموع    (٣)

ينظر: مادة (ف ر ض) من القاموس المحيط، ص ٨٣٨٨٣٨، المصباح المنير، ص ، المصباح المنير، ص ٣٨١٣٨١. ينظر: مادة (ف ر ض) من القاموس المحيط، ص    (٤)
أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب ال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع،  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب ال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع،    (٥)

. برقم (برقم (١٤٥٠١٤٥٠) عن أنس ) عن أنس
المغني ١١١١/٤. المغني    (٦)
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٨٧٨٧

الفرع الثاني: قاعدة التقديرات الشرعية. الفرع الثاني: قاعدة التقديرات الشرعية. 
: :وينتظم الكالم عليها في أربع مسائلَ وينتظم الكالم عليها في أربع مسائلَ

المسألة األولى: مفهوم قاعدة التقديرات الشرعية.المسألة األولى: مفهوم قاعدة التقديرات الشرعية.
دة على هذه القاعدة، وهي إطالقات متقاربة ال يترتب  دة على هذه القاعدة، وهي إطالقات متقاربة ال يترتب للعلمــاء إطالقاتٌ متعدِّ للعلمــاء إطالقاتٌ متعدِّ
م: التقادير الشــرعية، والتقدير الشرعي،  ، فيُطلَق عليها باإلضافة إلى ما تقدَّ م: التقادير الشــرعية، والتقدير الشرعي، عليها أثرٌ ، فيُطلَق عليها باإلضافة إلى ما تقدَّ عليها أثرٌ

يْن(١). يرَ يْنواألحكام التقديرية، وقاعدة التَّقدِ يرَ واألحكام التقديرية، وقاعدة التَّقدِ
والمشــهور في تعريــف التقديرات الشــرعية أنها: (إعطــاء الموجود حكم والمشــهور في تعريــف التقديرات الشــرعية أنها: (إعطــاء الموجود حكم 

المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود)المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود)(٢). . 
عْل» بدالً  عْل» بدالً ويَســتعمل بعض العلماء في تعريف التقدير: لفظ «التنزيل» أو «الجَ ويَســتعمل بعض العلماء في تعريف التقدير: لفظ «التنزيل» أو «الجَ
ح اســتعمال كلمة «التنزيل» في  ح اســتعمال كلمة «التنزيل» في عن «اإلعطــاء»، والخالف فيه قريب، وإن كان يُرجَّ عن «اإلعطــاء»، والخالف فيه قريب، وإن كان يُرجَّ
التعريف، من حيث إن تنزيل الشــيء فيه معنى زائدٌ عن مجرد إعطاء الحكم؛ كما أنه التعريف، من حيث إن تنزيل الشــيء فيه معنى زائدٌ عن مجرد إعطاء الحكم؛ كما أنه 

مُّ األحكام والصفاتِ واألحوال(٣). مُّ األحكام والصفاتِ واألحواليعُ يعُ
ويُلحــظ أن الموجود والمعدوم هنا ال يقتصر على الوجود والعدم الحســيَّينِ ويُلحــظ أن الموجود والمعدوم هنا ال يقتصر على الوجود والعدم الحســيَّينِ 
ر، بل يشــمل وجود األحــكام والصفات واألحوال وعدمهــا؛ ولهذا يزاد في  ر، بل يشــمل وجود األحــكام والصفات واألحوال وعدمهــا؛ ولهذا يزاد في للمقدَّ للمقدَّ

ينظر: القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية، عادل قوتة ٢٩٠٢٩٠/١. ينظر: القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية، عادل قوتة    (١)
ينظــر: قواعد األحكام، للعــز بن عبد الســالم ٢٠٥٢٠٥/٢، الفوائد في اختصــار المقاصد، ، الفوائد في اختصــار المقاصد،  ينظــر: قواعد األحكام، للعــز بن عبد الســالم    (٢)
ص١٣٤١٣٤، الفــروق، للقرافــي ، الفــروق، للقرافــي ٧١٧١/١، ، ٧٢٧٢، ، ١٦١١٦١، ، ٢٦٢٦/٢-٢٩٢٩، ، ٢٠٠٢٠٠-٢٠٢٢٠٢، ، ١٨٩١٨٩/٣، ، 
٢٣٤٢٣٤-٢٣٦٢٣٦، األمنيــة فــي إدراك النية، ص ، األمنيــة فــي إدراك النية، ص ٢١٣٢١٣، القواعد، للمقــري ، القواعد، للمقــري ٥٠١٥٠١/٢، المجموع ، المجموع 
المذهب المذهب ٢٩٢٩/١، البحر المحيط، للزركشي ، البحر المحيط، للزركشي ١٢٧١٢٧/١، ، ٣١١٣١١، القواعد، للحصني ، القواعد، للحصني ٢٠٠٢٠٠/١، ، 

التحبير شرح التحرير التحبير شرح التحرير ٣٦٠٠٣٦٠٠/٧، شرح الكوكب المنير ، شرح الكوكب المنير ٣١٢٣١٢/٤.
ينظر في المقارنة بين تعريفات العلماء للتقديرات ال شــرعية: التقديرات الشــرعية، مسلم  ينظر في المقارنة بين تعريفات العلماء للتقديرات ال شــرعية: التقديرات الشــرعية، مسلم    (٣)

الدوسري، ص الدوسري، ص ٢٦٢٦ - -٤١٤١، قواعد التقديرات، يوسف الشحي، ص ، قواعد التقديرات، يوسف الشحي، ص ٢٨٢٨-٣٢٣٢.
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م)(١)، ،  ر حكــم المتقدِّ ــر، وإعطاء المتأخِّ م حكمَ المتأخِّ م)التعريف: (وإعطــاء المتقدِّ ر حكــم المتقدِّ ــر، وإعطاء المتأخِّ م حكمَ المتأخِّ التعريف: (وإعطــاء المتقدِّ
أو (إعطاء الصفات واآلثار حكمَ األعيان)أو (إعطاء الصفات واآلثار حكمَ األعيان)(٢).

وقد حصر الشيشاويُّ أنواع التقدير في ستة أشياء، وهي: تقريب البعيد، وتبعيد وقد حصر الشيشاويُّ أنواع التقدير في ستة أشياء، وهي: تقريب البعيد، وتبعيد 
د، وتعديد المتَّحد(٣)، ،  د، وتعديد المتَّحدالقريب، وإيجاد المعدوم، وإعدام الموجــود، وتوحيد المتعدِّ القريب، وإيجاد المعدوم، وإعدام الموجــود، وتوحيد المتعدِّ
وهــذه األنواع -وإن لم تكن حاصرة ألنواع التقدير- فهي تندرج في إعطاء الموجود وهــذه األنواع -وإن لم تكن حاصرة ألنواع التقدير- فهي تندرج في إعطاء الموجود 
حكمَ المعــدوم، وإعطاء المعدوم حكمَ الموجود، فيكون تعدادها من باب التوضيح حكمَ المعــدوم، وإعطاء المعدوم حكمَ الموجود، فيكون تعدادها من باب التوضيح 

والتمثيلوالتمثيل(٤).
وهذا التعريف للتقديــر تعريفٌ بالحكم، وهو أحد أنــواع التعريف المعتبَرة وهذا التعريف للتقديــر تعريفٌ بالحكم، وهو أحد أنــواع التعريف المعتبَرة 
ف د. مســلم الدوسري  ؛ ولهذا يعرِّ ف د. مســلم الدوسري عند الفقهاء، وال يتفق مع طريقة المناطقة في الحدِّ ؛ ولهذا يعرِّ عند الفقهاء، وال يتفق مع طريقة المناطقة في الحدِّ
ا إلى  تفاتً ا إلى التقدير بأنه: (إعطاء الشــيء منزلةً في الوجود أو العدم على خالف واقعه؛ الْ تفاتً التقدير بأنه: (إعطاء الشــيء منزلةً في الوجود أو العدم على خالف واقعه؛ الْ

وجه شرعيٍّ معتبَر)وجه شرعيٍّ معتبَر)(٥).
واألقرب أن يقال في تعريفه: (حكم شــرعيٌّ بإنزال متعلق الحكم على خالف واألقرب أن يقال في تعريفه: (حكم شــرعيٌّ بإنزال متعلق الحكم على خالف 

ما هو عليه، في األحكام أو الصفات أو األحوال). ما هو عليه، في األحكام أو الصفات أو األحوال). 
وعدُّ التقدير الشرعيِّ بأنه حكمٌ شرعيٌّ يقتضي أنه كسائر األحكام الشرعية التي وعدُّ التقدير الشرعيِّ بأنه حكمٌ شرعيٌّ يقتضي أنه كسائر األحكام الشرعية التي 
ل لها باالجتهاد في النصوص الشرعية، فيُستغنى بذلك عن قول: (لوجهٍ شرعيٍّ  ل لها باالجتهاد في النصوص الشرعية، فيُستغنى بذلك عن قول: (لوجهٍ شرعيٍّ يُتوصَّ يُتوصَّ

معتبَر).معتبَر).
قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم ٢٠٨٢٠٨/٢. قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم    (١)

السابق: نفس الموضعلسابق: نفس الموضع. ا   (٢)
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ٨٦٨٦/٢. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب    (٣)

ينظــر: التقديرات الشــرعية وأثرهــا في التقعيد األصولي والفقهي، مســلم الدوســري،  ينظــر: التقديرات الشــرعية وأثرهــا في التقعيد األصولي والفقهي، مســلم الدوســري،    (٤)
ص ص ٣٥٣٥.

التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد األصولي والفقهي، مسلم الدوسري، ص ٤٠٤٠. التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد األصولي والفقهي، مسلم الدوسري، ص    (٥)
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٨٩٨٩

جيَّتُها. جيَّتُها.المسألة الثانية: منزلة قاعدة التقديرات وحُ المسألة الثانية: منزلة قاعدة التقديرات وحُ
ني بقاعدة التقديرات عددٌ من أهل العلم، على رأســهم العز بن عبد السالم  ني بقاعدة التقديرات عددٌ من أهل العلم، على رأســهم العز بن عبد السالم عُ عُ
رافي، الذي بســط القول في هذه القاعدة  رافي، الذي بســط القول في هذه القاعدة في كتابه «قواعــد األحكام»، ثم تلميذه القَ في كتابه «قواعــد األحكام»، ثم تلميذه القَ
في جملة من كتبه، على رأســها: «الفروق»، ثم في كتــاب «األمنية في إدراك النية»، في جملة من كتبه، على رأســها: «الفروق»، ثم في كتــاب «األمنية في إدراك النية»، 
ثم في ســائر كتبه: «الذخيرة»، و«نفائس األصول»، و«شرح تنقيح الفصول»، وكتاب ثم في ســائر كتبه: «الذخيرة»، و«نفائس األصول»، و«شرح تنقيح الفصول»، وكتاب 

«اإلحكام في تمييز الفتاو واألحكام»«اإلحكام في تمييز الفتاو واألحكام»(١).
ا، كما قال  ني المالكية بعــد القرافي بقاعدة التقديرات تأصيــالً وتفريعً ا، كما قال كما عُ ني المالكية بعــد القرافي بقاعدة التقديرات تأصيــالً وتفريعً كما عُ
في «شــرح المنهج المنتخب»: (أصلٌ من أصول المالكية، وقاعدة من قواعدهم)في «شــرح المنهج المنتخب»: (أصلٌ من أصول المالكية، وقاعدة من قواعدهم)(٢)، ، 
قَّاق في فاتحة  قَّاق في فاتحة ، وأوردها اإلمــام الزَّ ري في كتابــه «القواعد»(٣)، وأوردها اإلمــام الزَّ ري في كتابــه «القواعد»وأوردهــا اإلمام المقّ وأوردهــا اإلمام المقّ
دَ به ذكر النظائر  دَ به ذكر النظائر ، وهو ما قُصِ القسم الثاني من أقســام القواعد في المنهج المنتخبالقسم الثاني من أقســام القواعد في المنهج المنتخب(٤)، وهو ما قُصِ

ل تحت أصل واحد من غير إشارة إلى خالف. ل تحت أصل واحد من غير إشارة إلى خالف.والفروع، التي تدخُ والفروع، التي تدخُ
والتقدير بهذا المعنى كما يقول اإلمام القرافي: (قاعدة التقدير واقعةٌ في الشريعة والتقدير بهذا المعنى كما يقول اإلمام القرافي: (قاعدة التقدير واقعةٌ في الشريعة 
في مواقع اإلجماع، ومواقع الخالف)في مواقع اإلجماع، ومواقع الخالف)(٥)، (متفق عليه في الشــريعة بين العلماء، وهو ، (متفق عليه في الشــريعة بين العلماء، وهو 
ري:  ري: ، ويقول المقَّ عام في الشريعة)عام في الشريعة)(٦)، و(ال يخلو بابٌ من أبواب الفقه عن التقدير)، و(ال يخلو بابٌ من أبواب الفقه عن التقدير)(٧)، ويقول المقَّ
ينظر في جمع كالم اإلمام القرافي وتحريره على قاعدة التقديرات الشرعية كتاب «القواعد  ينظر في جمع كالم اإلمام القرافي وتحريره على قاعدة التقديرات الشرعية كتاب «القواعد    (١)
والضوابــط الفقهية القرافية زمرة التمليــكات المالية»، للباحث العالــم المدقق: الدكتور والضوابــط الفقهية القرافية زمرة التمليــكات المالية»، للباحث العالــم المدقق: الدكتور 

عادل بن عبد القادر قوتة عادل بن عبد القادر قوتة ٢٨٩٢٨٩/١- - ٣٢١٣٢١.
ينظر: الفائق في غريب الحديث ١١٨١١٨/٢، النهاية في غريب الحديث واألثر ، النهاية في غريب الحديث واألثر ٣٠٧٣٠٧/٢. ينظر: الفائق في غريب الحديث    (٢)

ينظر: القواعد، للمقري، قاعدة (٢٥٨٢٥٨). ).  ينظر: القواعد، للمقري، قاعدة (   (٣)
شرح المنهج المنتخب ٤٦٨٤٦٨/٢. شرح المنهج المنتخب    (٤)

الفروق ٢٧٢٧/٢. الفروق    (٥)
اإلحكام في تمييز الفتاو عن األحكام، ص ٧٤٧٤. اإلحكام في تمييز الفتاو عن األحكام، ص    (٦)

الفروق ٢٩٢٩/٢. الفروق    (٧)
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(التقديرات الشــرعية، وهي إعطــاء الموجود حكمَ المعــدوم، وبالعكس: ثابتةٌ في (التقديرات الشــرعية، وهي إعطــاء الموجود حكمَ المعــدوم، وبالعكس: ثابتةٌ في 
الجملة، وإن اختُلف في بعضها؛ ألن التقدير على خالف األصل)الجملة، وإن اختُلف في بعضها؛ ألن التقدير على خالف األصل)(١).

م بــأن: (قاعدة التقدير واقعةٌ في الشــريعة في  م بــأن: (قاعدة التقدير واقعةٌ في الشــريعة في وقول اإلمــام القرافي المتقدِّ وقول اإلمــام القرافي المتقدِّ
مواقع اإلجماع، ومواقع الخالف) أَولى من قولــه في كتابه «اإلحكام» بأن التقدير: مواقع اإلجماع، ومواقع الخالف) أَولى من قولــه في كتابه «اإلحكام» بأن التقدير: 
(متفق عليه في الشــريعة بين العلماء، وهو عام في الشريعة)(متفق عليه في الشــريعة بين العلماء، وهو عام في الشريعة)(٢)؛ وذلك للخالف في ؛ وذلك للخالف في 
ــه خالف الفخر الرازي  ــه خالف الفخر الرازي االعتداد بقاعدة التقدير في الجملة، وقد حكى القرافي نفسُ االعتداد بقاعدة التقدير في الجملة، وقد حكى القرافي نفسُ
في هذه المســألةفي هذه المســألة(٣)، وحكى ابن التلمســاني عدم إثبات قاعدة التقديرات عن بعض ، وحكى ابن التلمســاني عدم إثبات قاعدة التقديرات عن بعض 
وري في «ترتيب  وري في «ترتيب ، وبنحو من كالم الــرازي قال البَقّ العلمــاء بحاصل كالم الرازيالعلمــاء بحاصل كالم الرازي(٤)، وبنحو من كالم الــرازي قال البَقّ
الفــروق»الفــروق»(٥)، غير أن الخالف في القاعدة ال يؤثِّر علــى مواضع اإلجماع والخالف ، غير أن الخالف في القاعدة ال يؤثِّر علــى مواضع اإلجماع والخالف 

كما سيأتي.كما سيأتي.
القواعد، للمقري، قاعدة (٢٥٩٢٥٩).). القواعد، للمقري، قاعدة (   (١)

اإلحكام في تمييز الفتاو عن األحكام، ص ٧٤٧٤. اإلحكام في تمييز الفتاو عن األحكام، ص    (٢)
نفائس األصول في شرح المحصول ٣٥٢٣٥٢/٤، شرح تنقيح الفصول، ص ، شرح تنقيح الفصول، ص ٤١٠٤١٠. نفائس األصول في شرح المحصول    (٣)

ســاني: الحكم  ســاني: الحكم  بقولــه: (وقال ابن التلِمْ نقله عنه الزركشــي في البحــر المحيط ٣١٢٣١٢/١ بقولــه: (وقال ابن التلِمْ نقله عنه الزركشــي في البحــر المحيط    (٤)
لك النكاح  لك النكاح التقديريُّ ينقســم إلى تقدير صفة شــرعية في المحــل يظهر أثرها؛ كتقديــر مِ التقديريُّ ينقســم إلى تقدير صفة شــرعية في المحــل يظهر أثرها؛ كتقديــر مِ
واليمين، وإلى تقدير أعيان محسوســة؛ كتقدير الدراهم في الذمــة. قال: ومن العلماء من واليمين، وإلى تقدير أعيان محسوســة؛ كتقدير الدراهم في الذمــة. قال: ومن العلماء من 
ا. أما تقدير  ثبِت هذه التقادير، ويقول: حكم الفرع في المحل هو نفس ما ادَّعى كونه أمرً ا. أما تقدير ال يُ ثبِت هذه التقادير، ويقول: حكم الفرع في المحل هو نفس ما ادَّعى كونه أمرً ال يُ
ر في  ر في صفــات موجبة لها، فإثبات ال دليــل عليه، ومن هذا النمط قولهــم: الحدث أمرٌ مقدَّ صفــات موجبة لها، فإثبات ال دليــل عليه، ومن هذا النمط قولهــم: الحدث أمرٌ مقدَّ

ه منعُ الصالة). ث أثرُ دِ حْ ه منعُ الصالة).أعضاء المُ ث أثرُ دِ حْ أعضاء المُ
ــعَ القرافي في قاعدة التقديرات، واعترض  ــعَ القرافي في قاعدة التقديرات، واعترض  توسُّ انتقد البقوري في ترتيب الفروق ١/ / ٣٣٧٣٣٧ توسُّ انتقد البقوري في ترتيب الفروق    (٥)
على العديد من األمثلة التي أوردها القرافي، وبيَّن موقفه بقوله: «وكذلك قاعدة التقدير عدم على العديد من األمثلة التي أوردها القرافي، وبيَّن موقفه بقوله: «وكذلك قاعدة التقدير عدم 
االعتــراف بها أَولى من القول بها، وال دليل يوجد عليها في الشــريعة داللة قوية»... وبيَّن االعتــراف بها أَولى من القول بها، وال دليل يوجد عليها في الشــريعة داللة قوية»... وبيَّن 
جد دليل مركَّب من الشرع والعقل، وال شرعيٌّ  جد دليل مركَّب من الشرع والعقل، وال شرعيٌّ مأخذه في المنع بقوله: «وقاعدة التقدير ما وُ مأخذه في المنع بقوله: «وقاعدة التقدير ما وُ

مجرد يدل عليها، فال نقول بها، والله أعلم».مجرد يدل عليها، فال نقول بها، والله أعلم».
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مثَّــل إلعطــاء الموجود حكــمَ المعدوم: بالمــاء في حــق المريض عند بالمــاء في حــق المريض عند  مثَّــل إلعطــاء الموجود حكــمَ المعدوم: ويُ ويُ
مُ ويُجعل الماء  مُ ويُجعل الماء خوف تســبُّب اســتعماله في فوات عضو أو منفعة، فإنه يباح له التيمُّ خوف تســبُّب اســتعماله في فوات عضو أو منفعة، فإنه يباح له التيمُّ

كالمعدومكالمعدوم(١). . 
ث عنه الدية بموته، وال تورث  ث عنه الدية بموته، وال تورث المقتول تُورَ ومثال إعطاء المعدوم حكمَ الموجود: ومثال إعطاء المعدوم حكمَ الموجود: المقتول تُورَ
ر دخولها  لتْ في ملكه، وبعد موته ال يصلُح لدخول شيء في ملكه، فيُقدَّ ر دخولها عنه إال إذا دخَ لتْ في ملكه، وبعد موته ال يصلُح لدخول شيء في ملكه، فيُقدَّ عنه إال إذا دخَ

ا(٢). نا المعدوم موجودً رْ لْكه حتى تنتقل إلى ورثته وتُقضى منها ديونه، فقدَّ افي مِ نا المعدوم موجودً رْ لْكه حتى تنتقل إلى ورثته وتُقضى منها ديونه، فقدَّ في مِ

المسألة الثالثة: صلة قاعدة التقديرات بعلم األصول والقواعد الفقهية.المسألة الثالثة: صلة قاعدة التقديرات بعلم األصول والقواعد الفقهية.
رافيُّ التقديراتِ الشــرعية من أقسام خطاب الوضع(٣)، وهي: ما ، وهي: ما  رافيُّ التقديراتِ الشــرعية من أقسام خطاب الوضععدَّ اإلمام القَ عدَّ اإلمام القَ
ا للسبب والمانع والشرط، فما يوجب  ا للسبب والمانع والشرط، فما يوجب يقتضي ثبوتَ الحكم أو انتفاءه، وجعله قســيمً يقتضي ثبوتَ الحكم أو انتفاءه، وجعله قســيمً
ثبوتَ الحكم هو األسباب، وما يوجب انتفاءه هو الشرط بعدمه، أو المانع بوجودهثبوتَ الحكم هو األسباب، وما يوجب انتفاءه هو الشرط بعدمه، أو المانع بوجوده(٤)، ، 
بِع القرافيَّ في ذلك عددٌ من األصوليين(٦). بِع القرافيَّ في ذلك عددٌ من األصوليين، وتَ وقد قال بذلك الجيليُّ من الشافعيةوقد قال بذلك الجيليُّ من الشافعية(٥)، وتَ

ها من األحكام الوضعية أن الحكم الشرعيَّ يثبُت بأسباب أو شروط  ها من األحكام الوضعية أن الحكم الشرعيَّ يثبُت بأسباب أو شروط ووجهُ عدِّ ووجهُ عدِّ
ا، كما  رة، فيثبت الحكم الشــرعي مع وجود الســبب حقيقة أو تقديرً ا، كما أو موانعَ مقدَّ رة، فيثبت الحكم الشــرعي مع وجود الســبب حقيقة أو تقديرً أو موانعَ مقدَّ
ا، كما يدل عليه قول  ا، كما يدل عليه قول ينتفي الحكم مع انتفاء الشــرط أو وجود المانع حقيقة أو تقديرً ينتفي الحكم مع انتفاء الشــرط أو وجود المانع حقيقة أو تقديرً
بدائع الصنائع ١/ / ٥٧٥٧، المجموع ، المجموع ٢/ / ٢٨١٢٨١، الشــرح الكبير مع حاشية الدسوقي ، الشــرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ / ١٤٩١٤٩، ،  بدائع الصنائع    (١)

مطالب أولي النهى مطالب أولي النهى ١/ / ١٩٤١٩٤. . 
المبســوط ٢٦٢٦/ / ١٥٧١٥٧، كفاية الطالــب الرباني ، كفاية الطالــب الرباني ٢/ / ٣١١٣١١، األشــباه والنظائر للســيوطي، ، األشــباه والنظائر للســيوطي،  المبســوط    (٢)

ص٣٢١٣٢١، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٠١٠/ / ٢٧٣٢٧٣.
شرح تنقيح الفصول، ص ٢٠٠٢٠٠، نفائس األصول ، نفائس األصول ٢٢٥٢٢٥/١، الفروق ، الفروق ١٦١٦/١. شرح تنقيح الفصول، ص    (٣)

شرح تنقيح الفصول، ص ٧٠٧٠. شرح تنقيح الفصول، ص    (٤)
نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ١٢٧١٢٧/١. نقله عنه الزركشي في البحر المحيط    (٥)

ب ٢٩٢٩/١- ب ، والعالئي في المجموع المذهّ منهم: حلولو في شرح تنقيح الفصول، ص ٧٠٧٠، والعالئي في المجموع المذهّ منهم: حلولو في شرح تنقيح الفصول، ص    (٦)
٣٠٣٠، والمرداوي في التحبير ، والمرداوي في التحبير ١١٢٨١١٢٨/٣، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣١٢٣١٢/٤.
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ا حالةَ عدم سببه أو شرطه، فإنْ أمكن  ثبِت الشرعُ حكمً ــه: (متى يُ ا حالةَ عدم سببه أو شرطه، فإنْ أمكن القرافيِّ نفسِ ثبِت الشرعُ حكمً ــه: (متى يُ اإلمام اإلمام القرافيِّ نفسِ
دَّ مســتثنى عن تلك القاعدة، كما  هما معه، فهو أقرب من إثباته دونهما، وإال عُ دَّ مســتثنى عن تلك القاعدة، كما تقديرُ هما معه، فهو أقرب من إثباته دونهما، وإال عُ تقديرُ
ر العلماء  م ملك الموروث، قرَّ ر العلماء أثبَتَ الشرعُ الميراث في دية الخطأ، وهو مشروط بتقدُّ م ملك الموروث، قرَّ أثبَتَ الشرعُ الميراث في دية الخطأ، وهو مشروط بتقدُّ
ه عن غيره، وأثبتْنا  تقَ اإلنسان عبدَ نا عِ حْ لكَ قبل الموت ليصح التوريث، ولما صحَّ ه عن غيره، وأثبتْنا المِ تقَ اإلنسان عبدَ نا عِ حْ لكَ قبل الموت ليصح التوريث، ولما صحَّ المِ
لكِه للمعتَقِ عنه قبل العتق؛ ألنه سبب  م مثل مِ لكِه للمعتَقِ عنه قبل العتق؛ ألنه سبب الوالء للمعتَقِ عنه، احتجنا لتقدير تقدُّ م مثل مِ الوالء للمعتَقِ عنه، احتجنا لتقدير تقدُّ
اإلجزاء عن الكفارة وثبوت الوالء، وذلك كثيرٌ في األســباب والشروط والموانع، اإلجزاء عن الكفارة وثبوت الوالء، وذلك كثيرٌ في األســباب والشروط والموانع، 
فيعبِّــر العلماء عن هذه القاعدة بإعطاء المعدوم حكــمَ الموجود، والموجودِ حكمَ فيعبِّــر العلماء عن هذه القاعدة بإعطاء المعدوم حكــمَ الموجود، والموجودِ حكمَ 

المعدوم)المعدوم)(١).
ا حالةَ عدم سببه أو شرطه) يدلُّ  : (متى يُثبت الشرعُ حكمً ا حالةَ عدم سببه أو شرطه) يدلُّ وقول اإلمام القرافيِّ : (متى يُثبت الشرعُ حكمً وقول اإلمام القرافيِّ
، لكنَّ  رَ ر؛ بل الحكم ثبَتَ بســبب شرعيٍّ آخَ ، لكنَّ على أن الحكم لم يثبُتْ بالســبب المقدَّ رَ ر؛ بل الحكم ثبَتَ بســبب شرعيٍّ آخَ على أن الحكم لم يثبُتْ بالســبب المقدَّ
ر الســبب الذي أناط الشارع الحكمَ به في غير الدليل الذي ثبت الحكم  ر الســبب الذي أناط الشارع الحكمَ به في غير الدليل الذي ثبت الحكم المجتهد يقدِّ المجتهد يقدِّ
ا على قاعدة واحدة ما أمكن، وبناء عليه يكون  ا على قاعدة واحدة ما أمكن، وبناء عليه يكون به؛ حتى يكون الحكم الشــرعي جاريً به؛ حتى يكون الحكم الشــرعي جاريً
المقصــود من التقدير هو بيان مأخذ الحكم الشــرعيِّ وتحريــر المقصد منه، وليس المقصــود من التقدير هو بيان مأخذ الحكم الشــرعيِّ وتحريــر المقصد منه، وليس 

إلثبات السبب الذي يثبُت به الحكم، وهكذا يقال في تقدير المانع أو الشرط. إلثبات السبب الذي يثبُت به الحكم، وهكذا يقال في تقدير المانع أو الشرط. 
وعليه؛ يكون الفرق بين السبب الشــرعي الذي يثبُت به الحكم، وبين السبب وعليه؛ يكون الفرق بين السبب الشــرعي الذي يثبُت به الحكم، وبين السبب 
ا، وبين الحكمة  ا وعدمً ر قريبًا من الفرق بين العلة التي يتعلَّق بها الحكم وجودً ا، وبين الحكمة المقــدَّ ا وعدمً ر قريبًا من الفرق بين العلة التي يتعلَّق بها الحكم وجودً المقــدَّ
ا، وقد ذهب الزركشيُّ  ر ثبوتها في العلة حكمً ا، وقد ذهب الزركشيُّ التي هي مقصود الشارع من الحكم، ويقدَّ ر ثبوتها في العلة حكمً التي هي مقصود الشارع من الحكم، ويقدَّ

ع في حقيقتها إلى السبب(٢). ع في حقيقتها إلى السببوغيره من األصوليِّين إلى أن التقديرات تَرجِ وغيره من األصوليِّين إلى أن التقديرات تَرجِ
ه القرافي يؤيِّد مــا ذهب إليه الفخر الرازيُّ من  رَ ه القرافي يؤيِّد مــا ذهب إليه الفخر الرازيُّ من وهذا المأخذ في مناقشــة ما ذكَ رَ وهذا المأخذ في مناقشــة ما ذكَ

الذخيرة ٣٣٣٣/٣. الذخيرة    (١)
البحر المحيط، للزركشي ١٨٧١٨٧/٧-١٨١٨ ٨، وينظر: القواعد، للحصني ، وينظر: القواعد، للحصني ٢٠٠٢٠٠/١-٢٠١٢٠١. .  البحر المحيط، للزركشي    (٢)
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إنكار التعليل باألوصاف التقديريةإنكار التعليل باألوصاف التقديرية(١)، ووافقه الســبكيُّ في «جمع الجوامع»، ووافقه الســبكيُّ في «جمع الجوامع»(٢)، وعزاه ، وعزاه 
ناقِض  ناقِض ؛ من جهة أن إثبات العلة مع عدم وجودها يُ يُّ الهندي ألكثر األصولييــن(٣)؛ من جهة أن إثبات العلة مع عدم وجودها يُ فِ يُّ الهندي ألكثر األصولييــنالصَّ فِ الصَّ
ــا، وهو ما يجعل البحــث في التقديرات  ا وعدمً ــا، وهو ما يجعل البحــث في التقديرات أصــل اعتبارهــا مناطًا للحكم وجودً ا وعدمً أصــل اعتبارهــا مناطًا للحكم وجودً
وري بقوله: (وقاعدة التقدير  وري بقوله: (وقاعدة التقدير الشرعيَّة ليس من مباحث أصول الفقه، وهو ما عبَّر عنه البَقُّ الشرعيَّة ليس من مباحث أصول الفقه، وهو ما عبَّر عنه البَقُّ
جد دليل مركَّب من الشرع والعقل، وال شرعيٌّ مجرد يدل عليها؛ فال نقول بها)(٤). جد دليل مركَّب من الشرع والعقل، وال شرعيٌّ مجرد يدل عليها؛ فال نقول بها)ما وُ ما وُ
رة، وهو أن األمور  ا آخرَ في إنكار التعليل باألوصاف المقدَّ رة، وهو أن األمور على أن للرازيِّ مأخذً ا آخرَ في إنكار التعليل باألوصاف المقدَّ على أن للرازيِّ مأخذً
قات؛  لك، والطهارة، ونحوها- من المحقَّ مة، والمِ قات؛ المعنوية التي أثبتها الشارع -كالذِّ لك، والطهارة، ونحوها- من المحقَّ مة، والمِ المعنوية التي أثبتها الشارع -كالذِّ
إذ ال يتوقَّف االعتداد بها على اعتبار معتبر، في حين أن العز بن عبد الســالم والقرافي إذ ال يتوقَّف االعتداد بها على اعتبار معتبر، في حين أن العز بن عبد الســالم والقرافي 
يجعلونها من التقديرات الشرعية؛ لكونها معدومة حسا؛ ولهذا يقال في تعريفها بأنها يجعلونها من التقديرات الشرعية؛ لكونها معدومة حسا؛ ولهذا يقال في تعريفها بأنها 

ا. رة شرعً ا.أوصاف مقدَّ رة شرعً أوصاف مقدَّ
هٍ من النظر،  هٍ من النظر، وقد اســتدلَّ الرازي على إنكار التعليل بالتقديرات الشرعية بأوجُ وقد اســتدلَّ الرازي على إنكار التعليل بالتقديرات الشرعية بأوجُ
منهــا أوجه تتصل بقوانين علمــي الكالم والمنطق، وليس مــن مقصود هذا البحث منهــا أوجه تتصل بقوانين علمــي الكالم والمنطق، وليس مــن مقصود هذا البحث 
لك  لك تفصيلها، وحاصلُ مأخذ الرازي في إنكار تصــور التقديرات: (أنه يمنع كون المِ تفصيلها، وحاصلُ مأخذ الرازي في إنكار تصــور التقديرات: (أنه يمنع كون المِ
قَ له في نفس األمر، بل مجرد اعتبــار المعتبر، ويجعله معنًى  ــا ال تحقُّ قَ له في نفس األمر، بل مجرد اعتبــار المعتبر، ويجعله معنًى معنًى مفروضً ــا ال تحقُّ معنًى مفروضً
قه على اعتبار معتبر، بمعنى أن في نفس  ا في نفس األمر، ال يتوقف تحقُّ ا شــرعً قً قه على اعتبار معتبر، بمعنى أن في نفس محقَّ ا في نفس األمر، ال يتوقف تحقُّ ا شــرعً قً محقَّ
لك يقوله في  ا، وظاهر أن الذي يقوله فــي المِ لك شــرعً ى المِ لك يقوله في األمر معنى هو مســمَّ ا، وظاهر أن الذي يقوله فــي المِ لك شــرعً ى المِ األمر معنى هو مســمَّ

صف بالتقدير)(٥). ه مما وُ ث ونحوِ دَ صف بالتقدير)الحَ ه مما وُ ث ونحوِ دَ الحَ
المحصول ٣١٨٣١٨/٥. المحصول    (١)

جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٣٥٢٣٥٢/٢. جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني    (٢)
نهاية الوصول ٣٥٣٠٣٥٣٠/٨. نهاية الوصول    (٣)

ترتيب الفروق ٣٣٧٣٣٧/١. ترتيب الفروق    (٤)
اآليات البينات، للعبادي ٨٤٨٤/٤، وينظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ، وينظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ٢٥٢٢٥٢/٢. اآليات البينات، للعبادي    (٥)
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ه إلى قوانين المنطق والكالم، وال يترتب على  رجعُ ه إلى قوانين المنطق والكالم، وال يترتب على وهذا الوجه من الخالف مَ رجعُ وهذا الوجه من الخالف مَ
ه شــيخ اإلســالم زكريا األنصاري الخالفَ في  ه شــيخ اإلســالم زكريا األنصاري الخالفَ في الخالف فيها شــيءٌ من الفقه، ويوجِّ الخالف فيها شــيءٌ من الفقه، ويوجِّ
ا، كيف وكالمُ  رً ا ال يُخرجه عــن كونه مقدَّ قً ر محقَّ قدَّ لَ المُ ا، كيف وكالمُ المســألة، فيقول: (إنَّ جعْ رً ا ال يُخرجه عــن كونه مقدَّ قً ر محقَّ قدَّ لَ المُ المســألة، فيقول: (إنَّ جعْ
ر قائمٌ باألعضاء يمنع  قدَّ ر؟ كقولهم: الحدث وصفٌ مُ ر قائمٌ باألعضاء يمنع الفقهاء طافــح بالتعليل بالمقدَّ قدَّ ر؟ كقولهم: الحدث وصفٌ مُ الفقهاء طافــح بالتعليل بالمقدَّ
صحــة الصالة حيث ال مرخص، وقد يقــال: القولُ باالشــتراط طريقة األصوليين، صحــة الصالة حيث ال مرخص، وقد يقــال: القولُ باالشــتراط طريقة األصوليين، 
والقولُ بعدمه طريقة الفقهاء)والقولُ بعدمه طريقة الفقهاء)(١)؛ ولهــذا نفى زكريا األنصاري في اختصاره لـ«جمع ؛ ولهــذا نفى زكريا األنصاري في اختصاره لـ«جمع 

ا(٢). .  رً ا مقدَّ االجوامع» اشتراطَ أالَّ تكون العلة وصفً رً ا مقدَّ الجوامع» اشتراطَ أالَّ تكون العلة وصفً
والخالف من هذا الوجه يسير، وإن كان الرازي قد بالَغ في عدِّ هذا التقدير «من والخالف من هذا الوجه يسير، وإن كان الرازي قد بالَغ في عدِّ هذا التقدير «من 
، بل ال معنى له»(٤)، و«من الترهات التي ال حاجة في ، و«من الترهات التي ال حاجة في  ، بل ال معنى له»، و«ســاقطٌ جنس الخرافات»جنس الخرافات»(٣)، و«ســاقطٌ

العقل والشرع إليها»العقل والشرع إليها»(٥).
قَّاق إلى أن قاعدة التقديرات الشــرعية من القواعد التي  قَّاق إلى أن قاعدة التقديرات الشــرعية من القواعد التي وقد ذهب اإلمــام الزَّ وقد ذهب اإلمــام الزَّ
دَ قاعدة التقديرات الشرعية في فاتحة القسم  دَ قاعدة التقديرات الشرعية في فاتحة القسم يُقصد بها ذِكرُ النظائر والفروع؛ حيث أَورَ يُقصد بها ذِكرُ النظائر والفروع؛ حيث أَورَ
الثاني من أقسام القواعد في المنهج المنتخبالثاني من أقسام القواعد في المنهج المنتخب(٦)، وهو ما قُصد به ذكر النظائر والفروع، ، وهو ما قُصد به ذكر النظائر والفروع، 

ل تحت أصل واحد من غير إشارة إلى خالف.  ل تحت أصل واحد من غير إشارة إلى خالف. التي تدخُ التي تدخُ
قَّاق لقاعدة التقديــرات في غاية المتانة والدقة؛  قَّاق لقاعدة التقديــرات في غاية المتانة والدقة؛ وهــذا التصنيف من اإلمام الزَّ وهــذا التصنيف من اإلمام الزَّ
إذ إن الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة تختلف من حيث المنزع والدليل الخاصُّ إذ إن الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة تختلف من حيث المنزع والدليل الخاصُّ 
حاشــية زكريا األنصاري على شرح المحلي ٣١٤٣١٤/٣، وحاشية العطار على شرح المحلي ، وحاشية العطار على شرح المحلي  حاشــية زكريا األنصاري على شرح المحلي    (١)

.٢٩٥٢٩٥/٢
غاية الوصول إلى شرح لب األصول، ص ٦٤٣٦٤٣. غاية الوصول إلى شرح لب األصول، ص    (٢)

المحصول ٣١٩٣١٩/٥. المحصول    (٣)
السابقلسابق ٣٢٠٣٢٠/٥. ا   (٤)
السابقلسابق ٣٢٠٣٢٠/٥. ا   (٥)

شرح المنهج المنتخب ٤٦٨٤٦٨/٢. شرح المنهج المنتخب    (٦)
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بكل مسألة، فهي ألصق باألشــباه والنظائر، أو النظريات الفقهية بحسب االصطالح بكل مسألة، فهي ألصق باألشــباه والنظائر، أو النظريات الفقهية بحسب االصطالح 
المعاصرالمعاصر(١)، ويدل عليه قــول اإلمام القرافيِّ ، ويدل عليه قــول اإلمام القرافيِّ  في ختم كتابه «األمنية في إدراك  في ختم كتابه «األمنية في إدراك 
النية»: (وحصل التنبيهُ على تخريج الجميع على قاعدة واحدة هي: قاعدة التقديرات، النية»: (وحصل التنبيهُ على تخريج الجميع على قاعدة واحدة هي: قاعدة التقديرات، 
جت الفروعُ الكثيرة على قاعدة واحدة، فهو  رِّ جت الفروعُ الكثيرة على قاعدة واحدة، فهو وهي قاعدةٌ أجمع العلماء عليها، وإذا خُ رِّ وهي قاعدةٌ أجمع العلماء عليها، وإذا خُ
رُ للعقل، وأفضلُ في  ه؛ ألنه أضبطُ للفقه، وأنوَ رُ للعقل، وأفضلُ في أَولــى من تخريج كلِّ فرع بمعنى يخصُّ ه؛ ألنه أضبطُ للفقه، وأنوَ أَولــى من تخريج كلِّ فرع بمعنى يخصُّ
تُه في القواعد  تُه في القواعد رتبة الفقه، وليكن هذا شأنَك في تخريج الفقه، فهو أَولى لمن علَتْ همَّ رتبة الفقه، وليكن هذا شأنَك في تخريج الفقه، فهو أَولى لمن علَتْ همَّ

الشرعية)الشرعية)(٢).
المسألة الرابعة: تطبيقات قاعدة التقديرات الشرعية في باب الزكاة.المسألة الرابعة: تطبيقات قاعدة التقديرات الشرعية في باب الزكاة.

ة  ة التقدير بهذا اإلطالق كثيرٌ في أحــكام الزكاة؛ ولهذا حظِيت الزكاة بأمثلة عدَّ التقدير بهذا اإلطالق كثيرٌ في أحــكام الزكاة؛ ولهذا حظِيت الزكاة بأمثلة عدَّ
ري قد  ري قد على هذه القاعدة عند العز بن عبد الســالم والقرافــيِّ وغيرهما، حتى إن المقَّ على هذه القاعدة عند العز بن عبد الســالم والقرافــيِّ وغيرهما، حتى إن المقَّ

أَوردها في كتاب الزكاة من كتابه «القواعد»أَوردها في كتاب الزكاة من كتابه «القواعد»(٣). . 
كمَ الموجود: إعطاءُ ربح التجارة ونتاج السائمة حكمَ إعطاءُ ربح التجارة ونتاج السائمة حكمَ  كمَ الموجود: ومثال إعطاء المعدوم حُ ومثال إعطاء المعدوم حُ

ول في وجوب الزكاة. ول في وجوب الزكاة.أصلها في الحَ أصلها في الحَ
 ، ، أن النصاب الــذي يملِكه المكلَّفُ ومثال إعطاء الموجود حكــمَ المعدوم: ومثال إعطاء الموجود حكــمَ المعدوم: أن النصاب الــذي يملِكه المكلَّفُ
ينٌ عليه، فإنه يكون بمثابة العدم، قال تجب فيه الزكاة، وفي هذا يقول القفال  ينٌ عليه، فإنه يكون بمثابة العدم، قال تجب فيه الزكاة، وفي هذا يقول القفال ويقابله دَ ويقابله دَ
ينٌ  ينٌ الكبير في «محاسن الشــريعة»: (وذهب أكثر أهل العلم أنه إذا كان على المالك دَ الكبير في «محاسن الشــريعة»: (وذهب أكثر أهل العلم أنه إذا كان على المالك دَ
ن ال مال له، ولو قام عليه غرماؤه  ن ال مال له، ولو قام عليه غرماؤه يحيط بماله، فال زكاة عليــه فيه؛ ألنه في التقدير كمَ يحيط بماله، فال زكاة عليــه فيه؛ ألنه في التقدير كمَ
تعرف النظريــة الفقهية بأنها: (مجموعة أصول وقواعد وأحكام فقهية ذات صلة موضوعية  تعرف النظريــة الفقهية بأنها: (مجموعة أصول وقواعد وأحكام فقهية ذات صلة موضوعية    (١)

ة ما هو داخل في موضوعها من  الجزئيات). ة ما هو داخل في موضوعها من  الجزئيات).وعالقات متعددة من شأنها تفسير عامَّ وعالقات متعددة من شأنها تفسير عامَّ
ينظر: الصياغة الفقهية في العصر الحديث، هيثم الرومي، ص ينظر: الصياغة الفقهية في العصر الحديث، هيثم الرومي، ص ٥١٨٥١٨.  

األمنية في إدراك النية، ص ٢٢٥٢٢٥. األمنية في إدراك النية، ص    (٢)
ري، القاعدتان (٢٥٨٢٥٨، ، ٢٥٩٢٥٩).). ينظر: القواعد، للمقّ ري، القاعدتان (  ينظر: القواعد، للمقّ  (٣)
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لك. وذهب آخرون إلى  ، وفي معنى ناقــص المِ ذوا ماله، فهو فــي الحقيقة فقيرٌ لك. وذهب آخرون إلى ألخَ ، وفي معنى ناقــص المِ ذوا ماله، فهو فــي الحقيقة فقيرٌ ألخَ
لك؛ فعليه  ضَ عليه بالمال، فهو مالكٌ له تامُّ المِ قْ لك؛ فعليه خالف هذا الرأي، وقالوا: إنه ما لم يُ ضَ عليه بالمال، فهو مالكٌ له تامُّ المِ قْ خالف هذا الرأي، وقالوا: إنه ما لم يُ
. وكال  ط الزكاة عنه حينئذٍ تلَف، فتســقُ مالٍ يَ ة، فَكَ ين في مدَّ . وكال الزكاة، فإذا قُضي عليه بالدَّ ط الزكاة عنه حينئذٍ تلَف، فتســقُ مالٍ يَ ة، فَكَ ين في مدَّ الزكاة، فإذا قُضي عليه بالدَّ

، وله وجهٌ جائرٌ في العقل، والله أعلم)(١). .  ، وله وجهٌ جائرٌ في العقل، والله أعلم)القولين محتملٌ القولين محتملٌ
م؛ ألن الصنعة فيه  ليِّ المحــرَّ م؛ ألن الصنعة فيه وجوب الزكاة في الحُ ليِّ المحــرَّ ومن األمثلة على ذلــك: ومن األمثلة على ذلــك: وجوب الزكاة في الحُ
كالعدم فيكون كالتِّبــر، وهو الذهب الخام الذي لم تدخلــه الصنعة، وفي هذا يقول كالعدم فيكون كالتِّبــر، وهو الذهب الخام الذي لم تدخلــه الصنعة، وفي هذا يقول 
م  م وآنية الذهب والفضة، (و) حرُ ليِّ المحرَّ م ابــن مفلح في «الفروع»: (وتجب في الحُ م وآنية الذهب والفضة، (و) حرُ ليِّ المحرَّ ابــن مفلح في «الفروع»: (وتجب في الحُ
علت كالعدم)(٢)، ،  مٍ جُ علت كالعدم)اســتعمالها أو اتخاذها أو هما؛ ألن الصناعة لما كانت لمحــرَّ مٍ جُ اســتعمالها أو اتخاذها أو هما؛ ألن الصناعة لما كانت لمحــرَّ

ا عنها(٣). م عاريً ا عنهاوتجب الزكاة حينئذٍ باعتبار الوزن، وال عبرة حينئذٍ بقيمتها، فيُقوَّ م عاريً وتجب الزكاة حينئذٍ باعتبار الوزن، وال عبرة حينئذٍ بقيمتها، فيُقوَّ
مة، فإنه (ال عبرة  روض التجارة التي تشــتمل على صنعــة محرَّ مة، فإنه (ال عبرة وكذلك في عُ روض التجارة التي تشــتمل على صنعــة محرَّ وكذلك في عُ
ضُ  رْ م العَ .. فيُقوَّ غنِّية والزامرة والضاربة بآلةِ لهوٍ ة المُ مة؛ كاألَمَ ضُ بقيمة ما فيه صناعة محرَّ رْ م العَ .. فيُقوَّ غنِّية والزامرة والضاربة بآلةِ لهوٍ ة المُ مة؛ كاألَمَ بقيمة ما فيه صناعة محرَّ

ا)(٤). ا)خاليًا من تلك الصناعة؛ ألنه ال قيمة لها شرعً خاليًا من تلك الصناعة؛ ألنه ال قيمة لها شرعً
المطلب الثاني: المفاهيم واأللفاظ ذات الصلة.المطلب الثاني: المفاهيم واأللفاظ ذات الصلة.

كمي أو المعنوي أو االعتباري.  : الحُ كمي أو المعنوي أو االعتباري. أوالً : الحُ أوالً

ها مع عدمها حسا،  ر الشــارع وجودَ ا للمعاني التي قدَّ ها مع عدمها حسا، تأتي هذه األلفاظ أوصافً ر الشــارع وجودَ ا للمعاني التي قدَّ تأتي هذه األلفاظ أوصافً
ث واإلحرام والطالق  دَ ا، كما يُقال في حدِّ الطهارة والنجاسة والحَ ث واإلحرام والطالق ورتَّب عليها أحكامً دَ ا، كما يُقال في حدِّ الطهارة والنجاسة والحَ ورتَّب عليها أحكامً
ا حسية كالبياض  كميَّة أو معنوية أو اعتبارية، وليست أوصافً ا حسية كالبياض والنكاح بأنها أوصافٌ حُ كميَّة أو معنوية أو اعتبارية، وليست أوصافً والنكاح بأنها أوصافٌ حُ

محاسن الشريعة، القفال، ص ١٧١١٧١. محاسن الشريعة، القفال، ص    (١)
الفروع، ابن مفلح المقدسي ١٤١١٤١/٤. الفروع، ابن مفلح المقدسي    (٢)

ينظر: كشاف القناع ٤٣٤٣/٥، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٦٣٢٦٣/٢. ينظر: كشاف القناع    (٣)
حاشية ابن عوض على دليل الطالب ٥٥١٥٥١/١-٥٥٢٥٥٢. حاشية ابن عوض على دليل الطالب    (٤)
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ن  ر وجودُها؛ لما يترتَّب عليها مِ قدَّ ا عقليَّة كالعِلم والقدرة، بل يُ ن والســواد، وال أوصافً ر وجودُها؛ لما يترتَّب عليها مِ قدَّ ا عقليَّة كالعِلم والقدرة، بل يُ والســواد، وال أوصافً
اع في «شرح الحدود»: (وتُطلَق الصفة على  اع في «شرح الحدود»: (وتُطلَق الصفة على أحكام شــرعية، وفي هذا يقول ابن الرصَّ أحكام شــرعية، وفي هذا يقول ابن الرصَّ
جد  ، وتطلق الصفة على أمر تقديريٍّ إذا وُ جد المعنى القائم بالموصوف، إما حسا أو عقالً ، وتطلق الصفة على أمر تقديريٍّ إذا وُ المعنى القائم بالموصوف، إما حسا أو عقالً
ب  ، وإذا ذهَ جــد ترتَّب عليه منعٌ ، كما يُقال في صفة الحدث: إذا وُ ب تَرتَّــب عليه حكمٌ ، وإذا ذهَ جــد ترتَّب عليه منعٌ ، كما يُقال في صفة الحدث: إذا وُ تَرتَّــب عليه حكمٌ

ا)(١). جد ضده ترتَّب عليه إباحةُ ما كان ممنوعً ا)ووُ جد ضده ترتَّب عليه إباحةُ ما كان ممنوعً ووُ
م الشــارع بثبوت آثارها مع  كميَّة التي يحكُ م الشــارع بثبوت آثارها مع ومن األمثلة علــى األوصاف الحُ كميَّة التي يحكُ ومن األمثلة علــى األوصاف الحُ
ك لها عينٌ وال  فها الرمليُّ بأنها: (ما ال يُدرَ ك لها عينٌ وال عدمها حســا: النجاســةُ الحكميَّة، وقد عرَّ فها الرمليُّ بأنها: (ما ال يُدرَ عدمها حســا: النجاســةُ الحكميَّة، وقد عرَّ
لٍ جفَّ فذهبتْ عينُه وال  لٍ جفَّ فذهبتْ عينُه وال وصف، ســواء أكان عدم اإلدراك لخفاء أثرها بالجفاف؛ كبَوْ وصف، ســواء أكان عدم اإلدراك لخفاء أثرها بالجفاف؛ كبَوْ
ه، أم ال؛ لكون المحلِّ صقيالً ال تثبُت عليه النجاســة؛  ه، أم ال؛ لكون المحلِّ صقيالً ال تثبُت عليه النجاســة؛ أثر له وال ريــح، فذهب وصفُ أثر له وال ريــح، فذهب وصفُ

كالمرآة والسيف)كالمرآة والسيف)(٢).
وفيما يلي تعريف كلٍّ من الحكميِّ والمعنوي واالعتباري في اللغة واالصطالح:وفيما يلي تعريف كلٍّ من الحكميِّ والمعنوي واالعتباري في اللغة واالصطالح:
ز في اللفظ(٣). .  ز في اللفظنســبة إلى المعنى، وهو القصد الذي يظهر ويبرُ : نســبة إلى المعنى، وهو القصد الذي يظهر ويبرُ : - المعنــويُّ ١- المعنــويُّ
، وإنما هو معنى  : (المعنى: الذي ال يكون للِّسان فيه حظٌّ رجانيِّ ، وإنما هو معنى وفي «التعريفات» للجُ : (المعنى: الذي ال يكون للِّسان فيه حظٌّ رجانيِّ وفي «التعريفات» للجُ

ف بالقلب)(٤). ف بالقلب)يُعرَ يُعرَ
م به الشرع، ويُقدر  ف المعنويُّ في االصطالح بأنه: (وصف اعتباريٌّ يحكُ م به الشرع، ويُقدر ويعرَّ ف المعنويُّ في االصطالح بأنه: (وصف اعتباريٌّ يحكُ ويعرَّ

وجوده في المحل من غير أن يكون له وجود)وجوده في المحل من غير أن يكون له وجود)(٥).
شرح حدود ابن عرفة ٧١٧١/١-٧٢٧٢. شرح حدود ابن عرفة    (١)

نهاية المحتاج ٢٥٧٢٥٧/١-٢٥٨٢٥٨. نهاية المحتاج    (٢)
ينظر: مقاييس اللغة، مــادة (ع ن ) ١٤٨١٤٨/٤، مفردات ألفاظ القرآن، مادة (ع ن ا): ، مفردات ألفاظ القرآن، مادة (ع ن ا): ٥٩١٥٩١، ،    ( ع ن) ينظر: مقاييس اللغة، مــادة  (٣)

والمصباح المنير، مادة (ع ن و)، ص والمصباح المنير، مادة (ع ن و)، ص ٣٥٤٣٥٤.
التعريفات، للجرجاني، ص ٢٢٠٢٢٠. التعريفات، للجرجاني، ص    (٤)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢١٠٢١٠/٣. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    (٥)
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كم، وأصل مادة (الحاء والكاف والميم) في اللغة  كم، وأصل مادة (الحاء والكاف والميم) في اللغة نسبة إلى الحُ : نسبة إلى الحُ : - الحكميُّ ٢- الحكميُّ
كمَ غيره  ف الحكميُّ بأنه: (ما أُعطِيَ حُ كمَ غيره . وأمــا في االصطالح، فيعرَّ ف الحكميُّ بأنه: (ما أُعطِيَ حُ يدلُّ على المنعيدلُّ على المنع(١). وأمــا في االصطالح، فيعرَّ

.(٢)( )ألمرٍ غير معقول، ويقابله الحقيقيُّ ألمرٍ غير معقول، ويقابله الحقيقيُّ
: فهو في اللغة: نســبة إلى االعتبار، وأصل مــادة (العين والباء فهو في اللغة: نســبة إلى االعتبار، وأصل مــادة (العين والباء  : االعتبــاريُّ ٣- - االعتبــاريُّ
زٌ من حال إلى حال(٣). بْر: وهو تجاوُ زٌ من حال إلى حالوالراء) يدلُّ على النفوذ والمضيِّ في الشيء، من العَ بْر: وهو تجاوُ والراء) يدلُّ على النفوذ والمضيِّ في الشيء، من العَ
وأما في االصطالح، فقال ابن رشد في «المقدمات الممهدات»: (االعتبار تمثيل وأما في االصطالح، فقال ابن رشد في «المقدمات الممهدات»: (االعتبار تمثيل 
الشــيء بالشــيء، وإجراءُ حكمه عليه)الشــيء بالشــيء، وإجراءُ حكمه عليه)(٤)، وقال الكفويُّ في «الكليات»: (واالعتبار ، وقال الكفويُّ في «الكليات»: (واالعتبار 
راد به: مقابل الواقع، وهو اعتبــار محض، يقال: هذا أمرٌ اعتباري؛ أي:  راد به: مقابل الواقع، وهو اعتبــار محض، يقال: هذا أمرٌ اعتباري؛ أي: يطلــق تارة ويُ يطلــق تارة ويُ
رجاني: (األمر االعتباري: هو الذي  رجاني: (األمر االعتباري: هو الذي ، وفي «التعريفات» للجُ ليس بثابت في الواقع)ليس بثابت في الواقع)(٥)، وفي «التعريفات» للجُ

ا، وهو: الماهية بشرط العراء)(٦). .  ا، وهو: الماهية بشرط العراء)ال وجود له إال في عقل المعتبِر ما دام معتبَرً ال وجود له إال في عقل المعتبِر ما دام معتبَرً
كما يُطلَــق االعتبار على االعتداد بالشــيء الموجود في الخــارج في ترتُّب كما يُطلَــق االعتبار على االعتداد بالشــيء الموجود في الخــارج في ترتُّب 
م بالعقب(٧)، وفي ، وفي  برة بالعقب؛ أي: واالعتداد في التقدُّ م بالعقبالحكم ونحوه، ومنه قولهم: العِ برة بالعقب؛ أي: واالعتداد في التقدُّ الحكم ونحوه، ومنه قولهم: العِ
برة بصيغ العقود، أو بمعانيهــا؟(٨)، وفي القاعدة األصولية: ، وفي القاعدة األصولية:  برة بصيغ العقود، أو بمعانيهــا؟القواعــد الفقهية: هل العِ القواعــد الفقهية: هل العِ

«العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب»«العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب»(٩).
ينظر مادة (ح ك م) في مقاييس اللغة ٩١٩١/٢، والمصباح المنير، ص ، والمصباح المنير، ص ١٢٧١٢٧. ينظر مادة (ح ك م) في مقاييس اللغة    (١)

معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب سانو، ص ١٨٥١٨٥. .  معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب سانو، ص    (٢)
ينظــر: مادة (ع ب ر) في مقاييس اللغة، ابن فارس ٢٠٤٢٠٤/٤-٢١٠٢١٠، مفردات ألفاظ القرآن، ، مفردات ألفاظ القرآن،  ينظــر: مادة (ع ب ر) في مقاييس اللغة، ابن فارس    (٣)

ص ص ٥٤٣٥٤٣، المصباح المنير، ص ، المصباح المنير، ص ٣١٧٣١٧.
المقدمات الممهدات ٣٣٣٣/١. .  المقدمات الممهدات   الكليات، الكفوي، ص ١٤٧١٤٧.(٤)  الكليات، الكفوي، ص    (٥)

التعريفات، للجرجاني، ص ٤٥٤٥، و ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، ص ، و ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، ص ٩٢٩٢. التعريفات، للجرجاني، ص    (٦)
ينظر: المصباح المنير، مادة (ع ب ر)، ص ينظر: المصباح المنير، مادة (ع ب ر)، ص ٣١٧٣١٧، والتوقيف على مهمات التعاريف، ص، والتوقيف على مهمات التعاريف، ص٩٢٩٢.  (٧)

األشباه والنظائر، للسيوطي، ص ١٦٦١٦٦، وينظر: المنثور ، وينظر: المنثور ٣٧١٣٧١/٢. األشباه والنظائر، للسيوطي، ص    (٨)
ين ظر: شــرح التلويح على التوضيح ١١٧١١٧/١، الفــروق ، الفــروق ١٠٥١٠٥/١، المحصول ، المحصول ١٢٥١٢٥/٣، ،  ين ظر: شــرح التلويح على التوضيح    (٩)= = 
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٩٩٩٩

ا: االفتراض: ا: االفتراض:ثانيً ثانيً

بَه الله تعالى على  ض الذي أوجَ رْ بَه الله تعالى على الحزُّ والقطع، ومنه: الفَ ض الذي أوجَ رْ من الفرض؛ من الفرض؛ وهو لغة: وهو لغة: الحزُّ والقطع، ومنه: الفَ
ن  م به، وأصل المادة يدلُّ على تأثير في شيء مِ لزِ ره الحاكم من النفقة ويُ ن عباده، وما يقدِّ م به، وأصل المادة يدلُّ على تأثير في شيء مِ لزِ ره الحاكم من النفقة ويُ عباده، وما يقدِّ
حزٍّ وغيرهحزٍّ وغيره(١). ويلحظ أن الفرض فيه معنى التقدير بمعنى وضع المعالم والحدود مع . ويلحظ أن الفرض فيه معنى التقدير بمعنى وضع المعالم والحدود مع 

زيادة معنى؛ وهو اإللزام.زيادة معنى؛ وهو اإللزام.
ر الذي ال يطابِق الواقع  ر الذي ال يطابِق الواقع االحتمال المقــدَّ ومــن معاني الفرض في االصطالح: ومــن معاني الفرض في االصطالح: االحتمال المقــدَّ
، وقد يكون ممكنًا، وقــد ال يكون كذلك(٢)، ومنه الفقه االفتراضي ، ومنه الفقه االفتراضي  عتدُّ به أصالً ، وقد يكون ممكنًا، وقــد ال يكون كذلكوال يُ عتدُّ به أصالً وال يُ
الذي يقدر وقوع مسائل للبحث في جوابها، ويطلَق الفرض في العلوم التجريبية على: الذي يقدر وقوع مسائل للبحث في جوابها، ويطلَق الفرض في العلوم التجريبية على: 

(فكرة يؤخذ بها في البرهنة على قضية أو حلِّ مسألة)(فكرة يؤخذ بها في البرهنة على قضية أو حلِّ مسألة)(٣).
ي: ا: التحرِّ ي:ثالثً ا: التحرِّ ثالثً

تَك؛ أي: أطلُب  ســرَّ  مَ تَك؛ أي: أطلُب وهو في اللغة: القصد واالبتغاء؛ كقول القائل: أتحرَّ ســرَّ  مَ وهو في اللغة: القصد واالبتغاء؛ كقول القائل: أتحرَّ
مرضاتك، ومنــه قوله تعالــى: مرضاتك، ومنــه قوله تعالــى: نث   (   *   +   ,   مثنث   (   *   +   ,   مث(٤)؛ أي: قصدوا طريق ؛ أي: قصدوا طريق 
بْعِ  أَتْ فِي السَّ اطَ دْ تَوَ مْ قَ اكُ يَ ؤْ  رُ بْعِ «أَرَ أَتْ فِي السَّ اطَ دْ تَوَ مْ قَ اكُ يَ ؤْ  رُ ه. ومنه حديث النبي : : «أَرَ وْ ه. ومنه حديث النبي الحق وتوخَّ وْ الحق وتوخَّ
؛ أي: اعتنُوا  ؛ أي: اعتنُوا  الحديثَ »(٥) الحديثَ ــرِ اخِ ــبْعِ األَوَ ا فِي السَّ هَ رَّ يَتَحَ لْ ا فَ يهَ رِّ تَحَ انَ مُ نْ كَ مَ ، فَ رِ اخِ »األَوَ ــرِ اخِ ــبْعِ األَوَ ا فِي السَّ هَ رَّ يَتَحَ لْ ا فَ يهَ رِّ تَحَ انَ مُ نْ كَ مَ ، فَ رِ اخِ األَوَ

شرح الكوكب المنير ٤٩٣٤٩٣/٣. شرح الكوكب المنير    =
ينظــر: مادة (ف ر ض): مقاييس اللغــة ٤٨٨٤٨٨/٤، المصباح المنيــر، ص ، المصباح المنيــر، ص ٣٨١٣٨١، القاموس ، القاموس  ينظــر: مادة (ف ر ض): مقاييس اللغــة    (١)

المحيط، ص المحيط، ص ٦٥٠٦٥٠.
ينظ ر: الكليات، ص ٦٩٠٦٩٠، نشر البنود ، نشر البنود ١٥١١٥١/٢. ينظ ر: الكليات، ص    (٢)

المعجم الوسيط، مادة (ف ر ض) ٦٨٣٦٨٣/٢. المعجم الوسيط، مادة (ف ر ض)    (٣)
سورة الجن، اآلية: ١٤١٤. سورة الجن، اآلية:    (٤)

أخرجه البخــاري في الصحيح، كتاب فضــل ليلة القدر، باب التمــاس ليلة القدر في أخرجه البخــاري في الصحيح، كتاب فضــل ليلة القدر، باب التمــاس ليلة القدر في   (٥)
الســبع األواخر، برقم (الســبع األواخر، برقم (٢٠١٥٢٠١٥)، ومسلم في كتاب الصيام، برقم ()، ومسلم في كتاب الصيام، برقم (١١٦٥١١٦٥) عن ابن عمر ) عن ابن عمر 

.
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ي طلبُ خير األمرين(١). .  ي طلبُ خير األمرينبطلبها، والتحرِّ بطلبها، والتحرِّ
ف التحري بأنــه: (بذل المجهود في طلب  ف التحري بأنــه: (بذل المجهود في طلب وأمــا في االصطالح الفقهي، فيعرَّ وأمــا في االصطالح الفقهي، فيعرَّ
المقصود)المقصود)(٢)، أو (طلب الشــيء بغالــب الظنِّ عند عدم الوقوف علــى حقيقته)، أو (طلب الشــيء بغالــب الظنِّ عند عدم الوقوف علــى حقيقته)(٣). . 
والتعريف األخير هو أقرب معاني التحــري للتقدير، وهو قريب من معنى االجتهاد، والتعريف األخير هو أقرب معاني التحــري للتقدير، وهو قريب من معنى االجتهاد، 
الذي هو بذل المجهود في طلب المقصود؛ إال أن لفظ االجتهاد يختَصُّ في االصطالح الذي هو بذل المجهود في طلب المقصود؛ إال أن لفظ االجتهاد يختَصُّ في االصطالح 
ه في طلب العلم بأحكام الشــريعة باالستدالل، وأما  ســعَ ه في طلب العلم بأحكام الشــريعة باالستدالل، وأما األصوليِّ ببذل المجتهد وُ ســعَ األصوليِّ ببذل المجتهد وُ

 . . التحري فهو بذل الجهد في امتثال الحكم الشرعيِّ التحري فهو بذل الجهد في امتثال الحكم الشرعيِّ
ا: التقدير المحاسبي. ا: التقدير المحاسبي.رابعً رابعً

يعتبــر مصطلح التقدير المحاســبي من المصطلحــات ذات الصلة بموضوع يعتبــر مصطلح التقدير المحاســبي من المصطلحــات ذات الصلة بموضوع 
م- قد يصعُب تقديره  م- قد يصعُب تقديره البحث؛ ألن القياس -وهو أحد وظائف المحاســبة كما تقــدَّ البحث؛ ألن القياس -وهو أحد وظائف المحاســبة كما تقــدَّ
لبعض البنــود المالية فــي القوائم المالية بدقــة؛ ألنها تعتمد علــى نتائجَ ألحداث لبعض البنــود المالية فــي القوائم المالية بدقــة؛ ألنها تعتمد علــى نتائجَ ألحداث 
مســتقبليَّة، أو ألن البياناتِ المناســبة المتعلِّقةَ باألحداث الفعلية ال يمكن الحصول مســتقبليَّة، أو ألن البياناتِ المناســبة المتعلِّقةَ باألحداث الفعلية ال يمكن الحصول 
ا إلى أساس التكلفة مقابل المنفعة، فيَلجأ المحاسب  ا إلى أساس التكلفة مقابل المنفعة، فيَلجأ المحاسب عليها في الوقت المناسب استنادً عليها في الوقت المناسب استنادً

للعمل بالتقدير المحاسبي.للعمل بالتقدير المحاسبي.
ف معيار المراجعة الدولي رقم (٥٤٠٥٤٠) التقدير المحاســبيَّ بأنه: (تقدير ) التقدير المحاســبيَّ بأنه: (تقدير  ف معيار المراجعة الدولي رقم (ويعرِّ ويعرِّ

تقريبيٌّ لمبلغ نقديٍّ في ظل غياب وسائل قياس دقيقة). تقريبيٌّ لمبلغ نقديٍّ في ظل غياب وسائل قياس دقيقة). 
ويعتمــد التقدير على الحكم المهنــيِّ (ويعتمــد التقدير على الحكم المهنــيِّ (professional judgmentprofessional judgment)، ويتضمن )، ويتضمن 
التقدير اجتهادات تســتند إلى معلومات متاحة عند إعداد القوائم المالية، ويعتمد هذا التقدير اجتهادات تســتند إلى معلومات متاحة عند إعداد القوائم المالية، ويعتمد هذا 

ينظر مادة (ح ر ي) في المصباح المنير، ص١١٧١١٧، والقاموس المحيط، ص ، والقاموس المحيط، ص ١٢٧٣١٢٧٣. ينظر مادة (ح ر ي) في المصباح المنير، ص   (١)
ينظر: أســنى المطالب ٢٢٢٢/١، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٩٠٩٠/١، كشاف القناع ، كشاف القناع ٨٥٨٥/١، مطالب أولي ، مطالب أولي  ينظر: أســنى المطالب    (٢)

النهى النهى ٥٤٥٤/١.
ينظر: النهر الفائق ٤٦٧٤٦٧/١، رد المحتار ، رد المحتار ٣٥٢٣٥٢/٢. ينظر: النهر الفائق    (٣)
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١٠١١٠١

النــوع من القياس على الظروف القائمة وقتَ القيــاس، ومن األمثلة على التقديرات النــوع من القياس على الظروف القائمة وقتَ القيــاس، ومن األمثلة على التقديرات 
ص هبــوط أســعار البضاعة، وتقدير مخصــص الديون  ص هبــوط أســعار البضاعة، وتقدير مخصــص الديون المحاســبية: تقدير مخصَّ المحاســبية: تقدير مخصَّ
المشــكوك فيها، وتقدير العمر اإلنتاجي وقيمة النفايــة ومصروف اإلهالك، وتقدير المشــكوك فيها، وتقدير العمر اإلنتاجي وقيمة النفايــة ومصروف اإلهالك، وتقدير 

االحتياطيات لمقابلة الدعاو القضائيةاالحتياطيات لمقابلة الدعاو القضائية(١).
مة..  مة.. المطلــب الثالــث: التقديــر في حســاب زكاة شــركات المســاهَ المطلــب الثالــث: التقديــر في حســاب زكاة شــركات المســاهَ

         مفهومه، وأنواعه، والحاجة إليه.         مفهومه، وأنواعه، والحاجة إليه.

: مفهوم التقدير في حساب الزكاة. : مفهوم التقدير في حساب الزكاة.أوالً أوالً

م في مشــكلة البحث، ومــا تمهد في هذه المباحث من معنى  م في مشــكلة البحث، ومــا تمهد في هذه المباحث من معنى بالنظر إلى ما تقدَّ بالنظر إلى ما تقدَّ
التقدير عند الفقهاء واألصوليين، يمكن تحديد مفهوم التقدير في حساب زكاة شركات التقدير عند الفقهاء واألصوليين، يمكن تحديد مفهوم التقدير في حساب زكاة شركات 
المساهمة بأنه: (المساهمة بأنه: (االجتهادُ في تحديد الزكاة في شركات المساهمة على وجه التقريباالجتهادُ في تحديد الزكاة في شركات المساهمة على وجه التقريب). ). 
ي في حســاب الزكاة بالعدول عن  ي في حســاب الزكاة بالعدول عن والمقصود بـ(االجتهاد): االجتهاد والتحرِّ والمقصود بـ(االجتهاد): االجتهاد والتحرِّ
األصل في حســاب الزكاة إلى تقديرٍ يستندُ إلى أحدِ مســالك االجتهاد المعتبرة؛ إما األصل في حســاب الزكاة إلى تقديرٍ يستندُ إلى أحدِ مســالك االجتهاد المعتبرة؛ إما 
ا للحرج العام أو الخاص  ، أو قاعدة فقهية، أو قياس معتبر؛ رفعً ا للحرج العام أو الخاص بإلحاقهــا بأصلٍ فقهيٍّ ، أو قاعدة فقهية، أو قياس معتبر؛ رفعً بإلحاقهــا بأصلٍ فقهيٍّ

في حساب الزكاة، ويكون لهذا االجتهاد حكم حساب الزكاة على سبيل التحقيق.في حساب الزكاة، ويكون لهذا االجتهاد حكم حساب الزكاة على سبيل التحقيق.
والمقصود بـ(التحديد): بيان الواجب في الــزكاة من حيث النوع ومن حيث والمقصود بـ(التحديد): بيان الواجب في الــزكاة من حيث النوع ومن حيث 

المقدار.المقدار.
والمقصود (على سبيل التقريب): اعتبار أقرب المسالك إلى األصل المعدول والمقصود (على سبيل التقريب): اعتبار أقرب المسالك إلى األصل المعدول 

عنه، ويتضمن ذلك: التقريب من العدد المقدر في الشرع عن عدم اليقين.عنه، ويتضمن ذلك: التقريب من العدد المقدر في الشرع عن عدم اليقين.
ين ظر: معيــار المراجعة الدولي رقــم (٥٤٠٥٤٠) مراجعة التقديرات المحاســبية بما في ذلك ) مراجعة التقديرات المحاســبية بما في ذلك  ين ظر: معيــار المراجعة الدولي رقــم (   (١)
التقديرات المحاســبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة، ومبادئ المراجعة، ريك التقديرات المحاســبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة، ومبادئ المراجعة، ريك 

هايز وآخرون، ص هايز وآخرون، ص ٥٠٩٥٠٩.
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وبنــاء عليه يتحرر محــلَّ البحث في مفهــوم التقدير في حســاب الزكاة في وبنــاء عليه يتحرر محــلَّ البحث في مفهــوم التقدير في حســاب الزكاة في 
المحددات التالية:المحددات التالية:

١- أن مفهــوم التقدير في حســاب الزكاة يندرج في قاعــدة التقديرات، التي - أن مفهــوم التقدير في حســاب الزكاة يندرج في قاعــدة التقديرات، التي 
صُّ منه؛ ألنه  صُّ منه؛ ألنه هي إعطــاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود، لكنه أخَ هي إعطــاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود، لكنه أخَ
ر فيها النظام المحاسبيُّ عن إمداد المكلَّف  صُ ر فيها النظام المحاسبيُّ عن إمداد المكلَّف يقتصر على االجتهاد في الصور التي يقْ صُ يقتصر على االجتهاد في الصور التي يقْ
ا للمقادير الشــرعية فــي الزكاة، أو قصور  ا للمقادير الشــرعية فــي الزكاة، أو قصور بالمعلومات الالزمة لحســاب الزكاة وفقً بالمعلومات الالزمة لحســاب الزكاة وفقً
المكلَّف عــن إدراك هذه البيانات، ويكون لهذا االجتهاد حكم حســاب الزكاة على المكلَّف عــن إدراك هذه البيانات، ويكون لهذا االجتهاد حكم حســاب الزكاة على 

سبيل التحقيق، وال يقصد إلى دراسة قاعدة التقديرات الشرعية.سبيل التحقيق، وال يقصد إلى دراسة قاعدة التقديرات الشرعية.
ج عن دليل االستحسان في الشريعة،  ج عن دليل االستحسان في الشريعة، - أنَّ التقدير في حســاب الزكاة ال يخرُ ٢- أنَّ التقدير في حســاب الزكاة ال يخرُ
كِــم به في نظائرها إلى خالفه؛  ثلِ ما حُ ف بأنه: «العدول في مســألةٍ عن مِ كِــم به في نظائرها إلى خالفه؛ والذي يُعرَّ ثلِ ما حُ ف بأنه: «العدول في مســألةٍ عن مِ والذي يُعرَّ
، ويكشــف عن وجود حرجٍ عند إلحاق تلك الجزئيةِ بنظائرها  ، ويكشــف عن وجود حرجٍ عند إلحاق تلك الجزئيةِ بنظائرها لوجهٍ يقتضي التخفيفَ لوجهٍ يقتضي التخفيفَ
، كما جاء  ، كما جاء ، ورفعُ الحرج الواقعِ حينئذٍ يكون بإعمال دليل شــرعيٍّ آخرَ في الحكم»في الحكم»(١)، ورفعُ الحرج الواقعِ حينئذٍ يكون بإعمال دليل شــرعيٍّ آخرَ
مين، وهو ما يجعل االستحســانَ عند التحقيق  مين، وهو ما يجعل االستحســانَ عند التحقيق فــي عدد من تعريفات األئمــة المتقدِّ فــي عدد من تعريفات األئمــة المتقدِّ
ف لنا عن طريقة بعض األئمة في تطبيق أدلة الشريعة  ف لنا عن طريقة بعض األئمة في تطبيق أدلة الشريعة ليس دليالً مســتقال، وإنما «يَكشِ ليس دليالً مســتقال، وإنما «يَكشِ
طِلُّ منها  طِلُّ منها وقواعدهــا عندما تصطدم بواقعِ الناس في بعض جزئياتها؛ فهو النافذة التي يُ وقواعدهــا عندما تصطدم بواقعِ الناس في بعض جزئياتها؛ فهو النافذة التي يُ
ق المنافعَ لهم  ، ويحقِّ ، ويدفع الضــررَ ق المنافعَ لهم الفقيــهُ على واقع الناس، فيَرفَــعُ عنهم الحرجَ ، ويحقِّ ، ويدفع الضــررَ الفقيــهُ على واقع الناس، فيَرفَــعُ عنهم الحرجَ

بتطبيق مبادئ الشريعة وأصولِها»بتطبيق مبادئ الشريعة وأصولِها»(٢).
٣- أن إدراك مواضــع القصور في النظام المحاســبي لألصول الشــرعية في - أن إدراك مواضــع القصور في النظام المحاســبي لألصول الشــرعية في 
حساب الزكاة واالجتهاد في التقدير في هذه المواضع ينبني على مالحظة المقدرات حساب الزكاة واالجتهاد في التقدير في هذه المواضع ينبني على مالحظة المقدرات 
االستحسان، يعقوب الباحســين، ص ٤١٤١، وينظر: مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نصَّ ، وينظر: مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نصَّ  االستحسان، يعقوب الباحســين، ص    (١)

فيه، عبد الوهاب خالف، ص فيه، عبد الوهاب خالف، ص ٦٩٦٩.
أصول الفقه اإلسالمي، محمد مصطفى شلبي ١/ / ٢٨٠٢٨٠. أصول الفقه اإلسالمي، محمد مصطفى شلبي    (٢)
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الشــرعية في الزكاة التي ورد به الشــرع، ويجتهد في القرب منها ما أمكن، وتقدم في الشــرعية في الزكاة التي ورد به الشــرع، ويجتهد في القرب منها ما أمكن، وتقدم في 
ف إلى التقريب منه»(١). ف إلى التقريب منه»: «فإنَّا عند فقد التوقيف، نتشوَّ هذا قول اإلمام الغزالي هذا قول اإلمام الغزالي : «فإنَّا عند فقد التوقيف، نتشوَّ

ا: أنواع التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة. ا: أنواع التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة.ثانيً ثانيً

أن التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة نوعان: أن التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة نوعان: 
١- التقدير الكلي - التقدير الكلي يكون تقديــر الزكاة فيه بطريق ال تعتمد على القوائم المالية يكون تقديــر الزكاة فيه بطريق ال تعتمد على القوائم المالية 
للشركات؛ وذلك بسبب عدم القدرة على الوص ول لهذه القوائم، أو عدم القدرة على للشركات؛ وذلك بسبب عدم القدرة على الوص ول لهذه القوائم، أو عدم القدرة على 

جات النظام المالي.  جات النظام المالي. التعامل مع مخرَ التعامل مع مخرَ
٢- وأما التقدير الجزئي - وأما التقدير الجزئي فهو الذي يتعلَّق بآحاد المسائل الجزئية عند االعتماد فهو الذي يتعلَّق بآحاد المسائل الجزئية عند االعتماد 

جات النظام المحاسبي في حساب الزكاة. جات النظام المحاسبي في حساب الزكاة.على مخرَ على مخرَ
ا: الحاجة إلى التقدير في حساب الزكاة. ا: الحاجة إلى التقدير في حساب الزكاة.ثالثً ثالثً

تظهر الحاجة إلى التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة مما يلي:تظهر الحاجة إلى التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة مما يلي:
: أن المعلومات التي تُتيحها شركات المساهمة في تقاريرها المالية يُقصد أن المعلومات التي تُتيحها شركات المساهمة في تقاريرها المالية يُقصد  : أوالً أوالً
ه االســتثماري، ولــم يقصد بها إ فادة  عينه على اتخاذ قرارِ ه االســتثماري، ولــم يقصد بها إ فادة بها تزويد المســتفيد بما يُ عينه على اتخاذ قرارِ بها تزويد المســتفيد بما يُ
لِّف  ، فلو كُ لِّف المســتخدم بما يحتاجه من معلومات لحساب الزكاة على الوجه الشرعيِّ ، فلو كُ المســتخدم بما يحتاجه من معلومات لحساب الزكاة على الوجه الشرعيِّ
مة  مة المساهم بأن يعرف المعلوماتِ الالزمة لحساب الزكاة في أموال شركات المساهَ المساهم بأن يعرف المعلوماتِ الالزمة لحساب الزكاة في أموال شركات المساهَ

ا له إال بالقدر الذي تتيحه القوائم المالية. ا له إال بالقدر الذي تتيحه القوائم المالية.على التحقيق، لم يكن ذلك ميسورً على التحقيق، لم يكن ذلك ميسورً
ثانيًا: ثانيًا: أن شركات المساهمة وإن كانت تتمتَّع بشخصية اعتبارية مستقلَّة، إال أنه أن شركات المساهمة وإن كانت تتمتَّع بشخصية اعتبارية مستقلَّة، إال أنه 
ر معه الوقوفُ  ل والترابط الشيءُ الكثير؛ مما يتعذَّ ر معه الوقوفُ يكون بين هذه الشركات من التداخُ ل والترابط الشيءُ الكثير؛ مما يتعذَّ يكون بين هذه الشركات من التداخُ
دُّ  ر أن المساهم يوَ مُ هذه الشــركات من موجودات، ولو قدِّ دُّ على حقيقة ما تمثِّله أســه ُ ر أن المساهم يوَ مُ هذه الشــركات من موجودات، ولو قدِّ على حقيقة ما تمثِّله أســه ُ

تحصين المآخذ ١/ / ٥٤٧٥٤٧. تحصين المآخذ    (١)
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

تُه، فقد يســتثمر المرء في أســهم شركة (أ)، وتكون هذه  لفَ تُه، فقد يســتثمر المرء في أســهم شركة (أ)، وتكون هذه معرفة ذلك مهما بلَغتْ كُ لفَ معرفة ذلك مهما بلَغتْ كُ
الشركة تستثمر في شــركة أخر (ب)، والشركة (ب) قد تكون مستثمرة في الشركة الشركة تستثمر في شــركة أخر (ب)، والشركة (ب) قد تكون مستثمرة في الشركة 
(أ)، التي يريد المساهم أن يعرف ما تمثِّله أسهم الشركة من موجودات، أو في شركات (أ)، التي يريد المساهم أن يعرف ما تمثِّله أسهم الشركة من موجودات، أو في شركات 

أخر (ج، د، هـ،..). أخر (ج، د، هـ،..). 
ثالثًا: ثالثًا: أن شركات المساهمة قد تستثمر في شركات أخر وال يمكن الوص ول أن شركات المساهمة قد تستثمر في شركات أخر وال يمكن الوص ول 
ر تقاريرها المالية للعموم؛ لكون  ر تقاريرها المالية للعموم؛ لكون إلى بياناتها المالية؛ إما لكون هذه الشــركات ال تنشُ إلى بياناتها المالية؛ إما لكون هذه الشــركات ال تنشُ
ها غير متداولة، أو لكون االستثمار بطريق غير مباشر؛ مثل االستثمار في صنادي ق  مِ ها غير متداولة، أو لكون االستثمار بطريق غير مباشر؛ مثل االستثمار في صنادي ق أسهُ مِ أسهُ
االســتثمار في األسهم، بما يصعُب معه حتى على المســؤولين في الشركة اإلحاطةُ االســتثمار في األسهم، بما يصعُب معه حتى على المســؤولين في الشركة اإلحاطةُ 

بجميع ما يحتاج إلى معرفته من معلومات لحساب الزكاة عن هذه األصول.بجميع ما يحتاج إلى معرفته من معلومات لحساب الزكاة عن هذه األصول.
ا: أن المعلومات المحاســبية التــي تُتيحها التقاريــر المالية ال تخلو من أن المعلومات المحاســبية التــي تُتيحها التقاريــر المالية ال تخلو من  ا: رابعً رابعً
التقديــر واالفتراض، مما يؤول إلى القول بأن طلــب التحقيق فيما مبْناه على التقدير التقديــر واالفتراض، مما يؤول إلى القول بأن طلــب التحقيق فيما مبْناه على التقدير 

نوعٌ من المحال.نوعٌ من المحال.
ــا: أنه على فرض أنه يمكن معرفة ما يمثِّله السهم على وجه التحقيق، فإنه أنه على فرض أنه يمكن معرفة ما يمثِّله السهم على وجه التحقيق، فإنه  ــا: خامسً خامسً
لفة والمشــقة ما يربو على المصلحة المرجــوة من اغتفار الخطأ  لفة والمشــقة ما يربو على المصلحة المرجــوة من اغتفار الخطأ ســيترتَّب عليه من الكُ ســيترتَّب عليه من الكُ
قِّ للزكاة،  كُ هذا الخطأ لصالح المكلَّف أو المستحِ ل في التقدير، سواء أكان تدارُ قِّ للزكاة، المحتمَ كُ هذا الخطأ لصالح المكلَّف أو المستحِ ل في التقدير، سواء أكان تدارُ المحتمَ
فال يمكن أن يكلَّف المرء بتعيين محاسب ماليٍّ أو ممثِّل له ليسائل الشركاتِ التي يستثمر فال يمكن أن يكلَّف المرء بتعيين محاسب ماليٍّ أو ممثِّل له ليسائل الشركاتِ التي يستثمر 
فيها عن حساب ما تمثِّله أســهمه في هذه الشركات، ويعيد تقييم أصول الشركة بعد أن فيها عن حساب ما تمثِّله أســهمه في هذه الشركات، ويعيد تقييم أصول الشركة بعد أن 
ميِّز األموال التي تحققت فيها الشــروط الشرعية لوجوب الزكاة، فسيترتَّب  ميِّز األموال التي تحققت فيها الشــروط الشرعية لوجوب الزكاة، فسيترتَّب يُحصيها ويُ يُحصيها ويُ
ه كلِّها، وهو ما يخالف قواعدَ  مِ ه كلِّها، وهو ما يخالف قواعدَ علــى ذلك من الكلفة المادية ما قد يربو على قيمة أســهُ مِ علــى ذلك من الكلفة المادية ما قد يربو على قيمة أســهُ
الشــريعة في رعاية المصالح وتكميلها ودرءِ المفاسد وتقليلها، وهو ما يتوافق مع أحد الشــريعة في رعاية المصالح وتكميلها ودرءِ المفاسد وتقليلها، وهو ما يتوافق مع أحد 
خصائص (قيود) المعلومات المحاســبية في التقارير المالية، وهــو: قيد التكلفة على خصائص (قيود) المعلومات المحاســبية في التقارير المالية، وهــو: قيد التكلفة على 
التقريــر المالي المفيد (التقريــر المالي المفيد (The cost constraint on useful financial reportingThe cost constraint on useful financial reporting)؛ حيث )؛ حيث 
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ا  ا شــائعً ا جاء في إطار مفاهيم التقرير المالي في بيان هذا المبدأ ما يأتي: (تُعدُّ التكلفة قيدً ا شــائعً جاء في إطار مفاهيم التقرير المالي في بيان هذا المبدأ ما يأتي: (تُعدُّ التكلفة قيدً
على المعلومات التي يمكن توفيرها من خالل التقرير المالي. إن التقرير عن المعلومات على المعلومات التي يمكن توفيرها من خالل التقرير المالي. إن التقرير عن المعلومات 
، ومن المهم أن تكون تلك التكاليف مبررة من خالل منافع التقرير  ، ومن المهم أن تكون تلك التكاليف مبررة من خالل منافع التقرير المالية يتطلَّب تكاليفَ المالية يتطلَّب تكاليفَ
عن تلك المعلومات. وتوجد أنواعٌ عديــدة من التكاليف والمنافع التي ينبغي أن تؤخذ عن تلك المعلومات. وتوجد أنواعٌ عديــدة من التكاليف والمنافع التي ينبغي أن تؤخذ 

في الحسبان)في الحسبان)(١).
لها  لَها الشركة، التي ستُحمِّ لها المســاهم أو تتحمَّ ا أن يتحمَّ لها وهذه التكاليف إمَّ لَها الشركة، التي ستُحمِّ لها المســاهم أو تتحمَّ ا أن يتحمَّ وهذه التكاليف إمَّ
باية  لها الجهاتُ المختصة بجِ باية بدورها على حقوق المساهم في الشــركة، أو أن تتحمَّ لها الجهاتُ المختصة بجِ بدورها على حقوق المساهم في الشــركة، أو أن تتحمَّ
قُّ للزكاة بصورة غير مباشــرة إذا كانت هذه التكاليف  لها المســتحِ قُّ للزكاة بصورة غير مباشــرة إذا كانت هذه التكاليف الزكاة، وقد يتحمَّ لها المســتحِ الزكاة، وقد يتحمَّ

تؤخذ من أموال الزكاة.تؤخذ من أموال الزكاة.

إطار مفاهيم التقرير المالي، الخاصية (٣٥٣٥). وسيأتي في الفصل الثاني التعريف باإلطار.). وسيأتي في الفصل الثاني التعريف باإلطار. إطار مفاهيم التقرير المالي، الخاصية (   (١)



١٠٦١٠٦



١٠٧١٠٧

مشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاةمشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاة

ــدُّ العملُ بالتقدير في حســاب الزكاة وفق الشــروط المعتبرة = من العمل  عَ ــدُّ العملُ بالتقدير في حســاب الزكاة وفق الشــروط المعتبرة = من العمل يُ عَ يُ
، كما  ، كما ، والعملُ بالرخص مستحبٌّ من حيث األصلُ عها الله ، والعملُ بالرخص مستحبٌّ من حيث األصلُ ص التي شــرَ خَ عها الله بالرُّ ص التي شــرَ خَ بالرُّ
»(١). ويجب . ويجب  يَتُهُ عْصِ تَى مَ هُ أَنْ تُؤْ رَ كْ ــا يَ مَ هُ كَ صُ خَ تَى رُ بُّ أَنْ تُؤْ هَ يُحِ »«إِنَّ اللَّ يَتُهُ عْصِ تَى مَ هُ أَنْ تُؤْ رَ كْ ــا يَ مَ هُ كَ صُ خَ تَى رُ بُّ أَنْ تُؤْ هَ يُحِ في الحديث: في الحديث: «إِنَّ اللَّ

األخذُ بالرخص عند العجز عن فعل األصلاألخذُ بالرخص عند العجز عن فعل األصل(٢).
ويترتب عليه: ويترتب عليه: رفعُ الحرج الواقعِ على المكلَّف عند احتســاب الزكاة، ســواء رفعُ الحرج الواقعِ على المكلَّف عند احتســاب الزكاة، ســواء 
ا، أو مخالفة  ا أو تأخيــرً ج، أو تقديمً خرَ ا في القــدر المُ ا، أو مخالفة اقتضى العمــل بالتقدير نقصً ا أو تأخيــرً ج، أو تقديمً خرَ ا في القــدر المُ اقتضى العمــل بالتقدير نقصً

رٌ معفوٌّ عنه. رٌ معفوٌّ عنه.للواجب في صفة المخرج فكلُّ ذلك مغتفَ للواجب في صفة المخرج فكلُّ ذلك مغتفَ
د المكلَّفُ إلى إخراج الزكاة على األصل الشــرعي في حساب الزكاة  د المكلَّفُ إلى إخراج الزكاة على األصل الشــرعي في حساب الزكاة ولو قصَ ولو قصَ
ه عما هو أَولــى من المصالح  ة الحاصلة عليه، والتي قــد تَقطَعُ ه عما هو أَولــى من المصالح دون اعتبــارٍ للمشــقَّ ة الحاصلة عليه، والتي قــد تَقطَعُ دون اعتبــارٍ للمشــقَّ
ا لمقصدِ الشرع،  ا لمقصدِ الشرع، الشرعية المعتبرة= لم يكن في طلبه للتحقيق في حساب الزكاة موافقً الشرعية المعتبرة= لم يكن في طلبه للتحقيق في حساب الزكاة موافقً
ك المقصدِ الشرعي، والوسائلُ  رْ ينِه؛ ألنَّ الحساب وسيلة إلى دَ ك المقصدِ الشرعي، والوسائلُ وال عامالً باألحوط لدِ رْ ينِه؛ ألنَّ الحساب وسيلة إلى دَ وال عامالً باألحوط لدِ

أخرجه أحمد في المسند ٢/ / ١٠٨١٠٨، وصححه ابن خزيمة (، وصححه ابن خزيمة (٩٥٠٩٥٠)، وابن حبان ()، وابن حبان (٢٧٤٢٢٧٤٢).). أخرجه أحمد في المسند    (١)
ينظر: التقرير والتحبير ١٥١١٥١/٢، نشر البنود ، نشر البنود ٥٦٥٦/١، البحر المحيط للزركشي ، البحر المحيط للزركشي ١/ / ٣٦٣٦-٣٨٣٨، ،  ينظر: التقرير والتحبير    (٢)

المنثور في القواعد المنثور في القواعد ١٦٤١٦٤/٢، شرح الكوكب المنير ، شرح الكوكب المنير ١/ / ٤٧٩٤٧٩.
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؛ لهذا  بُ لَه عما هو أَولى وأقرَ ؛ لهذا ليس من شأنها أن تَقطع المكلَّفَ عن المقاصد، أو تَشغَ بُ لَه عما هو أَولى وأقرَ ليس من شأنها أن تَقطع المكلَّفَ عن المقاصد، أو تَشغَ
نَ للمكلَّف على سلوك طريق العبودية. بَّ إلى الله، وأعوَ خص أحَ نَ للمكلَّف على سلوك طريق العبودية.كان العمل بالرُّ بَّ إلى الله، وأعوَ خص أحَ كان العمل بالرُّ

قون من أهل العلم أن اعتبار المشــقة مناطًا لألجر والثواب  قون من أهل العلم أن اعتبار المشــقة مناطًا لألجر والثواب ولهذا اعتبَر المحقِّ ولهذا اعتبَر المحقِّ
هم والغلط على الشــريعة، وأن المناط الحقيقيَّ للثواب والعقاب هو  هم والغلط على الشــريعة، وأن المناط الحقيقيَّ للثواب والعقاب هو هو من قبيل الوَ هو من قبيل الوَ
تُها(١)، وفي هذا يقول اإلمام ابن تيمية: «ومما ينبغي أن ، وفي هذا يقول اإلمام ابن تيمية: «ومما ينبغي أن  تُهاكثرة المصالح والمفاســد وقِلَّ كثرة المصالح والمفاســد وقِلَّ
 ، لِها على المشــاقِّ مْ فَ أن الله ليس رضاه أو محبتُه في مجرد عذاب النفس وحَ ، يُعــرَ لِها على المشــاقِّ مْ فَ أن الله ليس رضاه أو محبتُه في مجرد عذاب النفس وحَ يُعــرَ
ال أن األجر  ، كما يَحسبُ كثيرٌ من الجهَّ ال أن األجر حتى يكون العمل كلما كان أشــقَّ كان أفضلَ ، كما يَحسبُ كثيرٌ من الجهَّ حتى يكون العمل كلما كان أشــقَّ كان أفضلَ
على قدر المشــقة في كل شــيء. ال، ولكنَّ األجر على قدر منفعة العمل ومصلحتِه على قدر المشــقة في كل شــيء. ال، ولكنَّ األجر على قدر منفعة العمل ومصلحتِه 

وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله»وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله»(٢).
ةُ على مشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاة،  ع األدلة الشرعية الدالَّ ةُ على مشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاة، وتتنوَّ ع األدلة الشرعية الدالَّ وتتنوَّ
د فيما سبق، وفيما يلي أهمُّ األدلة على مشروعية التقدير في حساب  دِّ د فيما سبق، وفيما يلي أهمُّ األدلة على مشروعية التقدير في حساب بالمعنى الذي حُ دِّ بالمعنى الذي حُ

زكاة شركات المساهمة:زكاة شركات المساهمة:
ةِ أن تكون على الحنيفيَّة الســمحاء، ورفَع عنها  ةِ أن تكون على الحنيفيَّة الســمحاء، ورفَع عنها أن اللــه اختار لهذه األمَّ : أن اللــه اختار لهذه األمَّ : أوالً أوالً
: (األدلة على رفع  عه من األحكام، وفي هذا يقول اإلمام الشــاطبيُّ جَ فيما شــرَ : (األدلة على رفع الحرَ عه من األحكام، وفي هذا يقول اإلمام الشــاطبيُّ جَ فيما شــرَ الحرَ

ة بلَغتْ مبلغَ القطع؛ كقوله تعالى: نث   z   }   |   {   ~   ے   نث   z   }   |   {   ~   ے    ة بلَغتْ مبلغَ القطع؛ كقوله تعالى: الحرج في هذه األمَّ الحرج في هذه األمَّ
   «   ª   ©    ̈  §   ¦   نث   «   ª   ©    ̈  §   ¦   مث¡      مث(٣)، وسائر ما يدلُّ على هذا المعنى؛ كقوله: ، وسائر ما يدلُّ على هذا المعنى؛ كقوله: نث      ¡
6   7 8 مث(٥)، ،     5   43   2    1    0    / 7 8 مثنث       6    5    43    2    1    0    / نث    مث(٤)، ،        ® مث¬          ®    ¬

ينظر: الذخيرة ٢/ / ٥٤٩٥٤٩، ، ٦١٣٦١٣. ينظر: الذخيرة    (١)
.٢٥٢٥: : ٢٨١٢٨١ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٢)

سورة الحج، اآلية: ٧٨٧٨. سورة الحج، اآلية:    (٣)
سورة البقرة، اآلية: ١٨٥١٨٥. سورة البقرة، اآلية:    (٤)

سورة النساء، اآلية: ٢٨٢٨. سورة النساء، اآلية:    (٥)
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نث w   v   u   t   s   r   q   p   o   n      مثنث w   v   u   t   s   r   q   p   o   n      مث(١)، ، نث   ]   \   [   ^   نث   ]   \   [   ^   
مي هذا الدين الحنيفيَّة السمحة؛ لما فيها من التسهيل  مي هذا الدين الحنيفيَّة السمحة؛ لما فيها من التسهيل ، وقد سُ _  ̀    a      مث_  ̀    a      مث(٢)، وقد سُ

والتيسير)والتيسير)(٣).
ويقول اإلمام الطاهر بن عاشــور: (وقد أراد الله أن تكون الشريعة اإلسالمية ويقول اإلمام الطاهر بن عاشــور: (وقد أراد الله أن تكون الشريعة اإلسالمية 
، وال يكون ذلك  ، وال يكون ذلك شــريعةً عامة ودائمة، فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين األمة سهالً شــريعةً عامة ودائمة، فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين األمة سهالً
، فكانت بســماحتِها أشدَّ مالءمةً للنفوس؛ ألن فيها إراحةَ  ، فكانت بســماحتِها أشدَّ مالءمةً للنفوس؛ ألن فيها إراحةَ إال إذا انتفى عنها اإلعناتُ إال إذا انتفى عنها اإلعناتُ
يْصتِها ومجتمعِها، وقد ظهر للســماحة أثرٌ عظيم في انتشــار  وَ يْصتِها ومجتمعِها، وقد ظهر للســماحة أثرٌ عظيم في انتشــار النفــوس في حالَي خُ وَ النفــوس في حالَي خُ
بَّ الرفق)(٤). لِم أن اليُسر من الفطرة، ألن في فطرة الناس حُ بَّ الرفق)الشريعة وطول دوامها، فعُ لِم أن اليُسر من الفطرة، ألن في فطرة الناس حُ الشريعة وطول دوامها، فعُ
عه الله من األحكام؛ إذ هي  عه الله من األحكام؛ إذ هي ونفيُ الحرج الوارد في الشــريعة يكون فيما شــرَ ونفيُ الحرج الوارد في الشــريعة يكون فيما شــرَ
أ على المكلَّف حرجٌ في امتثال األمر، كان ذلك ســببًا  أ على المكلَّف حرجٌ في امتثال األمر، كان ذلك ســببًا مشــتملة على اليســر، فإذا طرَ مشــتملة على اليســر، فإذا طرَ
ر الله  ر الله للتيســير، وفي هذا يقول العالمة عبد الرحمن السعدي: (ولهذا كان جميع ما أمَ للتيســير، وفي هذا يقول العالمة عبد الرحمن السعدي: (ولهذا كان جميع ما أمَ
له  لت بعضُ العوارض الموجبة لثقلِه سهَّ ه في غاية السهولة في أصله، وإذا حصَ له به عبادَ لت بعضُ العوارض الموجبة لثقلِه سهَّ ه في غاية السهولة في أصله، وإذا حصَ به عبادَ
تسهيالً آخر؛ إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواعِ التخفيفات. وهذه جملة ال يمكن تفصيلُها؛ تسهيالً آخر؛ إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواعِ التخفيفات. وهذه جملة ال يمكن تفصيلُها؛ 

خص والتخفيفات)(٥). .  ل فيها جميع الرُّ خص والتخفيفات)ألن تفاصيلَها جميعُ الشرعيَّات، ويدخُ ل فيها جميع الرُّ ألن تفاصيلَها جميعُ الشرعيَّات، ويدخُ
جُ في الوصول إلى معرفة الزكاة الواجبة في شــركات  جُ في الوصول إلى معرفة الزكاة الواجبة في شــركات وعليه؛ فإذا وقــع الحرَ وعليه؛ فإذا وقــع الحرَ
ا  غً ، كان ذلك مسوِّ ا المســاهمة، كان ذلك موجبًا للتخفيف، فإذا كانت المشــقة عامةً غً ، كان ذلك مسوِّ المســاهمة، كان ذلك موجبًا للتخفيف، فإذا كانت المشــقة عامةً
ر  ر لالجتهاد في معرفة أحســن الطُّرق المتثال أمر الشــارع في هذه الحــال التي يقصُ لالجتهاد في معرفة أحســن الطُّرق المتثال أمر الشــارع في هذه الحــال التي يقصُ

سورة األحزاب، اآلية: ٣٨٣٨. سورة األحزاب، اآلية:    (١)
سورة األعراف، اآلية: ١٥٧١٥٧. سورة األعراف، اآلية:    (٢)

الموافقات ٥٢٠٥٢٠/١. الموافقات    (٣)
مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص ١٩٣١٩٣. مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص    (٤)

تيسير الكريم الرحمن، تفسير آية رقم (١٨٥١٨٥) من سورة البقرة.) من سورة البقرة. تيسير الكريم الرحمن، تفسير آية رقم (   (٥)
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فيها المكلَّفُ عن العلم بمراد الشــارع أو امتثاله على ســبيل التحقيق، كما قال تعالى فيها المكلَّفُ عن العلم بمراد الشــارع أو امتثاله على ســبيل التحقيق، كما قال تعالى 
عن أهل اإليمــان: عن أهل اإليمــان: نث   z   y   }   |   {~   ے   ¡   ¢   £¤   نث   z   y   }   |   {~   ے   ¡   ¢   £¤   

¥   ¦   §   ¨   ©   مث¥   ¦   §   ¨   ©   مث(١).

   y   x   w   نث   y   x   w   ثانيًــا: ثانيًــا: أن الله قيَّد امتثال أوامره باالســتطاعة، كما قال تعالــى:أن الله قيَّد امتثال أوامره باالســتطاعة، كما قال تعالــى:نث
   V   U   T   نث   V   U   T   مث(٣)، ، نث      ¬   «   ª   ©   ¨   §   مثنث      ¬   «   ª   ©   ¨   §   مث(٢)، وقــال: ، وقــال: نث      {   zمث      {   z
ا  : (يعني بذلك جل ثناؤه: ال يكلِّف الله نفسً ا ، قال اإلمام الطبريُّ : (يعني بذلك جل ثناؤه: ال يكلِّف الله نفسً Z   Y   X   W      مثZ   Y   X   W      مث(٤)، قال اإلمام الطبريُّ
ها، فال يضيِّق عليها وال يجهدها)(٥)، وقال الفخر الرازي: (معنى ، وقال الفخر الرازي: (معنى  عُ ها إال بما يَسَ ها، فال يضيِّق عليها وال يجهدها)فيَتعبَّدُ عُ ها إال بما يَسَ فيَتعبَّدُ
ة...  يق والشدَّ ر، ال في حال الضِّ عة واليُسْ رُ عليه اإلنسان في حال السَّ قدِ سع هو ما يَ ة... الوُ يق والشدَّ ر، ال في حال الضِّ عة واليُسْ رُ عليه اإلنسان في حال السَّ قدِ سع هو ما يَ الوُ
لِط من ظنَّ أن الوسع بذلُ المجهود)(٦). ا، وغَ سعً ا ال وُ هدً ى جُ لِط من ظنَّ أن الوسع بذلُ المجهود)وأما أقصى الطاقة يسمَّ ا، وغَ سعً ا ال وُ هدً ى جُ وأما أقصى الطاقة يسمَّ

   Oنث   Oلت هذه اآلية: نث لت هذه اآلية: ، قال: لما نزَ وفي «صحيح مسلم» عن ابن عبَّاس وفي «صحيح مسلم» عن ابن عبَّاس ، قال: لما نزَ
X   W   V   U   T   S   R   Q   P      مثX   W   V   U   T   S   R   Q   P      مث(٧)، قال: دخل قلوبَهم منها ، قال: دخل قلوبَهم منها 
نا  نا وأطَعْ نا : قولوا ســمعْ نا وأطَعْ ، فقال النبي : قولوا ســمعْ ن شــيءٍ لْ قلوبَهم مِ ، لم يدخُ ، فقال النبي شــيءٌ ن شــيءٍ لْ قلوبَهم مِ ، لم يدخُ شــيءٌ

   «   ª   ©    ̈  §   نث   «   ª   ©    ̈  §   ل الله تعالى: نث نا. قال: فألقى الله اإليمانَ في قلوبهم، فأنزَ ل الله تعالى: وسلَّمْ نا. قال: فألقى الله اإليمانَ في قلوبهم، فأنزَ وسلَّمْ
¬®   ¯   °   ±   º   ¹   ¸   ¶   μ´   ³   ²   «   ¼   ½ مث¬®   ¯   °   ±   º   ¹   ¸   ¶   μ´   ³   ²   «   ¼   ½ مث، ، 
. نث   ¿   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À      مثنث   ¿   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À      مث، ،  . قال: قد فعلتُ قال: قد فعلتُ

.(٩) . نث   Û   Ú   ÙØ   ×   Ö      مثنث   Û   Ú   ÙØ   ×   Ö      مث(٨)، قال: قد فعلتُ، قال: قد فعلتُ . قال: قد فعلتُ قال: قد فعلتُ
سورة الزمر، اآلية: ١٨١٨. سورة الزمر، اآلية:   سورة التغابن، اآلية: ١٦١٦.(١)  سورة التغابن، اآلية:    (٢)

سورة البقرة، اآلية: ٢٨٦٢٨٦. سورة البقرة، اآلية:   سورة الطالق، اآلية: ٧.(٣)  سورة الطالق، اآلية:    (٤)
جامع البيان ١٥٢١٥٢/٥. جامع البيان    (٥)

التفسير الكبير ٧٩٧٩/١٤١٤، تفسير سورة األعراف، اآلية: ، تفسير سورة األعراف، اآلية: ٤٠٤٠. التفسير الكبير    (٦)
سورة البقرة، اآلية: ٢٨٤٢٨٤. سورة البقرة، اآلية:    (٧)
سورة البقرة، اآلية: ٢٨٦٢٨٦. سورة البقرة، اآلية:    (٨)

أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب اإليمان، برقم (١٢٦١٢٦).). أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب اإليمان، برقم (   (٩)
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١١١١١١

وفــي الحديث الذي رواه أبــو هريرة وفــي الحديث الذي رواه أبــو هريرة  عــن النبي  عــن النبي  قال:  قال: 
»(١)، وفي الصحيحين ، وفي الصحيحين  تُمْ تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ لُوا مِ عَ افْ مْ بِهِ فَ تُكُ رْ ا أَمَ مَ ، وَ تَنِبُوهُ اجْ نْهُ فَ مْ عَ يْتُكُ هَ ا نَ »«مَ تُمْ تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ لُوا مِ عَ افْ مْ بِهِ فَ تُكُ رْ ا أَمَ مَ ، وَ تَنِبُوهُ اجْ نْهُ فَ مْ عَ يْتُكُ هَ ا نَ «مَ
عــن عبد الله بــن عمر عــن عبد الله بــن عمر ، قال: كنــا إذا بايعنا رســول الله ، قال: كنــا إذا بايعنا رســول الله  على  على 
»(٢)، وفي الصحيحيــن عن جرير بن ، وفي الصحيحيــن عن جرير بن  ــتَطَعْتَ ا اسْ »«فِيمَ ــتَطَعْتَ ا اسْ ــمع والطَّاعة، يقولُ لنــا: «فِيمَ ــمع والطَّاعة، يقولُ لنــا: السَّ السَّ
ا  ا «فِيمَ نَنِي: «فِيمَ قَّ لَ مع والطَّاعة، فَ نَنِي:  على السَّ قَّ لَ مع والطَّاعة، فَ عبد الله عبد الله  قال: بايعتُ النبيَّ  قال: بايعتُ النبيَّ  على السَّ

 . .(٣)« لِمٍ سْ لِّ مُ حِ لِكُ النُّصْ ، وَ تَطَعْتَ »اسْ لِمٍ سْ لِّ مُ حِ لِكُ النُّصْ ، وَ تَطَعْتَ اسْ
ين، وركنٌ من أركان شريعةِ  ين، وركنٌ من أركان شريعةِ ويقول أبو بكر بن العربي: (هذا أصلٌ عظيم في الدِّ ويقول أبو بكر بن العربي: (هذا أصلٌ عظيم في الدِّ
نا في مشقةٍ  فَ لَّ ا، وال كَ نا إصرً لْ نا الله ســبحانه على األمم بها، فلم يُحمِّ فَ نا في مشقةٍ المسلمين، شرَّ فَ لَّ ا، وال كَ لْنا إصرً نا الله ســبحانه على األمم بها، فلم يُحمِّ فَ المسلمين، شرَّ

ا)(٤). ا)أمرً أمرً
رَ في الشــريعة أن  رَ في الشــريعة أن ويقــول اإلمام ابــن تيمية في تقرير هــذا المعنى: (وقد تقرَّ ويقــول اإلمام ابــن تيمية في تقرير هــذا المعنى: (وقد تقرَّ
الوجــوب معلَّــقٌ باســتطاعة العبــد، كقولــه الوجــوب معلَّــقٌ باســتطاعة العبــد، كقولــه نث   z   y   x   w      مثنث   z   y   x   w      مث(٥)، وقوله ، وقوله 
»؛ أخرجاه في الصحيحين، فإذا  تُمْ تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ أْتُوا مِ ، فَ رٍ مْ بِأَمْ تُكُ رْ ا أَمَ »؛ أخرجاه في الصحيحين، فإذا : «إِذَ تُمْ تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ أْتُوا مِ ، فَ رٍ مْ بِأَمْ تُكُ رْ ا أَمَ : «إِذَ
ةُ من هذه المســائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس  عتْ فيه األمَّ ةُ من هذه المســائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس كان كثيرٌ مما تنازَ عتْ فيه األمَّ كان كثيرٌ مما تنازَ
ثلِ  ، ال شــرعي وال غيره= لم يجب على مِ ا ال يقدر فيه على دليل يفيده اليقينَ شــتبِهً ثلِ مُ ، ال شــرعي وال غيره= لم يجب على مِ ا ال يقدر فيه على دليل يفيده اليقينَ شــتبِهً مُ
ك ما يقدر عليه من اعتقاد قويٍّ غالب  ر عليه، وليس عليه أن يترُ قدِ ك ما يقدر عليه من اعتقاد قويٍّ غالب هــذا في ذلك ما ال يَ ر عليه، وليس عليه أن يترُ قدِ هــذا في ذلك ما ال يَ
أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول    (١)

الله الله ، برقم (، برقم (٧٢٨٨٧٢٨٨) ومسلم في الصحيح، كتاب الفضائل، برقم () ومسلم في الصحيح، كتاب الفضائل، برقم (١٣٣٧١٣٣٧).).
أخرجه البخــاري في الصحيح، األحكام، باب كيف يبايع اإلمــام الناس، برقم (٧٢٠٢٧٢٠٢)، )،  أخرجه البخــاري في الصحيح، األحكام، باب كيف يبايع اإلمــام الناس، برقم (   (٢)

. ومسلم في الصحيح، كتاب الحج، برقم (ومسلم في الصحيح، كتاب الحج، برقم (١٨٦٧١٨٦٧) من حديث ابن عمر ) من حديث ابن عمر
أخرجه البخــاري في الصحيح، األحكام، باب كيف يبايع اإلمــام الناس، برقم (٧٢٠٤٧٢٠٤)، )،  أخرجه البخــاري في الصحيح، األحكام، باب كيف يبايع اإلمــام الناس، برقم (   (٣)

. ومسلم في الصحيح، كتاب اإليمان، برقم (ومسلم في الصحيح، كتاب اإليمان، برقم (٥٦٥٦) من حديث جرير بن عبد الله ) من حديث جرير بن عبد الله
أحكام القرآن ٣٤٧٣٤٧/١. أحكام القرآن    (٤)

سورة التغابن، اآلية: ١٦١٦. سورة التغابن، اآلية:    (٥)
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ا  ه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدرُ عليه، ال سيما إذا كان مطابقً ا على ظنِّه؛ لعجزِ ه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدرُ عليه، ال سيما إذا كان مطابقً على ظنِّه؛ لعجزِ
ط به الفرض إذا لم  ، فاالعتقادُ المطابق للحقِّ ينفع صاحبَه ويثاب عليه، ويســقُ ط به الفرض إذا لم للحقِّ ، فاالعتقادُ المطابق للحقِّ ينفع صاحبَه ويثاب عليه، ويســقُ للحقِّ

يقدر على أكثرَ منه)يقدر على أكثرَ منه)(١). . 
وعليه؛ فالمساهم في شركات المساهمة ال يكلَّف في إخراج زكاةِ ما يملِك من وعليه؛ فالمساهم في شركات المساهمة ال يكلَّف في إخراج زكاةِ ما يملِك من 
لِّف  مه؛ وذلك: (ألنَّ من كُ ــبِ ما يقدر عليه من المعلومات عن أسهُ لِّف األسهم إال بحسَ مه؛ وذلك: (ألنَّ من كُ ــبِ ما يقدر عليه من المعلومات عن أسهُ األسهم إال بحسَ
ط  ر عليه، ويسقُ زَ عن بعضه، فإنه يأتي بما قدَ رَ على بعضه وعجَ ط بشيء من الطاعات فقدَ ر عليه، ويسقُ زَ عن بعضه، فإنه يأتي بما قدَ رَ على بعضه وعجَ بشيء من الطاعات فقدَ

ز عنه)(٢). ز عنه)عنه ما عجَ عنه ما عجَ
 ، د والغلوِّ تْ عن التشدُّ ، أن الشريعة جاءت باألمر بالتسديد والمقاربة، ونهَ د والغلوِّ تْ عن التشدُّ ثالثًا: ثالثًا: أن الشريعة جاءت باألمر بالتسديد والمقاربة، ونهَ
وا،  دُ دِّ بَه، فَسَ لَ دٌ إِالَّ غَ ينَ أَحَ ا الدِّ ذَ ادَّ هَ لَنْ يُشَ ، وَ رٌ ينَ يُسْ وا، «إِنَّ الدِّ دُ دِّ بَه، فَسَ لَ دٌ إِالَّ غَ ينَ أَحَ ا الدِّ ذَ ادَّ هَ لَنْ يُشَ ، وَ رٌ ينَ يُسْ كما في قوله كما في قوله : : «إِنَّ الدِّ
: هو إصابة الغرض المقصود،  : هو إصابة الغرض المقصود، : (التســديدُ بُوا»(٣)، قال اإلمام ابن رجب ، قال اإلمام ابن رجب : (التســديدُ ارِ قَ بُوا»وَ ارِ قَ وَ
طِئْه. والمقاربة:  يَّ إليه ولم يُخْ مِ رْ طِئْه. والمقاربة: وأصلُه من تســديد الســهم؛ إذا أصاب الغرض المَ يَّ إليه ولم يُخْ مِ رْ وأصلُه من تســديد الســهم؛ إذا أصاب الغرض المَ
ا علــى اإلصابة، فيصيب تارة،  بْه؛ لكن يكون مجتهدً ا علــى اإلصابة، فيصيب تارة، أن يُقارب الغرضَ وإن لــم يُصِ بْه؛ لكن يكون مجتهدً أن يُقارب الغرضَ وإن لــم يُصِ
ــداد في زكاة  ــداد في زكاة ، والسَّ ويقارب تارة أخر، أو تكون المقاربة لمن عجز عن اإلصابة)ويقارب تارة أخر، أو تكون المقاربة لمن عجز عن اإلصابة)(٤)، والسَّ
ج المساهم الزكاة بناء على معرفةٍ دقيقة بأمواله التي تجب  ج المساهم الزكاة بناء على معرفةٍ دقيقة بأمواله التي تجب شركات المساهمة أن يُخرِ شركات المساهمة أن يُخرِ

الفتاو الكبر ١٤٢١٤٢/١-١٤٣١٤٣، وينظر: درء تعارض العقل والنقل ، وينظر: درء تعارض العقل والنقل ٥٣٥٣/١.   الكبر الفتاو  (١)
قواعــد األحكام ١٠١٠/٢، وقد ذكــر الماوردي في أدب الدنيــا والدين (ص ، وقد ذكــر الماوردي في أدب الدنيــا والدين (ص ١٠٠١٠٠- - ١٠٣١٠٣) )  قواعــد األحكام    (٢)
أحــوالَ تقصير المكلَّف فيما كلِّف مــن عباداته، وقال: (فال يخلو حــال تقصيره من أربع أحــوالَ تقصير المكلَّف فيما كلِّف مــن عباداته، وقال: (فال يخلو حــال تقصيره من أربع 
ــه عن أداء ما كلِّف به. فهذا  فَ ه عنه، أو مرضٍ أضعَ زَ ــه عن أداء ما كلِّف به. فهذا أحــوال: إحداهن: أن يكون لعذرٍ أعجَ فَ ه عنه، أو مرضٍ أضعَ زَ أحــوال: إحداهن: أن يكون لعذرٍ أعجَ
ق بأحوال العاملين؛ الستقرار الشرع على سقوط ما دخل  رين، ويَلحَ ج عن حكم المقصِّ ق بأحوال العاملين؛ الستقرار الشرع على سقوط ما دخل يخرُ رين، ويَلحَ ج عن حكم المقصِّ يخرُ

تحت العجز).تحت العجز).
أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب اإليمان، باب الدين يســر، برقم (٣٩٣٩) من حديث أبي ) من حديث أبي  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب اإليمان، باب الدين يســر، برقم (   (٣)

. هريرة هريرة
فتح الباري، البن رجب ١٣٧١٣٧/١-١٣٨١٣٨. فتح الباري، البن رجب    (٤)
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١١٣١١٣

فيها الزكاة، والمقاربة تكون بالمقاربة من ذلك عند عدم إمكان اليقين، كما قال اإلمام فيها الزكاة، والمقاربة تكون بالمقاربة من ذلك عند عدم إمكان اليقين، كما قال اإلمام 
ف إلى التقريب منه)(١). .  ف إلى التقريب منه): (فإنَّا عند فقد التوقيف، نتشوَّ الغزالي الغزالي : (فإنَّا عند فقد التوقيف، نتشوَّ

وقد جاء األمر بالتســديد والمقاربة في أحاديثَ متعددة، تدلُّ بمجموعها على وقد جاء األمر بالتســديد والمقاربة في أحاديثَ متعددة، تدلُّ بمجموعها على 
، فقد جاء  ، فقد جاء أن األمر بالسداد والمقاربة من مقاصد الشريعة الملحوظة في أحكامها عامةً أن األمر بالسداد والمقاربة من مقاصد الشريعة الملحوظة في أحكامها عامةً
بُوا،  ارِ قَ وا وَ دُ دِّ بُوا، «سَ ارِ قَ وا وَ دُ دِّ من حديث عائشــة من حديث عائشــة  وعن أبيها عن النبي  وعن أبيها عن النبي  قال:  قال: «سَ
إِنْ  ا وَ هَ مُ وَ هِ أَدْ ــالِ إِلَى اللَّ مَ بَّ األَعْ أَنَّ أَحَ ، وَ نَّةَ هُ الجَ لُ مَ مْ عَ كُ دَ لَ أَحَ خِ دْ وا أَنْ لَــنْ يُ لَمُ اعْ إِنْ وَ ا وَ هَ مُ وَ هِ أَدْ ــالِ إِلَى اللَّ مَ بَّ األَعْ أَنَّ أَحَ ، وَ نَّةَ هُ الجَ لُ مَ مْ عَ كُ دَ لَ أَحَ خِ دْ وا أَنْ لَــنْ يُ لَمُ اعْ وَ

 . .(٢)« لَّ »قَ لَّ قَ
لت: نث   @   نث   @    لت:  قــال: لما نزَ وفي «صحيح مســلم» من حديث أبي هريرة وفي «صحيح مســلم» من حديث أبي هريرة  قــال: لما نزَ
ا، فقال رسول الله  ا شــديدً ا، فقال رسول الله ، بلَغتْ من المســلمين مبلغً ا شــديدً D   C   B   A      مثD   C   B   A      مث(٣)، بلَغتْ من المســلمين مبلغً
بَةِ  تَّى النَّكْ ، حَ ةٌ ارَ فَّ ــلِمُ كَ سْ ابُ بِهِ الْمُ ا يُصَ لِّ مَ فِي كُ وا، فَ دُ ــدِّ سَ بُوا، وَ ارِ بَةِ «قَ تَّى النَّكْ ، حَ ةٌ ارَ فَّ ــلِمُ كَ سْ ابُ بِهِ الْمُ ا يُصَ لِّ مَ فِي كُ وا، فَ دُ ــدِّ سَ بُوا، وَ ارِ : : «قَ

ا»(٤). هَ اكُّ ةِ يُشَ كَ وْ ا، أَوِ الشَّ بُهَ نْكَ ا»يُ هَ اكُّ ةِ يُشَ كَ وْ ا، أَوِ الشَّ بُهَ نْكَ يُ
ويدل عليه قولُه تعالــى: ويدل عليه قولُه تعالــى: نث   $   %   &   '   )   (   *   +   ,   -   .   مثنث   $   %   &   '   )   (   *   +   ,   -   .   مث(٥)، ، 
ت  ت قال الطاهر ابن عاشــور: (والتخيير المســتفادُ من حرف (أو) منظورٌ فيه إلى تفاوُ قال الطاهر ابن عاشــور: (والتخيير المســتفادُ من حرف (أو) منظورٌ فيه إلى تفاوُ
الليالي بالطول والقصر..، وذلك توسيعٌ على النبي الليالي بالطول والقصر..، وذلك توسيعٌ على النبي ؛ لرفعِ حرج تحديده ؛ لرفعِ حرج تحديده 

لزمن القيام، فسلَكَ به مسلك التقريب)لزمن القيام، فسلَكَ به مسلك التقريب)(٦). . 
تحصين المآخذ ٥٤٧٥٤٧/١. تحصين المآخذ    (١)

أخرجه البخاري فــي الصحيح، كتاب الرقاق، باب القصــد والمداومة على العمل، برقم  أخرجه البخاري فــي الصحيح، كتاب الرقاق، باب القصــد والمداومة على العمل، برقم    (٢)
.(.(٦٤٦٧٦٤٦٧)

سورة النساء، اآلية: ١٢٣١٢٣. سورة النساء، اآلية:    (٣)
أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة واآلداب، برقم (٢٥٧٤٢٥٧٤).). أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة واآلداب، برقم (   (٤)

سورة المزمل، اآليتان: ٢-٣. سورة المزمل، اآليتان:    (٥)
التحرير والتنوير، البن عاشور ٢٥٩٢٥٩/٢٩٢٩. التحرير والتنوير، البن عاشور    (٦)
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صَ الثمــار للزكاة، كما يدل على ذلك  رْ ع خَ صَ الثمــار للزكاة، كما يدل على ذلك  شــرَ رْ ع خَ ا: أن النبي أن النبي  شــرَ ا: رابعً رابعً
عدد من األحاديث؛ منها:عدد من األحاديث؛ منها:

 : : نا رسولُ الله رَ نا رسولُ الله  قال: أمَ رَ ثْمةَ  قال: أمَ ثْمةَ - حديث ســهل بن أبي حَ ١- حديث ســهل بن أبي حَ
 . .(١)« عَ بُ وا الرُّ عُ دَ ، فَ وا الثُّلُثَ عُ إِن لَّمْ تَدَ ، فَ وا الثُّلُثَ عُ دَ وا وَ ذُ تُمْ فَخُ صْ رَ ا خَ »«إِذَ عَ بُ وا الرُّ عُ دَ ، فَ وا الثُّلُثَ عُ إِن لَّمْ تَدَ ، فَ وا الثُّلُثَ عُ دَ وا وَ ذُ تُمْ فَخُ صْ رَ ا خَ «إِذَ

صَ  صَ  أن يُخرَ رَ رسول الله  أن يُخرَ رَ رسول الله  قال: أمَ ــيدٍ  قال: أمَ تَّاب بن أَسِ ــيدٍ - عن عَ تَّاب بن أَسِ ٢- عن عَ
ا(٢). ص النخل، وتؤخذ زكاتُه زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمرً االعنبُ كما يُخرَ ص النخل، وتؤخذ زكاتُه زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمرً العنبُ كما يُخرَ

٣- عن عائشــة - عن عائشــة  قالــت: كان النبي  قالــت: كان النبي  يبعــث عبد الله بن  يبعــث عبد الله بن 
ذونه بذلك  لَ منه، ثم يُخيِّر اليهود: يأخُ صُ النخلَ حين يَطيبُ قبل أن يُؤكَ ذونه بذلك رواحة، فيخرُ لَ منه، ثم يُخيِّر اليهود: يأخُ صُ النخلَ حين يَطيبُ قبل أن يُؤكَ رواحة، فيخرُ
  أم يدفَعونه إليهم بذلك الخرص؛ وإنما كان أمر رســول الله ، صِ رْ ، أم يدفَعونه إليهم بذلك الخرص؛ وإنما كان أمر رســول الله الخَ صِ رْ الخَ

.(٣) قَ قَبالخرص لكي تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمارُ وتُفرَّ بالخرص لكي تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمارُ وتُفرَّ
ا لمعرفة مقدار  ثَ اإلمام خارصً بعَ ا لمعرفة مقدار وقد ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية أن يَ ثَ اإلمام خارصً بعَ وقد ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية أن يَ
أخرجه أحمد في المســند ٤٤٨٤٤٨/٣، وأبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب في الخرص، ، وأبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب في الخرص،  أخرجه أحمد في المســند    (١)
برقم (برقم (١٦٠٥١٦٠٥)، والنســائي فــي المجتبى، كتاب الــزكاة، باب كم يتــرك الخارص، برقم )، والنســائي فــي المجتبى، كتاب الــزكاة، باب كم يتــرك الخارص، برقم 
(٢٤٩٠٢٤٩٠)، والترمذي في الجامع، أبواب الزكاة عن رســول الله )، والترمذي في الجامع، أبواب الزكاة عن رســول الله ، باب ما جاء ، باب ما جاء 
في الخرص، برقم (في الخرص، برقم (٦٤٣٦٤٣) وصححه ابن حبان فــي الصحيح برقم () وصححه ابن حبان فــي الصحيح برقم (٣٢٨٠٣٢٨٠)، والحاكم في )، والحاكم في 

المستدرك المستدرك ٤٠٢٤٠٢/١. . 
أخرجه أبو داود في الســنن، كتاب الزكاة، باب في خرص العنب برقم (أخرجه أبو داود في الســنن، كتاب الزكاة، باب في خرص العنب برقم (١٦٠٣١٦٠٣)، والترمذي )، والترمذي   (٢)
فــي الجامع، أبواب الزكاة عن رســول الله فــي الجامع، أبواب الزكاة عن رســول الله ، باب ما جاء فــي الخرص، برقم ، باب ما جاء فــي الخرص، برقم 
(٦٤٤٦٤٤)، والنسائي في المجتبى، كتاب الزكاة، باب شراء الصدقة، برقم ()، والنسائي في المجتبى، كتاب الزكاة، باب شراء الصدقة، برقم (٢٦١٧٢٦١٧)، وابن ماجه )، وابن ماجه 

في السنن، أبواب الزكاة، باب خرص النخل والعنب، (في السنن، أبواب الزكاة، باب خرص النخل والعنب، (١٨١٩١٨١٩)، والحديث فيه انقطاع.)، والحديث فيه انقطاع.
أخرجــه أبو داود في الســنن، كتاب البيوع، بــاب في الخرص (أخرجــه أبو داود في الســنن، كتاب البيوع، بــاب في الخرص (٣٤١٣٣٤١٣)، وأحمد في المســند )، وأحمد في المســند   (٣)
١٦٣١٦٣/٦، وابن خزيمة في الصحيح، كتاب الــزكاة، جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار، باب ، وابن خزيمة في الصحيح، كتاب الــزكاة، جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار، باب 
وقت بعثة اإلمام الخارصَ يخرص برقم  (وقت بعثة اإلمام الخارصَ يخرص برقم  (٣٢٠٣٢٠)، وفي إسناده جهالة، ينظر البدر المنير )، وفي إسناده جهالة، ينظر البدر المنير ٥٤٣٥٤٣/٥. . 
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١١٥١١٥

ر الثمار من التمر والعنب بما تؤول إليه  ر الثمار من التمر والعنب بما تؤول إليه ما يجب في زكاة الثمار من التمر والعنب، فتُقدَّ ما يجب في زكاة الثمار من التمر والعنب، فتُقدَّ
ا، قال اإلمام الترمذي في  ا، قال اإلمام الترمذي في بعد جفافها؛ توســعةً على أصحابها بالتصرف فيها أكالً وبيعً بعد جفافها؛ توســعةً على أصحابها بالتصرف فيها أكالً وبيعً
 ، صِ رْ ثْمةَ عند أكثرِ أهل العلم في الخَ ، «الجامع»: (والعمل على حديث سهل بن أبي حَ صِ رْ ثْمةَ عند أكثرِ أهل العلم في الخَ «الجامع»: (والعمل على حديث سهل بن أبي حَ
تِ الثمارُ من  كَ تِ الثمارُ من وبحديث ســهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق. والخرصُ إذا أدرَ كَ وبحديث ســهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق. والخرصُ إذا أدرَ
: أن  صُ عليهم، والخرصُ ا يخرُ ثَ الســلطان خارصً : أن الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعَ صُ عليهم، والخرصُ ا يخرُ ثَ الســلطان خارصً الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعَ
جُ من هذا من الزبيبِ كذا وكــذا، ومن التمر كذا  ر ذلك، فيقــول: يخرُ جُ من هذا من الزبيبِ كذا وكــذا، ومن التمر كذا ينظــر مَن يُبصِ ر ذلك، فيقــول: يخرُ ينظــر مَن يُبصِ
شــرِ من ذلك فيُثبِتُ عليهم، ثم يُخلِّي بينهم وبين  بلغَ العُ شــرِ من ذلك فيُثبِتُ عليهم، ثم يُخلِّي بينهم وبين وكذا، فيُحصي عليه، وينظُر مَ بلغَ العُ وكذا، فيُحصي عليه، وينظُر مَ
ــره بعض  شــر. هكذا فسَّ كَت الثمارُ أخذ منهم العُ بُّوا، فإذا أدرَ ــره بعض الثمار، فيصنعون ما أحَ شــر. هكذا فسَّ كَت الثمارُ أخذ منهم العُ بُّوا، فإذا أدرَ الثمار، فيصنعون ما أحَ

أهل العلم. وبهذا يقول: مالك والشافعي وأحمدُ وإسحاق)أهل العلم. وبهذا يقول: مالك والشافعي وأحمدُ وإسحاق)(١).
ذت المذاهبُ األربعة؛ من الحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلة،  ذت المذاهبُ األربعة؛ من الحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلة، وبهذا أخَ وبهذا أخَ
فهم يتفقــون على الخرص وســيلةً لمعرفة مقــدار الواجب في الــزكاة، وإن كانوا فهم يتفقــون على الخرص وســيلةً لمعرفة مقــدار الواجب في الــزكاة، وإن كانوا 
يختلفون في بعض آثاره، وذلــك إذا تبيَّن أن الخرص على خالف الواقع عند جفاف يختلفون في بعض آثاره، وذلــك إذا تبيَّن أن الخرص على خالف الواقع عند جفاف 
الثمر، أو إذا تَلِف الثمر بجائحةٍ كما سيأتي، وإلى هذه اآلثار يتجه قولُ من نُقل عنه من الثمر، أو إذا تَلِف الثمر بجائحةٍ كما سيأتي، وإلى هذه اآلثار يتجه قولُ من نُقل عنه من 
عيِّ والثوري، وينقله كثير  عيِّ والثوري، وينقله كثير العلماء إنكارُ الخرص وأنه بدعة، كما هو المنقول عن النخَ العلماء إنكارُ الخرص وأنه بدعة، كما هو المنقول عن النخَ

من العلماء عن الحنفيَّة، وهو خالف المثبَت في أصول مذهبهممن العلماء عن الحنفيَّة، وهو خالف المثبَت في أصول مذهبهم(٢).
جامع الترمذي ٢٨٢٨/١، رقم الحديــث (، رقم الحديــث (٦٤٣٦٤٣)، وينظر: المغني )، وينظر: المغني ١٧٣١٧٣/٤، وخالف في هذا ، وخالف في هذا  جامع الترمذي    (١)
ه، وأنه بدعة، وأن الخرص ظنٌّ وتخمين  عيِّ والثَّوري إنكارُ ه، وأنه بدعة، وأن الخرص ظنٌّ وتخمين بعضُ العلماء، ويرو عن النخَ عيِّ والثَّوري إنكارُ بعضُ العلماء، ويرو عن النخَ
عي عليهم  ؛ والقول قول أصحاب األموال في دعو النقصان، وعلى من يدَّ لزم به حكمٌ عي عليهم ال يَ ؛ والقول قول أصحاب األموال في دعو النقصان، وعلى من يدَّ لزم به حكمٌ ال يَ
اث) لئالَّ يخونوا. ينظر:  ــرةِ  (الحرَّ كَ ا لألَ ، وإنما كان الخرص تخويفً اث) لئالَّ يخونوا. ينظر: الخيانة والســرقةَ البيِّنةُ ــرةِ  (الحرَّ كَ ا لألَ ، وإنما كان الخرص تخويفً الخيانة والســرقةَ البيِّنةُ

شرح معاني اآلثار شرح معاني اآلثار ٣٩٣٩/٢-٤٠٤٠. . 
ينظر: المبسوط ٦/٢٣٢٣، البناية شــرح الهداية ، البناية شــرح الهداية ٤٣١٤٣١/٣، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  ينظر: المبسوط    (٢)
٤٥٣٤٥٣/١، الشــرح الصغيــر ، الشــرح الصغيــر ٦١٦٦١٦/١ -  - ٦١٧٦١٧، نهايــة المحتــاج ، نهايــة المحتــاج ٨٠٨٠/٣، تحفــة المحتاج ، تحفــة المحتاج 

٢٥٦٢٥٦/٣-٢٥٧٢٥٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤١٩٤١٩/٤، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٦٦٦٦/٢.



١١٦١١٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ر العمــلُ فيه على ما ورد به  ر العمــلُ فيه على ما ورد به ولكون الخرص علــى خالف األصل، فقد اقتصَ ولكون الخرص علــى خالف األصل، فقد اقتصَ
ــهِ بها والتصرف  ــهِ بها والتصرف النص، وهــو: التمر والعنب؛ لحصــول المصلحة الراجحة بالتفكُّ النص، وهــو: التمر والعنب؛ لحصــول المصلحة الراجحة بالتفكُّ
ــها. يقول اإلمام العز بن عبد الســالم: (والتقدير بالخرص على خالف  بسِ ــها. يقول اإلمام العز بن عبد الســالم: (والتقدير بالخرص على خالف فيها قبل يُ بسِ فيها قبل يُ
األصــل؛ ألنَّ الخطأ يكثُر فيه، بخالف الميزان والزرع والكيل والتقويم، وأضبَطُ هذه األصــل؛ ألنَّ الخطأ يكثُر فيه، بخالف الميزان والزرع والكيل والتقويم، وأضبَطُ هذه 
، لكنه جاز في  ها الخرصُ دُ ؛ لقلة التفاوت فيما بين الوزنيــن، وأبعَ ، لكنه جاز في التقديــرات الوزنُ ها الخرصُ دُ ؛ لقلة التفاوت فيما بين الوزنيــن، وأبعَ التقديــرات الوزنُ
هما  هما الزكاة والمســاقاة؛ لمســيس الحاجة العامة، فإن الرطب والعنــب إذا بدا صالحُ الزكاة والمســاقاة؛ لمســيس الحاجة العامة، فإن الرطب والعنــب إذا بدا صالحُ
نوا مقدار الزكاة بالخرص؛ ألنهم  مِ صَ على المالِكين وضَ رِ نوا مقدار الزكاة بالخرص؛ ألنهم ووجبت الــزكاة فيهما، خُ مِ صَ على المالِكين وضَ رِ ووجبت الــزكاة فيهما، خُ
رَ المالك والناس بمنعهم من  ف فيه باألكل والبيع والشــراء لَتضرَّ نِعوا من التصرُّ رَ المالك والناس بمنعهم من لو مُ ف فيه باألكل والبيع والشــراء لَتضرَّ نِعوا من التصرُّ لو مُ
ر بالمكيال، وكذلك حكم الخرص في المســاقاة؛ لئالَّ يمتنع  يْبَس ويقدَّ ر بالمكيال، وكذلك حكم الخرص في المســاقاة؛ لئالَّ يمتنع ذلك إلى أن يَ يْبَس ويقدَّ ذلك إلى أن يَ
رٌ  زْ رٌ على الشــركاء األكلُ والتصرف، وإذا امتنَع عليهم امتنَع على كافة الناس، وذلك حَ زْ على الشــركاء األكلُ والتصرف، وإذا امتنَع عليهم امتنَع على كافة الناس، وذلك حَ
 ، صْ فان فيه بالرضا وإن لم يُخرَ ، عام دون عموم ضرر الزكاة، فإن الشريكين ههنا يتصرَّ صْ فان فيه بالرضا وإن لم يُخرَ عام دون عموم ضرر الزكاة، فإن الشريكين ههنا يتصرَّ

ر رضاهم؛ ألنهم ال يتعيَّنون)(١). ر رضاهم؛ ألنهم ال يتعيَّنون)والفقراء يتعذَّ والفقراء يتعذَّ
ص لمصلحةٍ راجحة في العنب والتمر، كان  رْ ص لمصلحةٍ راجحة في العنب والتمر، كان وإذا أجازت الشريعة العملَ بالخَ رْ وإذا أجازت الشريعة العملَ بالخَ
ق بها  صِ عند قصور المكلَّف عن المعرفة التامة التي يتحقَّ ق بها دليالً على مشــروعية الخرْ صِ عند قصور المكلَّف عن المعرفة التامة التي يتحقَّ دليالً على مشــروعية الخرْ

امتثالُ الحكم الشرعيِّ في الزكاة.امتثالُ الحكم الشرعيِّ في الزكاة.
صَ في العرايا  خَ صَ في العرايا  قد ثبت عنه أنه أَرْ خَ يقول اإلمام ابن تيمية: (ثم إنَّه يقول اإلمام ابن تيمية: (ثم إنَّه  قد ثبت عنه أنه أَرْ
صَ عند  ه، وأقام الخرْ صِ رْ بويِّ هنــا بخَ ا، فيجوز ابتياع الرِّ ها تمرً صِ رْ هــا أهلُها بخَ صَ عند يبتاعُ ه، وأقام الخرْ صِ رْ بويِّ هنــا بخَ ا، فيجوز ابتياع الرِّ ها تمرً صِ رْ هــا أهلُها بخَ يبتاعُ
الحاجة مقامَ الكيل، وهذا من تمامِ محاســن الشــريعة، كما أنَّه في العلم بالزكاة وفي الحاجة مقامَ الكيل، وهذا من تمامِ محاســن الشــريعة، كما أنَّه في العلم بالزكاة وفي 
ص الثمار على أهلها يُحصي الزكاة،  ص الثمار على أهلها يُحصي الزكاة، المقاســمة أقام الخرصَ مقامَ الكيل، فكان يَخرُ المقاســمة أقام الخرصَ مقامَ الكيل، فكان يَخرُ
ا بأمر النبي ، ومعلومٌ أنه ، ومعلومٌ أنه  يْبَرَ خرصً م أهلَ خَ ا بأمر النبي وكان عبد الله بن رواحة يقاسِ يْبَرَ خرصً م أهلَ خَ وكان عبد الله بن رواحة يقاسِ
ا مقامه للحاجة كســائر  ا مقامه للحاجة كســائر إذا أمكن التقديرُ بالكيل فُعِل، فإذا لم يمكن كان الخرصُ قائمً إذا أمكن التقديرُ بالكيل فُعِل، فإذا لم يمكن كان الخرصُ قائمً

قواعد األحكام ٢٩٢٢٩٢/٢. قواعد األحكام    (١)
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١١٧١١٧

األبدال في المعلوم والعالمة؛ فإن القياس يقوم مقامَ النصِّ عند عدمه، والتقويم يقوم األبدال في المعلوم والعالمة؛ فإن القياس يقوم مقامَ النصِّ عند عدمه، والتقويم يقوم 
ى»(١). ثل والثمنِ المسمَّ ر المِ ى عند تعذُّ ثل، وعدم الثمن المسمَّ ى»مقام المِ ثل والثمنِ المسمَّ ر المِ ى عند تعذُّ ثل، وعدم الثمن المسمَّ مقام المِ

ــا: أن استقراء أحكام الشــريعة واجتهادات الفقهاء في الزكاة يدلُّ على أن استقراء أحكام الشــريعة واجتهادات الفقهاء في الزكاة يدلُّ على  ــا: خامسً خامسً
العدول في حساب الزكاة إلى التقدير؛ لقصد التيسير في حساب الزكاة على المكلَّفين العدول في حساب الزكاة إلى التقدير؛ لقصد التيسير في حساب الزكاة على المكلَّفين 
ين، مع كون ذلك  قِّ ا للحرج الحاصل على أصحاب األموال أو المســتحِ ؛ منعً ين، مع كون ذلك ابتــداءً قِّ ا للحرج الحاصل على أصحاب األموال أو المســتحِ ؛ منعً ابتــداءً
ا أو زيادة في الزكاة الواجبة، ويدلُّ على ذلك عددٌ من األمثلة تقدم بيانها  ا أو زيادة في الزكاة الواجبة، ويدلُّ على ذلك عددٌ من األمثلة تقدم بيانها يقتضــي نقصً يقتضــي نقصً

عند الحديث عن المقاصد.عند الحديث عن المقاصد.

 . .٣٥٠٣٥٠/٢٠٢٠ - -٣٥١٣٥١ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (١)



١١٨١١٨



١١٩١١٩

شروط العمل بالتقدير في حساب الزكاةشروط العمل بالتقدير في حساب الزكاة

ا عن األصل في حســاب  ا عن األصل في حســاب لمــا كان العمل بالتقدير في حســاب الزكاة خروجً لمــا كان العمل بالتقدير في حســاب الزكاة خروجً
ح عنها القوائم المالية في شركات  ا للحرج الحاصل في البيانات التي تُفصِ ح عنها القوائم المالية في شركات الزكاة؛ رفعً ا للحرج الحاصل في البيانات التي تُفصِ الزكاة؛ رفعً
عنَى بتحرير الشــروط التي يسوغ معها العملُ بالتقدير  عنَى بتحرير الشــروط التي يسوغ معها العملُ بالتقدير المساهمة، كان من المهم أن يُ المساهمة، كان من المهم أن يُ
في حســاب الزكاة، والتي تعود -فــي الجملة- إلى القواعد الشــرعية لرفع الحرج في حســاب الزكاة، والتي تعود -فــي الجملة- إلى القواعد الشــرعية لرفع الحرج 

ها في اآلتي: ها في اآلتي:والضرورة في الشريعة اإلسالمية، ويمكن تلخيصُ والضرورة في الشريعة اإلسالمية، ويمكن تلخيصُ

ر الضبطُ التام في حساب الزكاة. ر أو يعسُ ر الضبطُ التام في حساب الزكاة.الشرط األول: أن يتعذَّ ر أو يعسُ الشرط األول: أن يتعذَّ
ع إلى قاعدة رفع الحرج في الشــريعة؛ لهذا  ع إلى قاعدة رفع الحرج في الشــريعة؛ لهذا فالعمــل بالتقدير في الجملة يَرجِ فالعمــل بالتقدير في الجملة يَرجِ
قيَّد جواز العمــل به بالحاجة والضــرورة؛ لكونه خالفَ األصــل، وفي هذا يقول  قيَّد جواز العمــل به بالحاجة والضــرورة؛ لكونه خالفَ األصــل، وفي هذا يقول يُ يُ
ق الحاجة  ا عند تحقُّ ا تقديــرً : (وقد يُجعَل المعدوم حقيقةً موجودً ق الحاجة اإلمام الكاســانيُّ ا عند تحقُّ ا تقديــرً : (وقد يُجعَل المعدوم حقيقةً موجودً اإلمام الكاســانيُّ
: (وهي يُحتاج إليهــا إذا دلَّ دليلٌ على ثبوت  رافيُّ : (وهي يُحتاج إليهــا إذا دلَّ دليلٌ على ثبوت ، ويقول اإلمــام القَ رافيُّ والضرورة)والضرورة)(١)، ويقول اإلمــام القَ
الحكم مع عدم ســببه أو شــرطه، أو قيام مانعه، وإذا لم تدعُ الضرورة إليها ال يجوز الحكم مع عدم ســببه أو شــرطه، أو قيام مانعه، وإذا لم تدعُ الضرورة إليها ال يجوز 

.(٢)( )التقدير حينئذٍ التقدير حينئذٍ
بدائع الصنائع ٢٠١٢٠١/٤. بدائع الصنائع    (١)

الفروق ٢٠٢٢٠٢/٢. الفروق    (٢)



١٢٠١٢٠

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ومن المعلوم أنه ال يمكن حصرُ الصور أو األحوال التي يُحتاج فيها إلى التقدير ومن المعلوم أنه ال يمكن حصرُ الصور أو األحوال التي يُحتاج فيها إلى التقدير 
خص بداخلةٍ تحت  : (ليست أسباب الرُّ خص بداخلةٍ تحت في حســاب الزكاة، كما يقول اإلمام الشاطبيُّ : (ليست أسباب الرُّ في حســاب الزكاة، كما يقول اإلمام الشاطبيُّ
، وال ضابــطٍ مأخوذٍ باليد، بل هو إضافي بالنســبة إلى كل مخاطَب في  ، وال ضابــطٍ مأخوذٍ باليد، بل هو إضافي بالنســبة إلى كل مخاطَب في قانون أصليٍّ قانون أصليٍّ

نفسه)نفسه)(١)، لكن يمكن تقريب ذلك من خالل المسائل التالية:، لكن يمكن تقريب ذلك من خالل المسائل التالية:
المسألة األولى: ضابط الحاجة المعتبرة. المسألة األولى: ضابط الحاجة المعتبرة. 

رٌ إليها من حيث التوسعة ورفعُ  بيِّن الشــاطبيُّ معنى الحاجيات بـ: (أنها مفتقَ رٌ إليها من حيث التوسعة ورفعُ يُ بيِّن الشــاطبيُّ معنى الحاجيات بـ: (أنها مفتقَ يُ
تِ المطلوب، فإذا لم  وْ تِ المطلوب، فإذا لم الضيق المؤدِّي في الغالب إلى الحرج والمشــقة الالحقــة بفَ وْ الضيق المؤدِّي في الغالب إلى الحرج والمشــقة الالحقــة بفَ
ة، ولكنــه ال يبلُغُ مبلغَ  ل علــى المكلَّفين -على الجملة- الحرجُ والمشــقَّ ة، ولكنــه ال يبلُغُ مبلغَ تُراعَ دخَ ل علــى المكلَّفين -على الجملة- الحرجُ والمشــقَّ تُراعَ دخَ
عِ في المصالح العامة. وهي جاريــةٌ في العبادات، والعادات،  عِ في المصالح العامة. وهي جاريــةٌ في العبادات، والعادات، الفســاد العادي المتوقَّ الفســاد العادي المتوقَّ

والمعامالت، والجنايات)والمعامالت، والجنايات)(٢). . 
ل  د تعريفات الحاجة، غير أنــه يؤخذ عليه أنه لم يُدخِ وَ ل وهــذا التعريف من أجْ د تعريفات الحاجة، غير أنــه يؤخذ عليه أنه لم يُدخِ وَ وهــذا التعريف من أجْ
الحاجــةَ الخاصة، ومن المعلوم أن الحاجة الخاصــة، وإن كان لها رتبة دون الحاجة الحاجــةَ الخاصة، ومن المعلوم أن الحاجة الخاصــة، وإن كان لها رتبة دون الحاجة 
ا في األحكام الشــرعية؛ لهذا اســتدرك د. أحمد كافي ذلك في  ا في األحكام الشــرعية؛ لهذا اســتدرك د. أحمد كافي ذلك في العامة، إال أن لها أثرً العامة، إال أن لها أثرً
، للتوسعة ورفعِ الضيق، إما  ةُ ، للتوسعة ورفعِ الضيق، إما تعريف الحاجة بأنها: (ما يحتاجه األفراد أو تحتاجه األمَّ ةُ تعريف الحاجة بأنها: (ما يحتاجه األفراد أو تحتاجه األمَّ
ل على المكلَّفين -على الجملة- الحرجُ  ل على المكلَّفين -على الجملة- الحرجُ على جهة التأقيت أو التأبيد، فإذا لم تُراعَ دخَ على جهة التأقيت أو التأبيد، فإذا لم تُراعَ دخَ

عِ في الضرورة)(٣). عِ في الضرورة)والمشقة، وقد تبلُغ مبلغَ الفساد المتوقَّ والمشقة، وقد تبلُغ مبلغَ الفساد المتوقَّ
ويمكن أن يقال في ضابط الحاجة المعتبرة في حســاب الزكاة: إنها (المشقة ويمكن أن يقال في ضابط الحاجة المعتبرة في حســاب الزكاة: إنها (المشقة 

الموافقات ٤٨٥٤٨٥/١. الموافقات    (١)
السابقلسابق ٢١٢١/٢. ا   (٢)

الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها، أحمد كافي، ص ٣٣٣٣. وينظر في المقارنة بين تعريفات . وينظر في المقارنة بين تعريفات  الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها، أحمد كافي، ص    (٣)
الحاجة: الحاجة وأثرها في األحكام، أحمد الرشيد الحاجة: الحاجة وأثرها في األحكام، أحمد الرشيد ٤٨٤٨/١-٦٤٦٤. الحاجة الشرعية حدودها . الحاجة الشرعية حدودها 

قواعدها، أحمد كافي، ص قواعدها، أحمد كافي، ص ٢٨٢٨-٣٥٣٥.
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١٢١١٢١

ل بســببها  قُ المكلَّفَ عند حســاب الزكاة، والتي يحصُ ل بســببها العامــة أو الخاصة التي تَلحَ قُ المكلَّفَ عند حســاب الزكاة، والتي يحصُ العامــة أو الخاصة التي تَلحَ
إخاللٌ بأحد مقاصد التشريع في حساب الزكاة).إخاللٌ بأحد مقاصد التشريع في حساب الزكاة).

ة، وأنها تنقسم  ي المشقَّ ة، وأنها تنقسم وقولي: (المشــقة العامة أو الخاصة) إشــارةٌ إلى نوعَ ي المشقَّ وقولي: (المشــقة العامة أو الخاصة) إشــارةٌ إلى نوعَ
، فالحاجة العامة هي: التــي تتعلَّق بعموم المكلَّفين أو بطائفة منهم،  ، فالحاجة العامة هي: التــي تتعلَّق بعموم المكلَّفين أو بطائفة منهم، إلى عامٍّ وخاصٍّ إلى عامٍّ وخاصٍّ
ل  ها في آحاد المكلَّفين؛ ألن الحاجة العامة تُنزَّ قُ ل وال يُشترط العتبارها في التقدير تحقُّ ها في آحاد المكلَّفين؛ ألن الحاجة العامة تُنزَّ قُ وال يُشترط العتبارها في التقدير تحقُّ
منزلةَ الضرورة الخاصة. وأما الحاجة الخاصــة، فهي التي تَعرِض آلحاد المكلَّفين، منزلةَ الضرورة الخاصة. وأما الحاجة الخاصــة، فهي التي تَعرِض آلحاد المكلَّفين، 

ها حتى تُعتبَر في التخفيف(١). .  قُ ط العتبارها تحقُّ ها حتى تُعتبَر في التخفيفوهذه يُشترَ قُ ط العتبارها تحقُّ وهذه يُشترَ
ولكون امتثال الشــرع ال يخلو من مشقة، وهذه المشــقة المعتادة في التكليف ولكون امتثال الشــرع ال يخلو من مشقة، وهذه المشــقة المعتادة في التكليف 
، ويترتَّب عليها األجرُ للمكلَّف، كما قال النبي  بُ التخفيفَ ، ويترتَّب عليها األجرُ للمكلَّف، كما قال النبي ملحوظة للشــارع وال توجِ بُ التخفيفَ ملحوظة للشــارع وال توجِ
»(٢)، أما المشقة التي تكون خارجةً عن المعتاد، ، أما المشقة التي تكون خارجةً عن المعتاد،  بِكِ رِ نَصَ دْ لَى قَ ا عَ لَكِنَّهَ »«وَ بِكِ رِ نَصَ دْ لَى قَ ا عَ لَكِنَّهَ : : «وَ

ويترتَّبُ عليها وقوعُ المكلَّف في الحرج، فهذه منفيةٌ في الشرع، كما قال تعالى: ويترتَّبُ عليها وقوعُ المكلَّف في الحرج، فهذه منفيةٌ في الشرع، كما قال تعالى: نث   §   نث   §   
ي في «قواعده»:  رِ ي في «قواعده»: ، وإلى هذا المعنى يشــير اإلمام المقَّ رِ ¨   ©   ª   »   ¬      مث¨   ©   ª   »   ¬      مث(٣)، وإلى هذا المعنى يشــير اإلمام المقَّ

ر معه)(٤). رِّ ض إلى القتل في الجهاد؛ ألنه قُ ر معه)(الحرجُ الالزم للفعل ال يُسقطه؛ كالتعرُّ رِّ ض إلى القتل في الجهاد؛ ألنه قُ (الحرجُ الالزم للفعل ال يُسقطه؛ كالتعرُّ
م العلماء المشــقة من حيث اعتبارها في الشريعة إلى مشقة معتبرة  م العلماء المشــقة من حيث اعتبارها في الشريعة إلى مشقة معتبرة ولهذا يقسِّ ولهذا يقسِّ
باتفاق، وإلى مشقة ال تُعتبر باتفاق، وهي المشقة التي ال يخلو منها التكليف، وإلى ما باتفاق، وإلى مشقة ال تُعتبر باتفاق، وهي المشقة التي ال يخلو منها التكليف، وإلى ما 

ها(٥). هايتردَّد فيه نظر المجتهدين من حيث اعتبارُ يتردَّد فيه نظر المجتهدين من حيث اعتبارُ
ين ظر: رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية، صالح بن حميد، ص ١٧٥١٧٥-١٨٢١٨٢، الحاجة وأثرها ، الحاجة وأثرها  ين ظر: رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية، صالح بن حميد، ص    (١)

في األحكام، أحمد الرشيد في األحكام، أحمد الرشيد ١٠٢١٠٢/١- - ١١٨١١٨.
ب، برقم  أخرجه البخــاري في الصحيح، كتاب الحــج، باب أجر العمرة على قــدر النَّصَ ب، برقم   أخرجه البخــاري في الصحيح، كتاب الحــج، باب أجر العمرة على قــدر النَّصَ  (٢)

(١٧٨٧١٧٨٧)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحج، برقم ()، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحج، برقم (١٢١١١٢١١)، واللفظ له.)، واللفظ له.
سورة البقرة، اآلية: ٢٨٦٢٨٦. سورة البقرة، اآلية:    (٣)

ري، قاعدة (١٠٠١٠٠).). ينظر: القواعد للمقَّ ري، قاعدة (  ينظر: القواعد للمقَّ  (٤)
ينظر: قواعد األحكام في مصالح األنام ١٣١٣/٢-٢٢٢٢، الفروق، للقرافي ، الفروق، للقرافي ١/ / ١١٨١١٨ -  - ١١٩١١٩، ،  ينظر: قواعد األحكام في مصالح األنام    (٥)= = 



١٢٢١٢٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المسألة الثانية: المكلَّف الذي تتعلَّق به الحاجة.المسألة الثانية: المكلَّف الذي تتعلَّق به الحاجة.

قُ المكلَّفَ في حســاب الزكاة، ويكون لها أثر في العمل  ة التي تَلحَ قُ المكلَّفَ في حســاب الزكاة، ويكون لها أثر في العمل إن المشــقَّ ة التي تَلحَ إن المشــقَّ
تعلَّقُ بأحد ثالثة أشخاص: تعلَّقُ بأحد ثالثة أشخاص:بالتقدير= تَ بالتقدير= تَ

ن تجب عليه الزكاة، وهو صاحب المال أو من ينوب عنه. ن تجب عليه الزكاة، وهو صاحب المال أو من ينوب عنه.األول: مَ األول: مَ
فالمكلَّف في زكاة شركات المساهمة قد ال يَملِك من المعرفة بالقوائم المالية فالمكلَّف في زكاة شركات المساهمة قد ال يَملِك من المعرفة بالقوائم المالية 
وال المحاســبة، وال يملِك القدرةَ على المطالبة بما ال تفصــح عنه القوائم المالية= وال المحاســبة، وال يملِك القدرةَ على المطالبة بما ال تفصــح عنه القوائم المالية= 
ما لشركة المســاهمة والمســؤولين عليها، كما أنه في الحال التي تخرج فيها شركة ما لشركة المســاهمة والمســؤولين عليها، كما أنه في الحال التي تخرج فيها شركة 
ــقُّ عليها إعادة حســاب أصولها المالية وفق ما يقتضيه الضبطُ في  ــقُّ عليها إعادة حســاب أصولها المالية وفق ما يقتضيه الضبطُ في المســاهمة قد يشُ المســاهمة قد يشُ

. .حساب الزكاة على الوجه الشرعيِّ حساب الزكاة على الوجه الشرعيِّ
ها. لها لمستحقِّ ها.الثاني: الساعي الذي يأخذ الزكاة ويوصِّ لها لمستحقِّ الثاني: الساعي الذي يأخذ الزكاة ويوصِّ

والساعي هو من يعيِّنه اإلمام لتحصيل الزكاة، ويمثِّله في وقتنا الحاضر الجهاتُ والساعي هو من يعيِّنه اإلمام لتحصيل الزكاة، ويمثِّله في وقتنا الحاضر الجهاتُ 
المخول إليها في حســاب الزكاة وتحصيلها، فال بد في حساب الزكاة وتحصيلها من المخول إليها في حســاب الزكاة وتحصيلها، فال بد في حساب الزكاة وتحصيلها من 
الموازنة بين مصلحة التدقيــق والفحص لهذه األموال، وبين ما يترتَّب على ذلك من الموازنة بين مصلحة التدقيــق والفحص لهذه األموال، وبين ما يترتَّب على ذلك من 

لفة ووقت يؤثِّر على حق المستحقين للزكاة. لفة ووقت يؤثِّر على حق المستحقين للزكاة.كُ كُ
ص هو لقصد اإلرفاق على الساعي،  رْ ص هو لقصد اإلرفاق على الساعي، وقد ذكر عددٌ من الفقهاء أنَّ العمل بالخَ رْ وقد ذكر عددٌ من الفقهاء أنَّ العمل بالخَ
: أالَّ  : أالَّ كما قال ابن عوض في «حاشيته على الدليل»: (الخرص يسوغ للساعي؛ لمعنيينِ كما قال ابن عوض في «حاشيته على الدليل»: (الخرص يسوغ للساعي؛ لمعنيينِ

يعود مرة أخر، وأن يستفيد الفقراءُ من العنب والتمر قبل جفافهما)يعود مرة أخر، وأن يستفيد الفقراءُ من العنب والتمر قبل جفافهما)(١).
الثالث: المستحق للزكاة، من الفقراء وغيرهم.الثالث: المستحق للزكاة، من الفقراء وغيرهم.

ج، فقد يكون في أخذ الزكاة  خرَ ج، فقد يكون في أخذ الزكاة وقد تحصل المشقة على الفقير بسبب نوع المُ خرَ وقد تحصل المشقة على الفقير بسبب نوع المُ
وينظر: قاعدة المشقة تجلب التيسير، الباحسين، ص ٥٩٥٩-٧٥٧٥. وينظر: قاعدة المشقة تجلب التيسير، الباحسين، ص    =

حاشية ابن عوض ١/ / ٥٣٧٥٣٧. حاشية ابن عوض    (١)
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١٢٣١٢٣

مــن الحبوب والثمار حرجٌ عليه في حفظها، فيكــون دفع قيمة الواجب من النقد إليه مــن الحبوب والثمار حرجٌ عليه في حفظها، فيكــون دفع قيمة الواجب من النقد إليه 
ا بوقت إخراجها أو قدرها.  ، أو أن يكون الحرج على المستحق متعلقً عَ ا بوقت إخراجها أو قدرها. أنفَ ، أو أن يكون الحرج على المستحق متعلقً عَ أنفَ

المسألة الثالثة: أقسام الحاجة في حساب الزكاة.المسألة الثالثة: أقسام الحاجة في حساب الزكاة.

، وهو: أن يترتب  ، وهو: أن يترتب يمكن تحديد المشــقة المعتبرة في حساب الزكاة بضابط عامٍّ يمكن تحديد المشــقة المعتبرة في حساب الزكاة بضابط عامٍّ
على العمل باألصل في حساب الزكاة إخالل بأحد مقاصد حساب الزكاة والتي سبق على العمل باألصل في حساب الزكاة إخالل بأحد مقاصد حساب الزكاة والتي سبق 

بيانها في التمهيد، وهو الوضوح والبيان، والتيسير، والعدل.بيانها في التمهيد، وهو الوضوح والبيان، والتيسير، والعدل.
وعليه يشرع العمل بالتقدير في أحد الحالين التاليين:وعليه يشرع العمل بالتقدير في أحد الحالين التاليين:

ــقَّ على المكلَّفِ معرفةُ ما يتوقف عليه حســاب الزكاة  ر أو يشُ ــقَّ على المكلَّفِ معرفةُ ما يتوقف عليه حســاب الزكاة األول: أن يتعذَّ ر أو يشُ األول: أن يتعذَّ
. .على الوجه الشرعيِّ على الوجه الشرعيِّ

 ، ل بالظنِّ ، فإنه يُعمَ لمُ ر العِ رٌّ في الشريعة، وهو أنه متى ما تعذَّ ، وهذا أصلٌ مســتقِ ل بالظنِّ ، فإنه يُعمَ لمُ ر العِ رٌّ في الشريعة، وهو أنه متى ما تعذَّ وهذا أصلٌ مســتقِ
ي في «القواعد»: (المعتبر في األســباب والبراءة وكلِّ مــا ترتَّبتْ عليه  ــرِ ي في «القواعد»: (المعتبر في األســباب والبراءة وكلِّ مــا ترتَّبتْ عليه يقول المقَّ ــرِ يقول المقَّ
ربِه منه؛ ولذلك  ه لقُ قامَ ر في أكثر ذلك أُقيمَ الظنُّ مَ ر أو تعسَّ ربِه منه؛ ولذلك األحكام: العلم. ولما تعذَّ ه لقُ قامَ ر في أكثر ذلك أُقيمَ الظنُّ مَ ر أو تعسَّ األحكام: العلم. ولما تعذَّ
ي باسمه نث   ¥   ¦   §      مثنث   ¥   ¦   §      مث(١))(٢)، وقال: (القدرة على اليقين بغير مشقة ، وقال: (القدرة على اليقين بغير مشقة  ي باسمه ســمِّ ســمِّ

.(٣)( )فادحة، تمنع االجتهادَ فادحة، تمنع االجتهادَ
م في األدلة، وفي هذا  م في األدلة، وفي هذا وهذا المعنى يطَّرد في خصوص حساب الزكاة، كما تقدَّ وهذا المعنى يطَّرد في خصوص حساب الزكاة، كما تقدَّ
يقول ابن تيمية يقول ابن تيمية : (ومعلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فُعِل، فإذا لم يمكن كان : (ومعلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فُعِل، فإذا لم يمكن كان 
ا مقامه للحاجة)(٤)، (وأقام الخرصَ عند الحاجة مقامَ الكيل، وهذا من ، (وأقام الخرصَ عند الحاجة مقامَ الكيل، وهذا من  صُ قائمً ــرْ ا مقامه للحاجة)الخَ صُ قائمً ــرْ الخَ

سورة الممتحنة، اآلية: ١٠١٠. سورة الممتحنة، اآلية:    (١)
القواعد، للمقري: قاعدة (٦٦٦٦).). القواعد، للمقري: قاعدة (   (٢)

السابقلسابق: قاعدة (: قاعدة (١٢٣١٢٣).). ا   (٣)
.١٦٧١٦٧/١٨١٨ الفتاو   الفتاو  (٤)



١٢٤١٢٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

تمامِ محاسن الشــريعة، كما أنه في العلم بالزكاة وفي المقاســمة أقام الخرصَ مقامَ تمامِ محاسن الشــريعة، كما أنه في العلم بالزكاة وفي المقاســمة أقام الخرصَ مقامَ 
صُ الثمار على أهلها يُحصي الزكاة)(١). .  صُ الثمار على أهلها يُحصي الزكاة)الكيل، فكان يخرُ الكيل، فكان يخرُ

الثانــي: أن يترتَّب على حســاب الزكاة إخاللٌ بمقصد العــدل بين حق الفقير الثانــي: أن يترتَّب على حســاب الزكاة إخاللٌ بمقصد العــدل بين حق الفقير 
والغني: والغني: وهذا يكون النظر فيه للمجتهدين في نوازل الزكاة، وال سيما نوازل الشركات، وهذا يكون النظر فيه للمجتهدين في نوازل الزكاة، وال سيما نوازل الشركات، 
والتقدير فيه يكون بإعادة النظر في المســألة، واعتبار المآالت المترتِّبة على كل قول، والتقدير فيه يكون بإعادة النظر في المســألة، واعتبار المآالت المترتِّبة على كل قول، 

ق المقصد الشرعيَّ من العدل بين حق الغني والفقير. ق المقصد الشرعيَّ من العدل بين حق الغني والفقير.بما يحقِّ بما يحقِّ
وقد ظهر من التطبيق العملي أن بعض االجتهادات الفقهية المعتبرة يترتَّب على وقد ظهر من التطبيق العملي أن بعض االجتهادات الفقهية المعتبرة يترتَّب على 
ين  ، كما في مسألة أثر الدَّ ين إعمالها في واقع الشــركات إخاللٌ بهذا المقصد الشــرعيِّ ، كما في مسألة أثر الدَّ إعمالها في واقع الشــركات إخاللٌ بهذا المقصد الشــرعيِّ
على الزكاة، فيترتَّب على بعض األقوال إعفاءُ كثير من الشــركات من الزكاة، ويترتَّب على الزكاة، فيترتَّب على بعض األقوال إعفاءُ كثير من الشــركات من الزكاة، ويترتَّب 
على بعض األقوال أن يكون قدر الزكاة الواجبة ســببًا في تعثير هذه الشركات وعدم على بعض األقوال أن يكون قدر الزكاة الواجبة ســببًا في تعثير هذه الشركات وعدم 
قدرتها على القيام بدورها التنموي، ويُشــترط العتبار هذا المقصدِ أن تكون المسألة قدرتها على القيام بدورها التنموي، ويُشــترط العتبار هذا المقصدِ أن تكون المسألة 
من المسائل االجتهادية، وإال فالمسائل القطعية ال يصحُّ معارضتها بالمصلحة؛ ألننا من المسائل االجتهادية، وإال فالمسائل القطعية ال يصحُّ معارضتها بالمصلحة؛ ألننا 

. لغاة لم يعتبرها الشارعُ .نعلم حينئذٍ أنها مصلحة مُ لغاة لم يعتبرها الشارعُ نعلم حينئذٍ أنها مصلحة مُ
ا إلى أصل شرعي. ا إلى أصل شرعي.الشرط الثاني: أن يكون التقدير مستندً الشرط الثاني: أن يكون التقدير مستندً

ا للعمل بأصلٍ شــرعيٍّ للحاجة، فيجب أن  ا للعمل بأصلٍ شــرعيٍّ للحاجة، فيجب أن ولما كان التقدير فــي حقيقته تركً ولما كان التقدير فــي حقيقته تركً
نتقل إليه المجتهدُ أصالً شــرعيا، ويكون هذا األصل الشــرعي  نتقل إليه المجتهدُ أصالً شــرعيا، ويكون هذا األصل الشــرعي يكون األصل الذي يَ يكون األصل الذي يَ

حَ من األصل في حساب الزكاة. حَ من األصل في حساب الزكاة.بالنظر إلى الحرج الشرعيِّ أرجَ بالنظر إلى الحرج الشرعيِّ أرجَ
ضَ العمل بالتقدير ما هو أَولى منه. ضَ العمل بالتقدير ما هو أَولى منه.الشرط الثالث: أالَّ يعارِ الشرط الثالث: أالَّ يعارِ

ع إلى ثالثة أمور:  ع إلى ثالثة أمور: وهذا الشرط يَرجِ وهذا الشرط يَرجِ
.٣٥٠٣٥٠/٢٠٢٠ الفتاو   الفتاو  (١)
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١٢٥١٢٥

ضَ العمل بالتقدير ما يمنع العملَ به ابتداء؛ كأن يكون في المسألة  كأن يكون في المسألة  : أالَّ يعارِ ضَ العمل بالتقدير ما يمنع العملَ به ابتداء؛أوالً : أالَّ يعارِ أوالً
دليلٌ صريح أو إجماع قطعيٌّ يمنع االجتهادَ في هذه المسألة.دليلٌ صريح أو إجماع قطعيٌّ يمنع االجتهادَ في هذه المسألة.

عُ له إخراج الزكاة بناء  ، فال يُشــرَ ثَ ماالً ــكَّ اإلنســان في أنه ورِ عُ له إخراج الزكاة بناء أن يشُ ، فال يُشــرَ ثَ ماالً ــكَّ اإلنســان في أنه ورِ مثاله: مثاله: أن يشُ
ل به في الشريعة اإلسالمية، وهو يعارِض األصلَ  ل به في الشريعة اإلسالمية، وهو يعارِض األصلَ على هذا الشــك؛ ألن الشكَّ ال يُعمَ على هذا الشــك؛ ألن الشكَّ ال يُعمَ
المعلوم في الشــريعة، وهو أن األصل براءةُ ذمة المكلَّف وعدمُ الوجوب، والشــكُّ المعلوم في الشــريعة، وهو أن األصل براءةُ ذمة المكلَّف وعدمُ الوجوب، والشــكُّ 

د عليه في إثبات األحكام الشرعية فيما األصل عدمه. د عليه في إثبات األحكام الشرعية فيما األصل عدمه.ال يُعتمَ ال يُعتمَ
ثانيًا: أالَّ يعارِض التقديرَ الذي أخذ به في حســاب الزكاة تقديرٌ أَولى منه؛ ثانيًا: أالَّ يعارِض التقديرَ الذي أخذ به في حســاب الزكاة تقديرٌ أَولى منه؛ ألنه ألنه 
، فإنــه يُعمل بأقرب الطرق المقربة إلى  ، فإنــه يُعمل بأقرب الطرق المقربة إلى لما لم يمكنِ العملُ بالدليل الشــرعيِّ األصلِ لما لم يمكنِ العملُ بالدليل الشــرعيِّ األصلِ

الحكم الشرعي.الحكم الشرعي.
وهذا أصلٌ عامٌّ في الشــريعة أصلُه قوله تعالى: وهذا أصلٌ عامٌّ في الشــريعة أصلُه قوله تعالى: نث   z   y   x   w      مثنث   z   y   x   w      مث(١)، ، 
بُوا»(٢)، وكما قال عمــرُ بن الخطاب في وصيَّتِه ، وكما قال عمــرُ بن الخطاب في وصيَّتِه  ارِ قَ وا وَ دُ ــدِّ بُوا»«فَسَ ارِ قَ وا وَ دُ ــدِّ وقوله وقوله : : «فَسَ
نة،  لِيَ إليك مما ليس في قرآن وال سُ : (ثم الفهمَ الفهمَ فيما أُدْ نة، ألبي موسى األشــعريِّ لِيَ إليك مما ليس في قرآن وال سُ : (ثم الفهمَ الفهمَ فيما أُدْ ألبي موسى األشــعريِّ
بِّها إلى الله  ــدْ إلى أحَ فِ األمثال واألشــباه، ثم اعمِ بِّها إلى الله ثم قايِسِ األمور عند ذلك، واعرِ ــدْ إلى أحَ فِ األمثال واألشــباه، ثم اعمِ ثم قايِسِ األمور عند ذلك، واعرِ
: (فإنَّا عند فقد التوقيف،  : (فإنَّا عند فقد التوقيف، ، وفي هذا يقول اإلمام الغزاليُّ ها بالحق)(٣)، وفي هذا يقول اإلمام الغزاليُّ ها بالحق)فيما تر وأشــبهِ فيما تر وأشــبهِ

سورة التغابن، اآلية: ١٦١٦. سورة التغابن، اآلية:    (١)
أخرجــه البخاري في الصحيح، كتــاب اإليمان، باب الدين يســر، برقم (٣٩٣٩) من حديث ) من حديث  أخرجــه البخاري في الصحيح، كتــاب اإليمان، باب الدين يســر، برقم (   (٢)

. أبي هريرة أبي هريرة
أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب األقضية واألحكام وغير ذلك، كتاب عمر  إلى  إلى  أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب األقضية واألحكام وغير ذلك، كتاب عمر    (٣)
أبي موسى األشعري برقم (أبي موسى األشعري برقم (٤٤٧١٤٤٧١)، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب آداب القاضي، باب )، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب آداب القاضي، باب 
ال يقضي القاضي إال وهو شــبعان ريان ال يقضي القاضي إال وهو شــبعان ريان ١٠١٠/ / ١١٥١١٥، وفي معرفة السنن واآلثار ، وفي معرفة السنن واآلثار ٢٤٠٢٤٠/١٤١٤، ، 
والخطيب في الفقيه والمتفقه برقم (والخطيب في الفقيه والمتفقه برقم (٥٣٥٥٣٥)، وقال البيهقي في المعرفة السنن واآلثار: (وهو )، وقال البيهقي في المعرفة السنن واآلثار: (وهو 
كتاب معروف مشهور ال بد للقضاة من معرفته والعمل به)، وقال ابن تيمية في منهاج السنة كتاب معروف مشهور ال بد للقضاة من معرفته والعمل به)، وقال ابن تيمية في منهاج السنة 

 = =٧١٧١/٦: (ورسالة عمر المشــهورة في القضاء إلى أبي موسى األشعري تداولها الفقهاء، : (ورسالة عمر المشــهورة في القضاء إلى أبي موسى األشعري تداولها الفقهاء، 
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نتشوف إلى التقريب منه)نتشوف إلى التقريب منه)(١).
ر= انتُقل  تَعذَّ : (اعلم أنه إذا أُنيطَ الحكمُ بأصلٍ يُ ر= انتُقل وفي هذا يقول اإلمام الزركشيُّ تَعذَّ : (اعلم أنه إذا أُنيطَ الحكمُ بأصلٍ يُ وفي هذا يقول اإلمام الزركشيُّ
بَهُ معنويا كما في قياس الشبه، فإن الكتاب أصلٌ  ــبَهٍ به، ثم تارة يكون الشَّ بِ شَ بَهُ معنويا كما في قياس الشبه، فإن الكتاب أصلٌ إلى أقرَ ــبَهٍ به، ثم تارة يكون الشَّ بِ شَ إلى أقرَ
نة، فإذا فُقدا على المجتهد انتقل للقياس. وتارة يكون صوريا،  نة، فإذا فُقدا على المجتهد انتقل للقياس. وتارة يكون صوريا، في الداللة، وكذلك السُّ في الداللة، وكذلك السُّ
، وكذا في الغزال  ؛ ألنها قريبة منها صورةً نةٌ ، وكذا في الغزال كجزاء الصيــد؛ ولهذا يجب في النعامة بدَ ؛ ألنها قريبة منها صورةً نةٌ كجزاء الصيــد؛ ولهذا يجب في النعامة بدَ

، وتجب البقرةُ اإلنسيَّة في الوحشيَّة)(٢). ناقٌ ، وفي األرنب عَ نْزٌ ، وتجب البقرةُ اإلنسيَّة في الوحشيَّة)عَ ناقٌ ، وفي األرنب عَ نْزٌ عَ
حَ من حيث المصالحُ الشــرعية في  حَ من حيث المصالحُ الشــرعية في ثالثًا: أن يكــون التقدير المعدولُ إليه أرجَ ثالثًا: أن يكــون التقدير المعدولُ إليه أرجَ

حساب الزكاة.حساب الزكاة.
هذا الشــرط بمثابة الميزان الذي ينبغي أن يراعيَه المجتهد في النظر في مسائل هذا الشــرط بمثابة الميزان الذي ينبغي أن يراعيَه المجتهد في النظر في مسائل 
ءِ المفاسد، مراعيًا  رْ ءِ المفاسد، مراعيًا التقدير؛ فينظُر في مآالت التقدير وما يترتَّب عليه من المصالح ودَ رْ التقدير؛ فينظُر في مآالت التقدير وما يترتَّب عليه من المصالح ودَ
ا، وفي حسابها على وجه الخصوص، موازنًا  ا، وفي حسابها على وجه الخصوص، موازنًا في ذلك مقاصد الشريعة في الزكاة عمومً في ذلك مقاصد الشريعة في الزكاة عمومً
فــي ذلك بين الصالح واألصلح، كما يقول اإلمام ابن تيمية فــي ذلك بين الصالح واألصلح، كما يقول اإلمام ابن تيمية : (مبنى الشــريعة : (مبنى الشــريعة 
ل خيرَ  ل خيرَ على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيلِ المفاســد وتقليلها، والشارعُ يحصِّ على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيلِ المفاســد وتقليلها، والشارعُ يحصِّ
فع، وقد يلتزم تفويتَ خيرٍ قليلٍ لتحصيل  ينِ في الدَّ ينِ في  الحصول، وشــرَّ الشرَّ فع، وقد يلتزم تفويتَ خيرٍ قليلٍ لتحصيل الخيرَ ينِ في الدَّ ينِ في  الحصول، وشــرَّ الشرَّ الخيرَ
عُ من ذلك الخيرِ القليل، أو يلتزم تحصيل شــرٍّ قليل  ه أنفَ عُ من ذلك الخيرِ القليل، أو يلتزم تحصيل شــرٍّ قليل خيــر كثير، أو دفع شــرٍّ دفْعُ ه أنفَ خيــر كثير، أو دفع شــرٍّ دفْعُ

لتفويت شر كثير، أو لتحصيل خيرٍ هو أنفعُ من دفع ذلك الشرِّ القليل)لتفويت شر كثير، أو لتحصيل خيرٍ هو أنفعُ من دفع ذلك الشرِّ القليل)(٣).

وبنوا عليها، واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه).  وبنوا عليها، واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه).    =
تحصين المآخذ ٥٤٧٥٤٧/١. تحصين المآخذ    (١)

المنثور في القواعد ٢٢٣٢٢٣/٢. المنثور في القواعد    (٢)
شرح العقيدة األصبهانية، ص ٤٣٠٤٣٠. شرح العقيدة األصبهانية، ص    (٣)
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تقــدم فيما مضى ما يترتَّب علــى العمل بالتقدير من الرخص الشــرعية، وأن تقــدم فيما مضى ما يترتَّب علــى العمل بالتقدير من الرخص الشــرعية، وأن 
المقصود منه: رفعُ الحرج الواقعِ على المكلَّف عند احتســاب الزكاة، ويترتب على المقصود منه: رفعُ الحرج الواقعِ على المكلَّف عند احتســاب الزكاة، ويترتب على 
ذلك: أنــه ال حرج على المكلف فــي العدول عن األصل في حســاب الزكاة، وأنه ذلك: أنــه ال حرج على المكلف فــي العدول عن األصل في حســاب الزكاة، وأنه 
ا، أو مخالفة  ا أو تأخيرً ج، أو تقديمً خرَ ا في القدر المُ ا، أو مخالفة مهما اقتضى العمل بالتقدير نقصً ا أو تأخيرً ج، أو تقديمً خرَ ا في القدر المُ مهما اقتضى العمل بالتقدير نقصً

ر معفوٌّ عنه. ر معفوٌّ عنه.للواجب في صفة المخرج فكلُّ ذلك مغتفَ للواجب في صفة المخرج فكلُّ ذلك مغتفَ
لكن إذا تبيَّن للمكلَّف بعد اإلخراج أن الزكاة التي أخرجها على سبيل التقدير لكن إذا تبيَّن للمكلَّف بعد اإلخراج أن الزكاة التي أخرجها على سبيل التقدير 
تختلف عما يجب عليه باعتبار حقيقة األمر، فهذا يســتدعي النظر في حكم ما أخرجه تختلف عما يجب عليه باعتبار حقيقة األمر، فهذا يســتدعي النظر في حكم ما أخرجه 
ا عما وجب في ذمتــه، أو يجب عليه إخراج الزكاة باعتبار  ا عما وجب في ذمتــه، أو يجب عليه إخراج الزكاة باعتبار المكلــف، وهل يقع مجزئً المكلــف، وهل يقع مجزئً

الواقع.الواقع.
ولتحرير الكالم في هذه المسألة يحسن تقسيم المسألة فيها إلى ثالثة أقسام: ولتحرير الكالم في هذه المسألة يحسن تقسيم المسألة فيها إلى ثالثة أقسام: 

القسم األول: مخالفة التقدير للواقع من حيث نوع المال المخرج.القسم األول: مخالفة التقدير للواقع من حيث نوع المال المخرج.
جَ شــاة عن أربعين شاةً ينوي بها التجارة، وهو يظُنُّ أنها سائمة،  جَ شــاة عن أربعين شاةً ينوي بها التجارة، وهو يظُنُّ أنها سائمة، أن يُخرِ مثاله: مثاله: أن يُخرِ
قْ في  مَ لم يتحقَّ ــوْ جَ منها الزكاة باعتبار العين على قول الجمهور، ثم ظهر أن السَّ قْ في فأخرَ مَ لم يتحقَّ ــوْ جَ منها الزكاة باعتبار العين على قول الجمهور، ثم ظهر أن السَّ فأخرَ
، فيكون أخرج شــاة في حين أن  ولِ ، فيكون أخرج شــاة في حين أن الزكاة المخرج عنها؛ ألنها كانت تُعلَفَ أكثرَ الحَ ولِ الزكاة المخرج عنها؛ ألنها كانت تُعلَفَ أكثرَ الحَ
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ق  روضَ تجارة، ولم يتحقَّ ياه؛ لكونها عُ شــر قيمة هذه الشِّ بع عُ ق الواجب عليه إخراجَ رُ روضَ تجارة، ولم يتحقَّ ياه؛ لكونها عُ شــر قيمة هذه الشِّ بع عُ الواجب عليه إخراجَ رُ
فيها سببُ وجوب الزكاة باعتبارها سائمة بهيمة األنعام.فيها سببُ وجوب الزكاة باعتبارها سائمة بهيمة األنعام.

ومثال آخر: ومثال آخر: أن يشــتري تاجر محصوالً بعد زمنِ الوجوب، الذي كان في أول أن يشــتري تاجر محصوالً بعد زمنِ الوجوب، الذي كان في أول 
ا من الوجــوب، فأخرج زكاة الزرع والثمار ظانا أنها واجبة  م، ولم يكن متحققً ا من الوجــوب، فأخرج زكاة الزرع والثمار ظانا أنها واجبة المحرَّ م، ولم يكن متحققً المحرَّ
عليــه، ثم تبين أن وجوب الزكاة في هذه الحبوب والثمــار كان على البائع، فإذا كان عليــه، ثم تبين أن وجوب الزكاة في هذه الحبوب والثمــار كان على البائع، فإذا كان 
التاجر حول ماله الذي يخرج فيه زكاة النقود وعروض التجارة في أول المحرم، فهل التاجر حول ماله الذي يخرج فيه زكاة النقود وعروض التجارة في أول المحرم، فهل 
روض  ه التاجر من زكاة الزروع والثمار عما وجب عليه فيها من زكاة عُ جَ روض يجزئ ما أخرَ ه التاجر من زكاة الزروع والثمار عما وجب عليه فيها من زكاة عُ جَ يجزئ ما أخرَ

التجارة في نفس المال؟ التجارة في نفس المال؟ 
وهذه المسألة يتوجه فيها نظران:وهذه المسألة يتوجه فيها نظران:

النظــر األول: النظــر األول: أن الزكاة عبادة، والمعتبَر في العبــادات ما في ظنِّ المكلَّف، أن الزكاة عبادة، والمعتبَر في العبــادات ما في ظنِّ المكلَّف، 
، فــكان حريا أن يقع  ، فــكان حريا أن يقع وقــد اجتهد المكلف في إخراج الزكاة على الوجه الشــرعيِّ وقــد اجتهد المكلف في إخراج الزكاة على الوجه الشــرعيِّ
ــا عنه، وقد ذكر ابن رجب في «القواعــد»: (إذا فعل عبادة في وقت وجوبها  ــا عنه، وقد ذكر ابن رجب في «القواعــد»: (إذا فعل عبادة في وقت وجوبها مجزئً مجزئً
ة أن الواجــب كان غيره؛ فإنه يجزئه). وقال:  رَ ة أن الواجــب كان غيره؛ فإنه يجزئه). وقال: يظــن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأَخَ رَ يظــن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بأَخَ
(ويلتحق بهذه القاعدة: ما إذا خفي االطالع على خلل الشرط، ثم تبين؛ فإنه يغتفر (ويلتحق بهذه القاعدة: ما إذا خفي االطالع على خلل الشرط، ثم تبين؛ فإنه يغتفر 

في األصح)في األصح)(١).
، فإذا ظهر أن الواجب عليه غير ما  ، فإذا ظهر أن الواجب عليه غير ما أن التقدير من العمــل بالظنِّ والنظر الثاني: والنظر الثاني: أن التقدير من العمــل بالظنِّ
أخرج من الزكاة، فإنه أخرج من الزكاة، فإنه «ال عبــرة بالظن البيّن خطؤه»«ال عبــرة بالظن البيّن خطؤه»(٢)، ويجب عليه إخراج ما وجب ، ويجب عليه إخراج ما وجب 

عليه.عليه.
القواعد البن رجب، القاعدة السادسة ١/ / ٣٧٣٧. القواعد البن رجب، القاعدة السادسة    (١)

ينظر: األشــباه والنظائر البن نجيم، ص ١٣٤١٣٤، األشــباه والنظائر للســيوطي، ص ، األشــباه والنظائر للســيوطي، ص ١٥٧١٥٧، ،  ينظر: األشــباه والنظائر البن نجيم، ص    (٢)
موسوعة القواعد الفقهية للبورنو موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ٦ /  / ٣٢٤٣٢٤.
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١٢٩١٢٩

وللفقهاء المتقدمين في مثل هذه المسألة اتجاهان:وللفقهاء المتقدمين في مثل هذه المسألة اتجاهان:
ه المكلَّف من الــزكاة باعتبار القيمة، فإن فإن  جَ ه المكلَّف من الــزكاة باعتبار القيمة، االتجــاه األول: أن يصحح ما أخرَ جَ االتجــاه األول: أن يصحح ما أخرَ

دُّ مجزئةً عن الواجب. عَ دُّ مجزئةً عن الواجب.كانت القيمة تفي بالقدرِ الواجب، فإنها تُ عَ كانت القيمة تفي بالقدرِ الواجب، فإنها تُ
ا، ومع قول  ا، ومع قول وهذا يتفق مع أصول الحنفية الذين يعتبرون في الخارج القيمةَ مطلقً وهذا يتفق مع أصول الحنفية الذين يعتبرون في الخارج القيمةَ مطلقً
حون إخراجَ القيمة في مسائل(١) أو من يجيز إخراج العُروض من  أو من يجيز إخراج العُروض من  حون إخراجَ القيمة في مسائلالمالكية الذين يصحِّ المالكية الذين يصحِّ

الزكاة للمصلحة، وهو اختيار ابن تيمية الزكاة للمصلحة، وهو اختيار ابن تيمية ، ويخرجه مذهبًا لإلمام أحمد، ويخرجه مذهبًا لإلمام أحمد(٢).
االتجــاه الثاني: أن مــا أخرجه من الزكاة ال يصح عما وجــب عليه في المال، االتجــاه الثاني: أن مــا أخرجه من الزكاة ال يصح عما وجــب عليه في المال، 

. ا وصفةً رً .لمخالفتِه للواجب عليه قدْ ا وصفةً رً لمخالفتِه للواجب عليه قدْ
وهذا يتَّفق مع أصول الشــافعيَّة والحنابلة في هذه المســألة، الذين ال يُجيزون وهذا يتَّفق مع أصول الشــافعيَّة والحنابلة في هذه المســألة، الذين ال يُجيزون 
ل زكاةَ ما لديه من بهيمة األنعام، كما لو  ل زكاةَ ما لديه من بهيمة األنعام، كما لو إخــراجَ القيمة في الزكاة؛ ولهذا قالوا: إذا عجَّ إخــراجَ القيمة في الزكاة؛ ولهذا قالوا: إذا عجَّ
، فإنه ال يُجزئه ما  ، ثم تغيَّــرَ الفرضُ عند الحولِ ل عن خمسَ عشــرةَ بنت مَخاضٍ ، فإنه ال يُجزئه ما عجَّ ، ثم تغيَّــرَ الفرضُ عند الحولِ ل عن خمسَ عشــرةَ بنت مَخاضٍ عجَّ

ب عليه.  لزمه إخراجُ ما وجَ ه من الزكاة، ويَ جَ ب عليه. أخرَ لزمه إخراجُ ما وجَ ه من الزكاة، ويَ جَ أخرَ
ل بنتَ مَخاضٍ عن خمسٍ وعشــرين  ل بنتَ مَخاضٍ عن خمسٍ وعشــرين قــال النووي في «المجمــوع»: (لو عجَّ قــال النووي في «المجمــوع»: (لو عجَّ
 ، لةُ ، لــم يُجزئْه بنتُ المخاض المعجَّ دِ ســتا وثالثين قبل الحولِ ا، فبلَغتْ بالتوالُ ، بعيرً لةُ ، لــم يُجزئْه بنتُ المخاض المعجَّ دِ ســتا وثالثين قبل الحولِ ا، فبلَغتْ بالتوالُ بعيرً
ها ثانيًا، أو بنتَ  جُ ها ويُخرِ دُّ بونٍ في يد القابض، بل يَســترِ ها ثانيًا، أو بنتَ وإن كانت قد صارت بنتَ لَ جُ ها ويُخرِ دُّ بونٍ في يد القابض، بل يَســترِ وإن كانت قد صارت بنتَ لَ

.(٣)(بونٍ أخر بونٍ أخر)لَ لَ
ل عن خمسَ عشرةَ من اإلبل، وعن نتاجها:  ل عن خمسَ عشرةَ من اإلبل، وعن نتاجها: قال في «كشاف القناع»: ((ولو عجَّ قال في «كشاف القناع»: ((ولو عجَّ
لةُ لشــيء؛ أما النِّتاج  ثلَها) خمس عشــرة (لم تُجزئْه) المعجَّ تْ مِ ، فنُتِجَ لةُ لشــيء؛ أما النِّتاج بنتَ مَخاضٍ ثلَها) خمس عشــرة (لم تُجزئْه) المعجَّ تْ مِ ، فنُتِجَ بنتَ مَخاضٍ

المنتقى ١٦١١٦١/٢، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٥٠١٥٠١/١. المنتقى    (١)
تقدم بيان الخالف في هذه المسألة، ص٥٩٥٩. تقدم بيان الخالف في هذه المسألة، ص   (٢)

المجموع ٦/ / ١٢٤١٢٤، وينظر: نهاية المحتاج ، وينظر: نهاية المحتاج ٣/ / ١٤٢١٤٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣/ / ٣٥٦٣٥٦. المجموع    (٣)



١٣٠١٣٠

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

فلعدم صحة تعجيل زكاته قبل وجــوده وأما األصل فلم يكن الواجب فيه إذ ذاك من فلعدم صحة تعجيل زكاته قبل وجــوده وأما األصل فلم يكن الواجب فيه إذ ذاك من 
.(١)(( ) إذا تمَّ الحولُ لزمه بنتُ مَخاضٍ ))جنسه (ويَ ) إذا تمَّ الحولُ لزمه بنتُ مَخاضٍ جنسه (ويَ

والذي يظهرُ أنَّ االتجاه األولَ أَولى، وأليَقُ بأصول الشــريعة في التيسير على والذي يظهرُ أنَّ االتجاه األولَ أَولى، وأليَقُ بأصول الشــريعة في التيسير على 
ها، فهي أَولى من القول  قِّ ها، فهي أَولى من القول المكلَّف، وقد حصــل مقصود الزكاة بإيصالها إلى مســتحِ قِّ المكلَّف، وقد حصــل مقصود الزكاة بإيصالها إلى مســتحِ

بإلزامه بإخراج الزكاة مرتين، وقد اجتهد في إخراج الزكاة على الوجه الشرعي. بإلزامه بإخراج الزكاة مرتين، وقد اجتهد في إخراج الزكاة على الوجه الشرعي. 
وذلــك أن الزكاة فيها معنى العبادة، وفيها معنــى المعاملة باعتبار أنها حقٌّ في وذلــك أن الزكاة فيها معنى العبادة، وفيها معنــى المعاملة باعتبار أنها حقٌّ في 
ه، فمن غلَّب في الزكاة معنى العبادة اعتبر ما في ظن  قِّ ه، فمن غلَّب في الزكاة معنى العبادة اعتبر ما في ظن المال يجب إيصاله إلى مســتحِ قِّ المال يجب إيصاله إلى مســتحِ
ي العالمات التي  ي العالمات التي المكلَّف، وبناء عليه قال الحنفية بأن الزكاة تجزئه إذا اجتهد في تحرِّ المكلَّف، وبناء عليه قال الحنفية بأن الزكاة تجزئه إذا اجتهد في تحرِّ

قُّ للزكاة، ثم تبين أنه قد دفعها إلى غير المستحق(٢). ف بها المستحِ قُّ للزكاة، ثم تبين أنه قد دفعها إلى غير المستحقيُعرَ ف بها المستحِ يُعرَ
  أن رسول الله : أن رسول الله : واستدل الحنفية لذلك بحديث أبي هريرة واستدل الحنفية لذلك بحديث أبي هريرة
وا  بَحُ أَصْ ، فَ قٍ ارِ دِ سَ ا فِي يَ هَ عَ ضَ وَ ، فَ تِهِ قَ دَ جَ بِصَ رَ ، فَخَ ةٍ قَ دَ نَّ بِصَ قَ دَّ َتَصَ : ألَ لٌ جُ الَ رَ وا «قَ بَحُ أَصْ ، فَ قٍ ارِ دِ سَ ا فِي يَ هَ عَ ضَ وَ ، فَ تِهِ قَ دَ جَ بِصَ رَ ، فَخَ ةٍ قَ دَ نَّ بِصَ قَ دَّ َتَصَ : ألَ لٌ جُ الَ رَ قال: قال: «قَ
جَ  رَ ، فَخَ ةٍ قَ دَ ــنَّ بِصَ قَ دَّ َتَصَ ، ألَ دُ مْ مَّ لَكَ الحَ هُ : اللَّ ــالَ قَ قٍ فَ ــارِ لَى سَ قَ عَ دِّ : تُصُ ثُونَ دَّ تَحَ جَ يَ رَ ، فَخَ ةٍ قَ دَ ــنَّ بِصَ قَ دَّ َتَصَ ، ألَ دُ مْ مَّ لَكَ الحَ هُ : اللَّ ــالَ قَ قٍ فَ ــارِ لَى سَ قَ عَ دِّ : تُصُ ثُونَ دَّ تَحَ يَ
 : الَ قَ ، فَ انِيَةٍ لَى زَ ةَ عَ يْلَ قَ اللَّ دِّ : تُصُ ثُونَ دَّ تَحَ ــوا يَ بَحُ أَصْ ، فَ انِيَةٍ يْ زَ دَ ا فِي يَ هَ عَ ضَ وَ تِهِ فَ قَ دَ : بِصَ الَ قَ ، فَ انِيَةٍ لَى زَ ةَ عَ يْلَ قَ اللَّ دِّ : تُصُ ثُونَ دَّ تَحَ ــوا يَ بَحُ أَصْ ، فَ انِيَةٍ يْ زَ دَ ا فِي يَ هَ عَ ضَ وَ تِهِ فَ قَ دَ بِصَ
يْ  دَ ا فِي يَ هَ عَ ضَ وَ ، فَ تِهِ قَ دَ جَ بِصَ ــرَ ، فَخَ ةٍ قَ دَ نَّ بِصَ قَ دَّ َتَصَ انِيَةٍ؟ ألَ لَى زَ ، عَ دُ مْ ــمَّ لَكَ الحَ هُ يْ اللَّ دَ ا فِي يَ هَ عَ ضَ وَ ، فَ تِهِ قَ دَ جَ بِصَ ــرَ ، فَخَ ةٍ قَ دَ نَّ بِصَ قَ دَّ َتَصَ انِيَةٍ؟ ألَ لَى زَ ، عَ دُ مْ ــمَّ لَكَ الحَ هُ اللَّ
قٍ  ــارِ لَى سَ ، عَ دُ مْ مَّ لَكَ الحَ هُ : اللَّ الَ قَ ، فَ نِيٍّ لَى غَ قَ عَ دِّ : تُصُ ثُــونَ دَّ تَحَ وا يَ بَحُ أَصْ ، فَ نِيٍّ قٍ غَ ــارِ لَى سَ ، عَ دُ مْ مَّ لَكَ الحَ هُ : اللَّ الَ قَ ، فَ نِيٍّ لَى غَ قَ عَ دِّ : تُصُ ثُــونَ دَّ تَحَ وا يَ بَحُ أَصْ ، فَ نِيٍّ غَ
نْ  تَعِفَّ عَ سْ هُ أَنْ يَ لَّ عَ لَ قٍ فَ ــارِ لَى سَ تُكَ عَ قَ دَ ا صَ : أَمَّ يلَ لَهُ قِ أُتِيَ فَ ، فَ نِيٍّ لَى غَ عَ انِيَةٍ وَ لَى زَ عَ نْ وَ تَعِفَّ عَ سْ هُ أَنْ يَ لَّ عَ لَ قٍ فَ ــارِ لَى سَ تُكَ عَ قَ دَ ا صَ : أَمَّ يلَ لَهُ قِ أُتِيَ فَ ، فَ نِيٍّ لَى غَ عَ انِيَةٍ وَ لَى زَ عَ وَ
ا  مَّ قُ مِ يُنْفِ تَبِرُ فَ عْ ــهُ يَ لَّ عَ لَ نِيُّ فَ ا الغَ أَمَّ ا، وَ اهَ نَ نْ زِ ــتَعِفَّ عَ ا أَنْ تَسْ هَ لَّ عَ لَ انِيَةُ فَ ا الزَّ أَمَّ ، وَ تِهِ قَ ــرِ ا سَ مَّ قُ مِ يُنْفِ تَبِرُ فَ عْ ــهُ يَ لَّ عَ لَ نِيُّ فَ ا الغَ أَمَّ ا، وَ اهَ نَ نْ زِ ــتَعِفَّ عَ ا أَنْ تَسْ هَ لَّ عَ لَ انِيَةُ فَ ا الزَّ أَمَّ ، وَ تِهِ قَ ــرِ سَ

.(٣)« هُ طَاهُ اللَّ »أَعْ هُ طَاهُ اللَّ أَعْ
ينظر: كشاف القناع ٥ /  / ١٠٥١٠٥. .  ينظر: كشاف القناع    (١)

البحر الرائق ٢ /  / ٢٦٦٢٦٦، الفتاو الهندية ، الفتاو الهندية ١/ / ١٨٩١٨٩. البحر الرائق    (٢)
أخرجه البخاري في الصحيــح، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو ال يعلم، برقم  أخرجه البخاري في الصحيــح، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو ال يعلم، برقم    (٣)

(١٤٢١١٤٢١)، ومسلم في الصحيح، كتاب الزكاة، برقم ()، ومسلم في الصحيح، كتاب الزكاة، برقم (١٠٢٢١٠٢٢).).
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١٣١١٣١

جَ دنانيرَ  جَ دنانيرَ  قال: كان أبي يزيدُ أخــرَ نِ بن يزيــدَ  قال: كان أبي يزيدُ أخــرَ عْ نِ بن يزيــدَ وفي الصحيــح عن مَ عْ وفي الصحيــح عن مَ
ها عند رجل في المسجد، فجئتُ فأخذتُها، فأتيتُه بها، فقال: واللهِ  عَ قُ بها، فوضَ ها عند رجل في المسجد، فجئتُ فأخذتُها، فأتيتُه بها، فقال: واللهِ يَتصدَّ عَ قُ بها، فوضَ يَتصدَّ
 ، يدُ زِ ا يَ يْتَ يَ ا نَوَ ، «لَكَ مَ يدُ زِ ا يَ يْتَ يَ ا نَوَ متُه إلى رســول الله ، فقال: ، فقال: «لَكَ مَ ، فخاصَ متُه إلى رســول الله ما إياك أردتُ ، فخاصَ ما إياك أردتُ

.(١)« نُ عْ ا مَ تَ يَ ذْ ا أَخَ لَكَ مَ »وَ نُ عْ ا مَ تَ يَ ذْ ا أَخَ لَكَ مَ وَ
ويخالفهــم الجمهور في ذلك، وقالوا: إن الزكاة فيها معنى العبادة وفيها معنى ويخالفهــم الجمهور في ذلك، وقالوا: إن الزكاة فيها معنى العبادة وفيها معنى 
ها المالك إلى  ها المالك إلى  إلى أنها ال تُجزئ إذا دفَعَ (٣) إلى أنها ال تُجزئ إذا دفَعَ المعاملة، وعليه ذهب المالكيَّةالمعاملة، وعليه ذهب المالكيَّة(٢) والشافعيَّةُ والشافعيَّةُ
ها إلى اإلمام،  ؛ لظهور خطئه بيقين، فإن كان دفَعَ قٍّ قا فبان غيرَ مســتحِ ها إلى اإلمام، مَن ظنَّه مســتحِ ؛ لظهور خطئه بيقين، فإن كان دفَعَ قٍّ قا فبان غيرَ مســتحِ مَن ظنَّه مســتحِ
دُّ الزكاة من  ي، وتُسترَ ، فإنها تُجزئ عن المزكِّ قٍّ دُّ الزكاة من فأعطاها اإلمامُ إلى من بان غيرَ مســتحِ ي، وتُسترَ ، فإنها تُجزئ عن المزكِّ قٍّ فأعطاها اإلمامُ إلى من بان غيرَ مســتحِ

. قِّ .غير المستحِ قِّ غير المستحِ
ا  ا  إلى أنها ال تُجزئه، إال في حال واحدة، وهي إن ظنَّه فقيرً وذهب الحنابلةوذهب الحنابلة(٤) إلى أنها ال تُجزئه، إال في حال واحدة، وهي إن ظنَّه فقيرً
. مِ .فبان غنيا، وعلَّلوا ذلك بأن حال الفقير تَخفى غالبًا؛ ولحديث أبي هريرةَ المتقدِّ مِ فبان غنيا، وعلَّلوا ذلك بأن حال الفقير تَخفى غالبًا؛ ولحديث أبي هريرةَ المتقدِّ
وقــد تحقق في المســألة محلِّ البحث إيصــال المال إلى مســتحقه، غير أنه وقــد تحقق في المســألة محلِّ البحث إيصــال المال إلى مســتحقه، غير أنه 
ا له فــي الصفة، وأمكن تصحيح ذلك باعتبار القيمــة، فكان حريا بالعفو  ا له فــي الصفة، وأمكن تصحيح ذلك باعتبار القيمــة، فكان حريا بالعفو وقع مخالفً وقع مخالفً
والتوســعة، حتى ال يكلف بإخــراج الواجب من ماله مرتين، وهــو الموافق لمقصد والتوســعة، حتى ال يكلف بإخــراج الواجب من ماله مرتين، وهــو الموافق لمقصد 

الشريعة في التعديل بين الفقير والغني في حساب الزكاة.الشريعة في التعديل بين الفقير والغني في حساب الزكاة.
ج باعتبار القيمــة، فيُنظر إلى القيمة  خرَ ج باعتبار القيمــة، فيُنظر إلى القيمة وإذا لم نعتبر االختــالف في صفة المُ خرَ وإذا لم نعتبر االختــالف في صفة المُ

ج، وهو ما سيفصل في القسمين التاليين:  خرَ ج، وهو ما سيفصل في القسمين التاليين: للقدر المُ خرَ للقدر المُ
أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو ال يشــعر، برقم  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو ال يشــعر، برقم    (١)

.(.(١٤٢٢١٤٢٢)
الشرح الكبير ٥٠١٥٠١/١، الخرشي على خليل ، الخرشي على خليل ٢٢٤٢٢٤/٢. الشرح الكبير    (٢)

الحاوي الكبير ٦٢٣٦٢٣/١٠١٠، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٨١١٨١/٤. الحاوي الكبير    (٣)
كشاف القناع ١٧٧١٧٧/٥، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٣١٣٣١/٢. كشاف القناع    (٤)



١٣٢١٣٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ج بالتقدير أقلُّ من الواجب. خرَ ج بالتقدير أقلُّ من الواجب.القسم الثاني: أن يظهر أن القدرَ المُ خرَ القسم الثاني: أن يظهر أن القدرَ المُ
ــر أن الواجب عليه أكثرُ من  ر المكلَّفُ الزكاةَ على وجه، فيَظهَ ــر أن الواجب عليه أكثرُ من وذلــك بأن يقدِّ ر المكلَّفُ الزكاةَ على وجه، فيَظهَ وذلــك بأن يقدِّ
تِه؛ وذلك ألنه ال عبــرةَ بالظنِّ البيِّنِ  تِه؛ وذلك ألنه ال عبــرةَ بالظنِّ البيِّنِ ذلــك، فيجب عليه حينئذٍ إخراجُ ما بقــي في ذمَّ ذلــك، فيجب عليه حينئذٍ إخراجُ ما بقــي في ذمَّ
يَه، وهذا  ه، فإنه يجب عليه أنه يزكِّ ــرَ ه، ثم تَذكَّ كِّ زَ ه، كما لو نســي ماالً عنده فلم يُ يَه، وهذا خطؤُ ه، فإنه يجب عليه أنه يزكِّ ــرَ ه، ثم تَذكَّ كِّ زَ ه، كما لو نســي ماالً عنده فلم يُ خطؤُ

مذهب الحنفيةمذهب الحنفية(١) والمالكية والمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤).
كم  صِ الخــارص أن يُجعــل في القــوة كحُ ــرْ كم (أن نهاية خَ صِ الخــارص أن يُجعــل في القــوة كحُ ــرْ ووجــه ذلــك: ووجــه ذلــك: (أن نهاية خَ
مَ بما لــم يُختلَف فيه أنه خطــأٌ، تُنقَض  عوا أن الحاكــم إذا حكَ مَ بما لــم يُختلَف فيه أنه خطــأٌ، تُنقَض الحاكــم، وقــد أجمَ عوا أن الحاكــم إذا حكَ الحاكــم، وقــد أجمَ

قضيتُه)قضيتُه)(٥). . 
وقد جاء عن اإلمام مالكٍ ما يدلُّ على أن ذلك على ســبيل االســتحباب، كما وقد جاء عن اإلمام مالكٍ ما يدلُّ على أن ذلك على ســبيل االســتحباب، كما 
دَّ فيه صاحب النخل  ، فجَ ــقٍ صَ الخارصُ أربعةَ أَوسُ نة»: (قلت: فإنْ خرَ دَّ فيه صاحب النخل فــي «المدوَّ ، فجَ ــقٍ صَ الخارصُ أربعةَ أَوسُ نة»: (قلت: فإنْ خرَ فــي «المدوَّ
بُّ إليَّ أن يؤدي زكاته، قال: ألن الخراص اليوم  بُّ إليَّ أن يؤدي زكاته، قال: ألن الخراص اليوم خمســةَ أوسق؟ فقال: قال مالك: أحَ خمســةَ أوسق؟ فقال: قال مالك: أحَ
بُّ إليَّ أن يؤدي زكاته قبل أن يؤكل أول شيء منها، قال: وكذلك في  ، فأحَ بُّ إليَّ أن يؤدي زكاته قبل أن يؤكل أول شيء منها، قال: وكذلك في ال يُصيبونَ ، فأحَ ال يُصيبونَ

العنب)العنب)(٦). . 
رَ ابنُ رشــد في «البيان والتحصيــل» أن ذلك على األصح محمولٌ  رَ ابنُ رشــد في «البيان والتحصيــل» أن ذلك على األصح محمولٌ لكن ذكَ لكن ذكَ
على الوجوب على مــا جاء في العتْبيَّة عن مالك، وفيها: (ســئل مالك: عن الذي على الوجوب على مــا جاء في العتْبيَّة عن مالك، وفيها: (ســئل مالك: عن الذي 

ينظر: المبسوط ٢٣٢٣/ / ٦، البناية شرح الهداية ، البناية شرح الهداية ٣/ / ٤٣١٤٣١. ينظر: المبسوط    (١)
ينظر: الشــرح الكبير مع حاشــية الدســوقي ٤٥٤٤٥٤/١، الشــرح الصغير مع بلغة السالك ، الشــرح الصغير مع بلغة السالك  ينظر: الشــرح الكبير مع حاشــية الدســوقي    (٢)

.٦١٩٦١٩/١
ينظر: مغني المحتاج ٩١٩١/٢-٩٢٩٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٦١٢٦١/٣. ينظر: مغني المحتاج    (٣)

ينظر: كشاف القناع ٤٢٢٤٢٢/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٤٢٢٤٢/٢. ينظر: كشاف القناع    (٤)
البيان والتحصيل ٤٨٨٤٨٨/٢. البيان والتحصيل    (٥)

المدونة ٣٧٩٣٧٩/١. المدونة    (٦)
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١٣٣١٣٣

يخرص يخرص عليه نخله، فيجد في تمره أكثرَ مما خرص عليه، قال: أر أن يؤدِّي فضلَ عليه نخله، فيجد في تمره أكثرَ مما خرص عليه، قال: أر أن يؤدِّي فضلَ 
ه عالمٌ في زمن العدل، وأما إذا خرصه  صَ ه عالمٌ في زمن العدل، وأما إذا خرصه ذلك)، وذكر أن (االختالف إنما هو إذا خرَ صَ ذلك)، وذكر أن (االختالف إنما هو إذا خرَ
لتفَت إلى ذلك، ويعمل صاحب المال على  ، فال يُ ورِ ، أو عالمٌ في زمــن الجَ لتفَت إلى ذلك، ويعمل صاحب المال على جاهلٌ ، فال يُ ورِ ، أو عالمٌ في زمــن الجَ جاهلٌ

ما وجد)ما وجد)(١).
جَ أكثرُ من القدر الواجب. خرَ جَ أكثرُ من القدر الواجب.القسم الثالث: أن يظهر أن القدرَ المُ خرَ القسم الثالث: أن يظهر أن القدرَ المُ

رَ المكلَّفُ الزكاةَ على وجه، ثم يظهر أن الواجب عليه أقلُّ مما  رَ المكلَّفُ الزكاةَ على وجه، ثم يظهر أن الواجب عليه أقلُّ مما وذلك بــأن يقدِّ وذلك بــأن يقدِّ
ن نيةَ  ــه؛ ألن اإلخراج يتضمَّ ــه، واألصل أن هذه الزيادة تكون نافلةً في حقِّ جَ ن نيةَ قد أخرَ ــه؛ ألن اإلخراج يتضمَّ ــه، واألصل أن هذه الزيادة تكون نافلةً في حقِّ جَ قد أخرَ
الوجوب ونيةَ كونها عبادة، فإذا ظهر عدم ســبب الوجوب، فتبقى نيةُ العبادة، فتصحُّ الوجوب ونيةَ كونها عبادة، فإذا ظهر عدم ســبب الوجوب، فتبقى نيةُ العبادة، فتصحُّ 
ه،  ه، نفالً من هذا الوجه؛ قال في «شرح المنتهى»: ((ينقلب نفالً ما) أي: فرض (بان عدمُ نفالً من هذا الوجه؛ قال في «شرح المنتهى»: ((ينقلب نفالً ما) أي: فرض (بان عدمُ
مَ  مَ بـ (فائتة) يظنُّها عليــه، (فـ)تبيَّن أنه (لم تكن) عليه فائتة، (أو) أحرَ ــما لو أحرَ مَ كـ)ـ  مَ بـ (فائتة) يظنُّها عليــه، (فـ)تبيَّن أنه (لم تكن) عليه فائتة، (أو) أحرَ ــما لو أحرَ كـ)ـ 
بطِل  ، ولم يوجد ما يُ ل وقته)؛ ألن الفرض لم يصــحَّ بطِل بفرض، ثــم تبيَّن له أنه (لم يدخُ ، ولم يوجد ما يُ ل وقته)؛ ألن الفرض لم يصــحَّ بفرض، ثــم تبيَّن له أنه (لم يدخُ

 . .(٢)( )النفلَ النفلَ
صَ المال بأكثرَ مما يجب  صَ المال بأكثرَ مما يجب وقد نص الفقهاء أنــه إذا تبيَّن أن الخارص قد خــرَ وقد نص الفقهاء أنــه إذا تبيَّن أن الخارص قد خــرَ
، فإذا ظهر خطؤه  د به معرفة المقدار بالظنِّ برةَ به؛ ألن الخرص إنما يُقصَ ، فإذا ظهر خطؤه فيه؛ فإنه ال عِ د به معرفة المقدار بالظنِّ برةَ به؛ ألن الخرص إنما يُقصَ فيه؛ فإنه ال عِ
فإنه ال عبرةَ به، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلةفإنه ال عبرةَ به، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلة(٣)، غير أن ، غير أن 

المالكية والشافعية قالوا: ال يقبل دعو خطأِ الخارص إال ببيِّنة.المالكية والشافعية قالوا: ال يقبل دعو خطأِ الخارص إال ببيِّنة.
وهنا مسألتان تتعلق بهذه الزيادة، وفيها يلي بيانها:وهنا مسألتان تتعلق بهذه الزيادة، وفيها يلي بيانها:

البيان والتحصيل ٤٨٧٤٨٧/٢. البيان والتحصيل    (١)
شرح منتهى اإلرادات ٣٦١٣٦١/١، وينظر: مطالب أولي النهى ، وينظر: مطالب أولي النهى ٤٠٣٤٠٣/١. شرح منتهى اإلرادات    (٢)

ين ظر: التجريد للقدوري ١٢٧٤١٢٧٤/٣، نخب األفكار شــرح معاني اآلثار ، نخب األفكار شــرح معاني اآلثار ١٦٦١٦٦/٧، الشــرح ، الشــرح  ين ظر: التجريد للقدوري    (٣)
الكبير مع حاشية الدسوقي الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٥٤٤٥٤/١، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٦١٩٦١٩/١، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٨٣٨٣/٣، تحفة ، تحفة 

المحتاج المحتاج ٢٦١٢٦١/٣، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٣٦١٣٦١/١، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٤٠٣٤٠٣/١.



١٣٤١٣٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المسألة األولى: حكم الرجوع على قابض الزيادة.المسألة األولى: حكم الرجوع على قابض الزيادة.

صِ الثمار؛ ألن الزكاة تُخرص على  رْ دُ عند الفقهاء في خَ رِ صِ الثمار؛ ألن الزكاة تُخرص على وهذه المســألة ال تَ رْ دُ عند الفقهاء في خَ رِ وهذه المســألة ال تَ
أصحاب الزرع لضمان حــق الفقراء في نصيبهم من زكاة العنــب والكرم، وتمكينِ أصحاب الزرع لضمان حــق الفقراء في نصيبهم من زكاة العنــب والكرم، وتمكينِ 
ج الزكاة إال بعد اســتقرار وجوب  ج الزكاة إال بعد اســتقرار وجوب أصحابها من االنتفاع بالبيع واألكل منها، وال تخرُ أصحابها من االنتفاع بالبيع واألكل منها، وال تخرُ
الزكاة بالجفاف، فإذا ظهر خطأٌ في الخرص بالبيِّنة، فإنه يخرج الزكاة بحسب ما يظهر الزكاة بالجفاف، فإذا ظهر خطأٌ في الخرص بالبيِّنة، فإنه يخرج الزكاة بحسب ما يظهر 

بعد الجفاف.بعد الجفاف.
قال في «كشــاف القناع»: ((وإنْ حفظها) أي: حفظ مالــكُ الثمار (إلى وقت قال في «كشــاف القناع»: ((وإنْ حفظها) أي: حفظ مالــكُ الثمار (إلى وقت 
فظَها ضمانًا  فظَها ضمانًا الجفاف، زكَّى الموجود فقط، وافَقَ قولَ الخارص أو ال، وسواء اختار حِ الجفاف، زكَّى الموجود فقط، وافَقَ قولَ الخارص أو ال، وسواء اختار حِ
ف؛ ألنها أمانةٌ كالوديعة، وإنما يعمل باالجتهاد مع  ) من غير تصرُّ ف أو أمانةً ف؛ ألنها أمانةٌ كالوديعة، وإنما يعمل باالجتهاد مع بأن يتصرَّ ) من غير تصرُّ ف أو أمانةً بأن يتصرَّ

عدم تبيُّن الخطأ؛ ألن الظاهر اإلصابة)عدم تبيُّن الخطأ؛ ألن الظاهر اإلصابة)(١). . 
لَ زكاتَــه، ثم تبيَّن عند الحول  كم مَن تَعجَّ ج هذه المســألة على حُ لَ زكاتَــه، ثم تبيَّن عند الحول ولهذا تُخرَّ كم مَن تَعجَّ ج هذه المســألة على حُ ولهذا تُخرَّ
جَ بسبب  جَ بسبب أن الزكاة ال تجب عليه بســبب تلف المال، أو أن الواجب عليه أقلُّ مما أخرَ أن الزكاة ال تجب عليه بســبب تلف المال، أو أن الواجب عليه أقلُّ مما أخرَ

نقص النصاب.نقص النصاب.
وللفقهاء في هذه المسألة ثالثة أقوال: وللفقهاء في هذه المسألة ثالثة أقوال: 

ــه المكلَّفُ إلى يد  جَ ــه المكلَّفُ إلى يد أنه إذا ظهــر عدم الوجوب فوصل ما أخرَ جَ القــول األول: القــول األول: أنه إذا ظهــر عدم الوجوب فوصل ما أخرَ
ا، وال يحقُّ له أن يســتردَّها، سواء وصل إلى يد الفقير من يد  عً ا، وال يحقُّ له أن يســتردَّها، سواء وصل إلى يد الفقير من يد الفقير، فإنها تكون تطوُّ عً الفقير، فإنها تكون تطوُّ
ه بأنها  لَمَ ا، أعْ ها مطلقً ه بأنها ربِّ المال أو اإلمام، إال إذا كانت في يد اإلمام، فإن له أن يستردَّ لَمَ ا، أعْ ها مطلقً ربِّ المال أو اإلمام، إال إذا كانت في يد اإلمام، فإن له أن يستردَّ

لة أم ال. وإلى هذا ذهب الحنفية(٢) والحنابلة والحنابلة(٣). لة أم ال. وإلى هذا ذهب الحنفيةمعجَّ معجَّ
كشاف القناع ٤٢٢٤٢٢/٤. كشاف القناع    (١)

ينظر: البحر الرائق ٢٢٤٢٢٤/٢، حاشية الشبلي على تبيين الحقائق ، حاشية الشبلي على تبيين الحقائق ٢٧٤٢٧٤/١. ينظر: البحر الرائق    (٢)
كشاف القناع ١٠٧١٠٧/٥، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٣٠٥٣٠٥/٢. كشاف القناع    (٣)
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١٣٥١٣٥

فِعت للفقير  فِعت للفقير عدم االســترداد إذا وصلت إلى يد الفقير: بأن الزكاة لما دُ وعلَّلوا وعلَّلوا عدم االســترداد إذا وصلت إلى يد الفقير: بأن الزكاة لما دُ
ربةُ بالدفع، فلما ظهر عدم ســبب الوجوب، بقي لها  لَت القُ ربة، فقد حصَ ربةُ بالدفع، فلما ظهر عدم ســبب الوجوب، بقي لها على وجهِ القُ لَت القُ ربة، فقد حصَ على وجهِ القُ

حكمُ التطوع، وصدقة التطوع ال يحتمل الرجوعُ فيها بعد وصولها إلى يد الفقير.حكمُ التطوع، وصدقة التطوع ال يحتمل الرجوعُ فيها بعد وصولها إلى يد الفقير.
لة لها حكمُ يد المالك  لة لها حكمُ يد المالك وأما إن كانت في يد اإلمام، فألنها فــي الصدقة المعجَّ وأما إن كانت في يد اإلمام، فألنها فــي الصدقة المعجَّ
فْها في وجهها، وإن كان  ل إليه، فال تَلزم إذا لم يصرِ ؛ ألنه مخيَّر في دفع المعجَّ فْها في وجهها، وإن كان من وجهٍ ل إليه، فال تَلزم إذا لم يصرِ ؛ ألنه مخيَّر في دفع المعجَّ من وجهٍ

؛ لعدم صرفها(١). ؛ لعدم صرفهايقبض للفقير فلم تلزم؛ ألنها لم تقع صدقةً أصالً يقبض للفقير فلم تلزم؛ ألنها لم تقع صدقةً أصالً
ها للقابض (وهو  ها للقابض (وهو أن له اســتردادَ ما تبيَّن عدم وجوبه إذا كان دفَعَ والقول الثاني: والقول الثاني: أن له اســتردادَ ما تبيَّن عدم وجوبه إذا كان دفَعَ
لِم ذلك  لة، ســواء أعَ لِم القابضُ أنها زكاة معجَّ لِم ذلك الســاعي أو المســتحقُّ للزكاة)، وعَ لة، ســواء أعَ لِم القابضُ أنها زكاة معجَّ الســاعي أو المســتحقُّ للزكاة)، وعَ

لة، أو علم القابض بنفسه، وهو مذهب الشافعية(٢). ه أنها معجَّ ط، أو أعلَمَ رْ لة، أو علم القابض بنفسه، وهو مذهب الشافعيةبالشَّ ه أنها معجَّ ط، أو أعلَمَ رْ بالشَّ
رفًا، لزم  رفًا، لزم بأن الشرط له أثر في المعاوضات، فإنِ اشترطه لفظًا أو عُ وعلَّلوا ذلك: وعلَّلوا ذلك: بأن الشرط له أثر في المعاوضات، فإنِ اشترطه لفظًا أو عُ
ربة،  ها على سبيل القُ جَ ؛ وإن لم يشترط فال يحقُّ له أن يستردَّها؛ ألنه أخرَ ربة، القابضَ الردُّ ها على سبيل القُ جَ ؛ وإن لم يشترط فال يحقُّ له أن يستردَّها؛ ألنه أخرَ القابضَ الردُّ

فليس له الرجوع فيها.فليس له الرجوع فيها.
طَ أم لم يشترط  ا، اشترَ ها اإلمام فله االستردادُ مطلقً طَ أم لم يشترط أنه إنْ قبَضَ ا، اشترَ ها اإلمام فله االستردادُ مطلقً والقول الثالث: والقول الثالث: أنه إنْ قبَضَ
ها إال أن يَشــترط عليه ذلك، وهذا قول عند  ها الفقير لم يســتردَّ لة، وإنْ قبَضَ ها إال أن يَشــترط عليه ذلك، وهذا قول عند أنها معجَّ ها الفقير لم يســتردَّ لة، وإنْ قبَضَ أنها معجَّ

الشافعيةالشافعية(٣). . 
وعلَّلــوا التفريق بينهما بأن اإلمام ال يدَ له إال في الزكاة المفروضة، فأخذه يقع وعلَّلــوا التفريق بينهما بأن اإلمام ال يدَ له إال في الزكاة المفروضة، فأخذه يقع 
ا،  عً ق تطوُّ نافيه يسترجع، فأما ربُّ المال، فقد يَتصدَّ جد ما يُ ا، على تقدير الفرضيَّة، فإذا وُ عً ق تطوُّ نافيه يسترجع، فأما ربُّ المال، فقد يَتصدَّ جد ما يُ على تقدير الفرضيَّة، فإذا وُ

.(٤) ا جعلْناه نفالً ا جعلْناه نفالًكما يخرج زكاة الفرض، فحيث لم يمكن أن يجعل فرضً كما يخرج زكاة الفرض، فحيث لم يمكن أن يجعل فرضً
ينظر: بدائع الصنائع ٥٢٥٢/٢. ينظر: بدائع الصنائع    (١)

ينظر: نهاية المحتاج ١٤٤١٤٤/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٥٩٣٥٩/٣-٣٦٠٣٦٠. ينظر: نهاية المحتاج    (٢)
المجموع ١١٨١١٨/٦. المجموع    (٣)

ينظ ر: اإلبانة ٣٨٩٣٨٩/١. ينظ ر: اإلبانة    (٤)



١٣٦١٣٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

جَ الزكاة عن المال الغائب، فتبيَّن أنه تالف،  جَ الزكاة عن المال الغائب، فتبيَّن أنه تالف، وقريبٌ من هذه المسألة ما لو أخرَ وقريبٌ من هذه المسألة ما لو أخرَ
ه من اإلمام، فقال: (ولو كانت له ببلد مئةُ شاةٍ  ه من اإلمام، فقال: (ولو كانت له ببلد مئةُ شاةٍ فقد ذكر الشافعيُّ في «األم» أنه يســتردُّ فقد ذكر الشافعيُّ في «األم» أنه يســتردُّ
ياه إلى  ، وببلد آخرَ مئة شاة، كان عليه فيها: ثالث شــياه.. ولو دفع الثالثَ الشِّ ياه إلى وشــاةٌ ، وببلد آخرَ مئة شاة، كان عليه فيها: ثالث شــياه.. ولو دفع الثالثَ الشِّ وشــاةٌ
، كان على  ولِ تْ قبل الحَ لِفَ ــيَتَه الغائبــة قد تَ ، كان على عاملِ أحد البلدين، ثم أثبت عنده أن ماشِ ولِ تْ قبل الحَ لِفَ ــيَتَه الغائبــة قد تَ عاملِ أحد البلدين، ثم أثبت عنده أن ماشِ
، وســواء كان إحد غنمه  بتْ عليه شاةٌ دَّ عليه شــاتين؛ ألنه إنما وجَ ، وســواء كان إحد غنمه الســاعي أن يرُ بتْ عليه شاةٌ دَّ عليه شــاتين؛ ألنه إنما وجَ الســاعي أن يرُ
قين إنما  قين إنما بالمشــرق، واألخر بالمغرب في طاعة خليفة واحد، أو طاعة واليَينِ متفرِّ بالمشــرق، واألخر بالمغرب في طاعة خليفة واحد، أو طاعة واليَينِ متفرِّ
ه، وهكذا الطعام  الِيه، وال بقرب البلد وال بُعدِ ه، وهكذا الطعام تجب عليه الصدقة بنفسه في ملكه، ال بِوَ الِيه، وال بقرب البلد وال بُعدِ تجب عليه الصدقة بنفسه في ملكه، ال بِوَ

ق)(١). .  ق)وغيره إذا افترَ وغيره إذا افترَ
ه  جَ ه والذي يظهر في هذه المســألة أنه متى ما ظهر عدم وجوب الزكاة فيما أخرَ جَ والذي يظهر في هذه المســألة أنه متى ما ظهر عدم وجوب الزكاة فيما أخرَ
ذ  ا؛ لكون اإلمام إنما يأخُ ه إلى اإلمام فإن له أن يستردَّ ذلك مطلقً ذ من زكاة ماله، فإنْ دفَعَ ا؛ لكون اإلمام إنما يأخُ ه إلى اإلمام فإن له أن يستردَّ ذلك مطلقً من زكاة ماله، فإنْ دفَعَ
ا؛ كما لو قضى  ا؛ كما لو قضى الفرض من الزكاة، فإذا ظهــر عدم وجوب الزكاة= جاز الرجوع مطلقً الفرض من الزكاة، فإذا ظهــر عدم وجوب الزكاة= جاز الرجوع مطلقً

ين. ينًا، ثم تبيَّن عدم وجوبه، فله الرجوعُ على من قضى عليه الدَّ ين.عن شخص دَ ينًا، ثم تبيَّن عدم وجوبه، فله الرجوعُ على من قضى عليه الدَّ عن شخص دَ
ا؛ ألن في إلزامه بالردِّ  ا؛ ألن في إلزامه بالردِّ أما إذا دفعه إلى المســتحق فإنه ال يجوز االستردادُ مطلقً أما إذا دفعه إلى المســتحق فإنه ال يجوز االستردادُ مطلقً
فق به ومواســاتِه، وقد حصل المال في يده بســببٍ  فق به ومواســاتِه، وقد حصل المال في يده بســببٍ مخالفةً لمقصــود الزكاة من الرِّ مخالفةً لمقصــود الزكاة من الرِّ
لْ هذا الســبب بزوال ســبب الوجوب، فلم يجب على  ربة، ولم يزُ لْ هذا الســبب بزوال ســبب الوجوب، فلم يجب على صحيح، وهو القُ ربة، ولم يزُ صحيح، وهو القُ

. .المستحق الردُّ المستحق الردُّ
لة عن األعوام القادمة؟ ها زكاةً معجَّ دَّ لة عن األعوام القادمة؟المسألة الثانية: هل يصح أن يعُ ها زكاةً معجَّ دَّ المسألة الثانية: هل يصح أن يعُ

ذهب عدد مــن الفقهاء المعاصرين إلى أنه يجوز أن يعتــد بالزيادة عن الزكاة ذهب عدد مــن الفقهاء المعاصرين إلى أنه يجوز أن يعتــد بالزيادة عن الزكاة 
لعامٍ قادم، كما جاء في البند (لعامٍ قادم، كما جاء في البند (٢٠٢٠) من دليل اإلرشادات لحساب الزكاة في كيفية زكاة ) من دليل اإلرشادات لحساب الزكاة في كيفية زكاة 

األسهم:األسهم:
األم ٢١٢١/٢. األم    (١)
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١٣٧١٣٧

ها بتزكية موجوداتها، فال يجب على المساهم  مُ ها بتزكية موجوداتها، فال يجب على المساهم (إذا قامت الشركة المشتراة أسهُ مُ (إذا قامت الشركة المشتراة أسهُ
ا لالزدواج، هذا إذا  ا كان أو شــركة- إخراجُ زكاة أخر عن أســهمه فيها؛ منعً ا لالزدواج، هذا إذا -فردً ا كان أو شــركة- إخراجُ زكاة أخر عن أســهمه فيها؛ منعً -فردً
ه بغرض المتاجرة، أما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة، فإنها تُعامَل  مُ ه بغرض المتاجرة، أما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة، فإنها تُعامَل لم تكن أســهُ مُ لم تكن أســهُ
تْه  م بسعر السوق يوم وجوب الزكاة، ويحسم منه ما زكَّ روض التجارة، وتُقوَّ تْه معاملةَ عُ م بسعر السوق يوم وجوب الزكاة، ويحسم منه ما زكَّ روض التجارة، وتُقوَّ معاملةَ عُ
جتْه الشركة عنه،  جتْه الشركة عنه، الشــركة، ويخرج الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية أكثرَ مما أخرَ الشــركة، ويخرج الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية أكثرَ مما أخرَ
، فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله األخر أو  ، فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله األخر أو وإن كانت زكاة القيمة الســوقية أقلَّ وإن كانت زكاة القيمة الســوقية أقلَّ

يجعله تعجيالً لزكاة قادمة)يجعله تعجيالً لزكاة قادمة)(١). . 
وقد جاء في البيان الختامي والفتاو والتوصيات للندوة السادســة والعشرين وقد جاء في البيان الختامي والفتاو والتوصيات للندوة السادســة والعشرين 
لقضايا الزكاة المعاصرة، والمنعقدة بعمان بتاريخ لقضايا الزكاة المعاصرة، والمنعقدة بعمان بتاريخ ٩-١١١١ جماد اآلخرة  جماد اآلخرة ١٤٤٠١٤٤٠هـ، هـ، 

١٤١٤-١٦١٦ فبراير  فبراير ٢٠١٩٢٠١٩م، التي ناقشت موضوع تعجيل الزكاة، ما نصه: م، التي ناقشت موضوع تعجيل الزكاة، ما نصه: 
دُّ  ؛ فإن الزكاة ال تُسترَ دة قبل حلول الحولِ ل بموت أو رِ دُّ - إذا تغيَّر حال المعجِّ ؛ فإن الزكاة ال تُسترَ دة قبل حلول الحولِ ل بموت أو رِ ١- إذا تغيَّر حال المعجِّ

ذ. ذ.من اآلخِ من اآلخِ
؛ فإن ما عجل  دة قبل حلول الحولِ ذ بموتٍ أو غنًى أو رِ ؛ فإن ما عجل - إذا تغيَّــر حالُ اآلخِ دة قبل حلول الحولِ ذ بموتٍ أو غنًى أو رِ ٢- إذا تغيَّــر حالُ اآلخِ

. دُّ زكاةً عَ .من الزكاة يُ دُّ زكاةً عَ من الزكاة يُ
دُّ  عَ ، فال يُ ــلُ زكاتُه أو نقَص قبل حلول الحــولِ لِــفَ النصاب المعجَّ دُّ - إذا تَ عَ ، فال يُ ــلُ زكاتُه أو نقَص قبل حلول الحــولِ لِــفَ النصاب المعجَّ ٣- إذا تَ

. جُ زكاةً .المخرَ جُ زكاةً المخرَ
بِها. لُ زكاتُه؛ فإنه تجب الزكاة في الزيادة بحسَ بِها.- إذا زاد المال المعجَّ لُ زكاتُه؛ فإنه تجب الزكاة في الزيادة بحسَ ٤- إذا زاد المال المعجَّ

الً يزيد عن المقدار الواجب، فله أن يعتبر الزائد  ه معجَّ جَ الً يزيد عن المقدار الواجب، فله أن يعتبر الزائد - إذا تبيَّن أن ما أخرَ ه معجَّ جَ ٥- إذا تبيَّن أن ما أخرَ
نة التي بعدها. الً عن السَّ نة التي بعدها.معجَّ الً عن السَّ معجَّ

دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات، ص ٣٧٣٧-٣٨٣٨. دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات، ص    (١)
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

والــذي يظهر أن هذا ال يســتقيم؛ إذ التعجيل ال بد له من نيَّــة عند اإلخراج، والــذي يظهر أن هذا ال يســتقيم؛ إذ التعجيل ال بد له من نيَّــة عند اإلخراج، 
دَّ  عَ دَّ وظهور الزيادة في المســألة محلِّ البحث إنما يكون بعــد اإلخراج، فال يصحُّ أن تُ عَ وظهور الزيادة في المســألة محلِّ البحث إنما يكون بعــد اإلخراج، فال يصحُّ أن تُ
ذَ  لة دون نيــة؛ ولهذا يقول الفقهاء، كما في «شــرح المنتهى»: ((ولمن أخَ ذَ زكاة معجَّ لة دون نيــة؛ ولهذا يقول الفقهاء، كما في «شــرح المنتهى»: ((ولمن أخَ زكاة معجَّ
) عن زكاة عليه (أن يعتدَّ بها) أي: الزيادة (من) سنة (قابلة) نَصا؛ أي:  ) عن زكاة عليه (أن يعتدَّ بها) أي: الزيادة (من) سنة (قابلة) نَصا؛ أي: الساعي منه زيادةً الساعي منه زيادةً
ينو حال الدفع إليه أنها من زكاة القابلة، وقال أحمد: إنه يحتســب ما أهداه للعامل ينو حال الدفع إليه أنها من زكاة القابلة، وقال أحمد: إنه يحتســب ما أهداه للعامل 
 ، ه زكاةً نوِ شره؛ أي: إذا لم يَ ا، ويأتي من ظُلم في خراجه لم يحتسبه من عُ ، من الزكاة أيضً ه زكاةً نوِ شره؛ أي: إذا لم يَ ا، ويأتي من ظُلم في خراجه لم يحتسبه من عُ من الزكاة أيضً

كما يدلُّ عليه كالم القاضي والموفَّق في بعض المواضع)كما يدلُّ عليه كالم القاضي والموفَّق في بعض المواضع)(١).
رتْ أنها غير واجبــة عليه، فهي زكاة  ه زكاةَ ماله، فــإن ظهَ جَ رتْ أنها غير واجبــة عليه، فهي زكاة ولــو نو بمــا أخرَ ه زكاةَ ماله، فــإن ظهَ جَ ولــو نو بمــا أخرَ
ب عليه، وبين ما لم يجب عليه  لــة= لم يجزئه؛ لما فيه من التردُّد في النية بين ما وجَ ب عليه، وبين ما لم يجب عليه معجَّ لــة= لم يجزئه؛ لما فيه من التردُّد في النية بين ما وجَ معجَّ
ويريــد تقديمَ زكاته، ولهذا قال في «تحفة المحتــاج»: (ولو أد عن مال مورثه بفرض ويريــد تقديمَ زكاته، ولهذا قال في «تحفة المحتــاج»: (ولو أد عن مال مورثه بفرض 
موتــه، وإرثه له، ووجوب الــزكاة فيه، فبان كذلك= لم يجزئه؛ للتــردُّد في النية، موتــه، وإرثه له، ووجوب الــزكاة فيه، فبان كذلك= لم يجزئه؛ للتــردُّد في النية، مع أن مع أن 
هم أن من شــكَّ في زكاة في ذمته،  ذ منه بعضُ هم أن من شــكَّ في زكاة في ذمته، ، وأخَ ذ منه بعضُ األصــل عدم الوجوب عند اإلخراجاألصــل عدم الوجوب عند اإلخراج، وأخَ
تِه، بان له  = لم يُجزئه عما في ذمَّ ل عن زكاة تجارته مثالً جَ عنها إن كانت، وإال فمعجَّ تِه، بان له فأخرَ = لم يُجزئه عما في ذمَّ ل عن زكاة تجارته مثالً جَ عنها إن كانت، وإال فمعجَّ فأخرَ
، وإال  لِم القابضُ الحالَ ده في النية، وله االسترداد إنْ عَ ، وإال الحال أو ال، وال عن تجارته؛ لتردُّ لِم القابضُ الحالَ ده في النية، وله االسترداد إنْ عَ الحال أو ال، وال عن تجارته؛ لتردُّ
ضوء االحتياط= أن من شكَّ أن في ذمته زكاةً  علَم مما يأتي؛ وقضية ما مرّ في وُ ضوء االحتياط= أن من شكَّ أن في ذمته زكاةً فال، كما يُ علَم مما يأتي؛ وقضية ما مرّ في وُ فال، كما يُ
جَ أكثرَ مما عليه بنيَّة  بِن الحال عما في ذمته للضرورة،..ولو أخرَ ها أجزأتْه؛ إن لم يَ جَ جَ أكثرَ مما عليه بنيَّة فأخرَ بِن الحال عما في ذمته للضرورة،..ولو أخرَ ها أجزأتْه؛ إن لم يَ جَ فأخرَ
ا)(٢). ا)الفرض والنفل من غير تعيين، لم يُجزئ، أو الفرضِ فقط، صحَّ ووقع الزائدُ تطوعً الفرض والنفل من غير تعيين، لم يُجزئ، أو الفرضِ فقط، صحَّ ووقع الزائدُ تطوعً

لِّي أظفرُ بأصلٍ يجيز اعتبار هذه  ميــن لعَ لِّي أظفرُ بأصلٍ يجيز اعتبار هذه وقد حاولتُ تتبُّعَ كالم الفقهاء المتقدِّ ميــن لعَ وقد حاولتُ تتبُّعَ كالم الفقهاء المتقدِّ
رْ بنقلٍ في ذلك، بل كالم الفقهاء على أنها تقع نافلةً عند  رْ بنقلٍ في ذلك، بل كالم الفقهاء على أنها تقع نافلةً عند الزيــادة زكاة معجلة، فلم أظفَ الزيــادة زكاة معجلة، فلم أظفَ

عدم الوجوب، مع اختالفهم في حكمِ استردادها في هذه الحال.عدم الوجوب، مع اختالفهم في حكمِ استردادها في هذه الحال.
شرح منتهى اإلرادات ٣٠٦٣٠٦/٢، وينظر: المغني ، وينظر: المغني ٩٠٩٠/٤. شرح منتهى اإلرادات    (١)

تحفة المحتاج ٣٤٧٣٤٧/٣،  وينظر: إعانة الطالبين ،  وينظر: إعانة الطالبين ٢٠٦٢٠٦/٢. تحفة المحتاج    (٢)



فقه التقدير في حساب الزكاة.. دراسة تأصيليةفقه التقدير في حساب الزكاة.. دراسة تأصيلية

١٣٩١٣٩

جَ مــن زكاة ماله أكثرَ مما وجب عليه، فإن له  جَ مــن زكاة ماله أكثرَ مما وجب عليه، فإن له والــذي يظهر أنه متى ما ظهر أنه أخرَ والــذي يظهر أنه متى ما ظهر أنه أخرَ
ا إذا كان القابض للزكاة هو اإلمام، وتثبت هذه الزكاة في ذمة بيت المال  ا إذا كان القابض للزكاة هو اإلمام، وتثبت هذه الزكاة في ذمة بيت المال االســترداد مطلقً االســترداد مطلقً
ق  ها من زكاة ماله من أعوام قادمة بعد تحقُّ مَ ها اإلمام، وللمكلَّفِ حينئذٍ أن يَحسِ دَّ ق إذا لم يرُ ها من زكاة ماله من أعوام قادمة بعد تحقُّ مَ ها اإلمام، وللمكلَّفِ حينئذٍ أن يَحسِ دَّ إذا لم يرُ
  ينَ من زكاة األعوام القادمة، كما كان النبي ينَ من زكاة األعوام القادمة، كما كان النبي وجوب الزكاة، فيقضي اإلمام الدَّ وجوب الزكاة، فيقضي اإلمام الدَّ
  أبو رافع أن رسول الله أبو رافع أن رسول الله يقترض من األموال حتى تأتي أموال الصدقة؛ كما رو يقترض من األموال حتى تأتي أموال الصدقة؛ كما رو

ني أن أقضيَه إياه(١). رَ ا، فجاءته إبلُ الصدقة، فأمَ رً ني أن أقضيَه إياهاستسلَفَ من أعرابيٍّ بَكْ رَ ا، فجاءته إبلُ الصدقة، فأمَ رً استسلَفَ من أعرابيٍّ بَكْ
لة؛ ألن تعجيل الزكاة له شروط يتوقَّف عليها  لة؛ ألن تعجيل الزكاة له شروط يتوقَّف عليها وهذا أيسرُ من اعتبارها زكاة معجَّ وهذا أيسرُ من اعتبارها زكاة معجَّ
لة، وقد ال تتوافر هذه الشــروط في صور هذه المســألة؛ مثل  لة، وقد ال تتوافر هذه الشــروط في صور هذه المســألة؛ مثل االعتدادُ بالزكاة المعجَّ االعتدادُ بالزكاة المعجَّ

اشتراط عدم نقصان النِّصاب أو هالكه في أثناء الحول.اشتراط عدم نقصان النِّصاب أو هالكه في أثناء الحول.
، فإنها  ح للباحث من أنه له االسترداد إذا كان القابض لها اإلمامَ ، فإنها وأما على ما ترجَّ ح للباحث من أنه له االسترداد إذا كان القابض لها اإلمامَ وأما على ما ترجَّ
ينًا للمكلَّــف على بيت المال، فإذا جاء وقت وجوب الــزكاة من العام القادم  ينًا للمكلَّــف على بيت المال، فإذا جاء وقت وجوب الــزكاة من العام القادم تكون دَ تكون دَ
ين الذي على بيت المال عما وجب في ذمته من الزكاة،  ين الذي على بيت المال عما وجب في ذمته من الزكاة، أو أي عــام كان = أن يعتدَّ بالدَّ أو أي عــام كان = أن يعتدَّ بالدَّ
ها بقاءُ النصاب في الحول. ق من شروط تعجيل الزكاة، التي من أهمِّ ها بقاءُ النصاب في الحول.دون الحاجة للتحقُّ ق من شروط تعجيل الزكاة، التي من أهمِّ دون الحاجة للتحقُّ
وهــذا له أثرٌ مهمٌّ في تقدير الزكاة في شــركات المســاهمة، وهــو أن الزكاة وهــذا له أثرٌ مهمٌّ في تقدير الزكاة في شــركات المســاهمة، وهــو أن الزكاة 
لة إنما تجزئ عمن وجبت عليه، وهو الذي تملَّكَ الســهم وقت إخراج القدر  لة إنما تجزئ عمن وجبت عليه، وهو الذي تملَّكَ الســهم وقت إخراج القدر المعجَّ المعجَّ
الزائد، وال تجزئ الزكاة المعجلة عمن انتقلتْ إليه ملكيةُ الســهم؛ بخالف ما لو قلنا الزائد، وال تجزئ الزكاة المعجلة عمن انتقلتْ إليه ملكيةُ الســهم؛ بخالف ما لو قلنا 
ين، فإن ملكية السهم تنتقل إلى المستثمر الجديد بحقوقه والتزاماته، ومنها دينه  ين، فإن ملكية السهم تنتقل إلى المستثمر الجديد بحقوقه والتزاماته، ومنها دينه إنها دَ إنها دَ

على بيت المال، فيجوز أن يعتد بها عن زكاته، والله أعلم.على بيت المال، فيجوز أن يعتد بها عن زكاته، والله أعلم.

أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب البيوع، برقم (١٦٠٠١٦٠٠).). أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب البيوع، برقم (   (١)



١٤٠١٤٠



مة ساهَ اإلفصاحُ الماليّ لشركات المُ
ة ه، ومشكالتُه الزكويّ ه، ومبادئُ مفهومُ



١٤٢١٤٢



١٤٣١٤٣

د هذا الفصل إلى التعريف باإلفصاح المالي لشركات المساهمة، وتقويم  د هذا الفصل إلى التعريف باإلفصاح المالي لشركات المساهمة، وتقويم يَقصِ يَقصِ
ها على حســاب الزكاة، وبيان مشــكالتها، وسبل معالجتها، وقد  ها على حســاب الزكاة، وبيان مشــكالتها، وسبل معالجتها، وقد مبادئه من حيث أثرُ مبادئه من حيث أثرُ

انتظَم الكالم على هذا الفصل في ثالثة مباحث: انتظَم الكالم على هذا الفصل في ثالثة مباحث: 
المبحث األول:المبحث األول: اإلفصاح المالي.. مفهومه، وأنواعه، وعالقته بحساب الزكاة.  اإلفصاح المالي.. مفهومه، وأنواعه، وعالقته بحساب الزكاة. 

المبحث الثاني:المبحث الثاني: مبادئ المحاسبة.. مفهومها، ومكوناتها، وتقويمها الزكوي. مبادئ المحاسبة.. مفهومها، ومكوناتها، وتقويمها الزكوي.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: اإلفصاح المالي.. المشكالت الزكوية، والمعالجات. اإلفصاح المالي.. المشكالت الزكوية، والمعالجات.



١٤٤١٤٤



١٤٥١٤٥

 
اإلفصاح المالي.. مفهومه، وأنواعهاإلفصاح المالي.. مفهومه، وأنواعه

وعالقته بحساب الزكاةوعالقته بحساب الزكاة

. : اإلفصاح المالي لغةً .أوالً : اإلفصاح المالي لغةً أوالً
ا، ومادة (الفاء والصاد  ح إفصاحً حَ يُفصِ ا، ومادة (الفاء والصاد مصدر، والفعل منه: أفصَ ح إفصاحً حَ يُفصِ : مصدر، والفعل منه: أفصَ : اإلفصاح لغةً اإلفصاح لغةً
احة: البيان؛  صَ ح والفَ ب، والفَصْ وْ اءٍ من الشَّ قَ لوصٍ في شــيء، ونَ احة: البيان؛ والحاء) تدلُّ على خُ صَ ح والفَ ب، والفَصْ وْ اءٍ من الشَّ قَ لوصٍ في شــيء، ونَ والحاء) تدلُّ على خُ
يَّنه، واللســانُ الفصيح: الطَّليق. والفصيح:  ادِه: بَ رَ ه، وعن مُ حَ : وضَّ حَ األَمرَ يَّنه، واللســانُ الفصيح: الطَّليق. والفصيح: يقــال: أفْصَ ادِه: بَ رَ ه، وعن مُ حَ : وضَّ حَ األَمرَ يقــال: أفْصَ
 . .(١) رِّ يْمِ والقُ : خال من الغَ ارُ ر، والنَّهَ ه وظهَ ؤُ وْ : بدا ضَ حَ الصبحُ . ويقال: أفصَ رِّالكالم العربيُّ يْمِ والقُ : خال من الغَ ارُ ر، والنَّهَ ه وظهَ ؤُ وْ : بدا ضَ حَ الصبحُ . ويقال: أفصَ الكالم العربيُّ
هب  هب نســبةً إلى المــال، (والمال في األصل: ما يُملــك من الذَّ : نســبةً إلى المــال، (والمال في األصل: ما يُملــك من الذَّ : والمالــيُّ لغةً والمالــيُّ لغةً
قتنى ويُملَك من األعيــان. وأكثر ما يطلق المال عند  ــة، ثم أُطلق على كل ما يُ قتنى ويُملَك من األعيــان. وأكثر ما يطلق المال عند والفضَّ ــة، ثم أُطلق على كل ما يُ والفضَّ
يل إليه  مِ ي مــاالً؛ ألنه يَ ــمِّ يل إليه ، (وقد سُ مِ ي مــاالً؛ ألنه يَ ــمِّ العــرب على اإلبل؛ ألنها كانت أكثرَ أموالهم)العــرب على اإلبل؛ ألنها كانت أكثرَ أموالهم)(٢)، (وقد سُ

الناسُ بالقلوب)الناسُ بالقلوب)(٣).
ينظــر مادة (ف ص ح) فــي: مقاييس اللغة ٥٠٦٥٠٦/٤ - -٥٠٧٥٠٧، تــاج العروس ، تــاج العروس ١٨١٨/٧- - ١٩١٩، ،  ينظــر مادة (ف ص ح) فــي: مقاييس اللغة    (١)
: البرد، يقال: ليلة قارة: أي باردة. ينظر مادة (ق ر ر) من  رُّ : البرد، يقال: ليلة قارة: أي باردة. ينظر مادة (ق ر ر) من ، والقُ رُّ المعجم الوســيط المعجم الوســيط ٦٩٠٦٩٠/٢، والقُ

المصباح، ص المصباح، ص ٤٠٥٤٠٥.
النهاية في غريب الحديث، مادة (م و ل) ٣٧٣٣٧٣/٤، وينظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ، وينظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب،  النهاية في غريب الحديث، مادة (م و ل)    (٢)

مادة (م ي ل)، ص مادة (م ي ل)، ص ٧٨٤٧٨٤، حلية الفقهاء، البن فارس، ص ، حلية الفقهاء، البن فارس، ص ١٢٣١٢٣، تاج العروس ، تاج العروس ٣٠٣٠/ / ٤٢٨٤٢٨.
حلية الفقهاء، البن فارس، ص ١٢٣١٢٣. حلية الفقهاء، البن فارس، ص    (٣)



١٤٦١٤٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ا: اإلفصاح المالي في المفهوم المحاسبي. ا: اإلفصاح المالي في المفهوم المحاسبي.ثانيً ثانيً
دُّ اإلفصاح (DisclosureDisclosure) أحد المفاهيم الرئيســة للمحاسبة؛ إذ يرتبط بأحد ) أحد المفاهيم الرئيســة للمحاسبة؛ إذ يرتبط بأحد  عَ دُّ اإلفصاح (يُ عَ يُ
أهداف المحاســبة الرئيسةأهداف المحاســبة الرئيسة(١)، وقد أشــار بعض الباحثين إلى أنه ليس هناك اصطالح ، وقد أشــار بعض الباحثين إلى أنه ليس هناك اصطالح 
ا  د لمفهوم اإلفصاح في الدراســات المحاســبية؛ وذلك لكون اإلفصاح مفهومً ا موحَّ د لمفهوم اإلفصاح في الدراســات المحاســبية؛ وذلك لكون اإلفصاح مفهومً موحَّ

ا للفئة المستفيدة(٢). ا للغرض وتبعً ا للفئة المستفيدةنسبيا، يختلف تبعً ا للغرض وتبعً نسبيا، يختلف تبعً
: :ويمكن تقسيم مفهوم اإلفصاح إلى معنيين؛ عامٍّ وخاصٍّ ويمكن تقسيم مفهوم اإلفصاح إلى معنيين؛ عامٍّ وخاصٍّ

ف بأنه: (تقديم المعلومــات والبيانات إلى  ، ويعــرَّ ف بأنه: (تقديم المعلومــات والبيانات إلى وهو أعمُّ ، ويعــرَّ المعنــى األول: المعنــى األول: وهو أعمُّ
المستخدمين بشكل صحيح وموثَّق ومالئم؛ لمساعدتهم في اتخاذ القرارات)المستخدمين بشكل صحيح وموثَّق ومالئم؛ لمساعدتهم في اتخاذ القرارات)(٣). . 

بِينُ عنها المنشــأةُ  ــن أيَّ معلومات أو بيانات تُ بِينُ عنها المنشــأةُ واإلفصــاح بهذا المعنى يَتضمَّ ــن أيَّ معلومات أو بيانات تُ واإلفصــاح بهذا المعنى يَتضمَّ
االقتصادية للمســتفيدين بأي وســيلة كانت؛ كالتقارير المالية، وإعالنات األسواق االقتصادية للمســتفيدين بأي وســيلة كانت؛ كالتقارير المالية، وإعالنات األسواق 
مة لمستفيدين من داخل  ض منه، سواء أكانت مقدَّ مة لمستفيدين من داخل المالية، أو أي وسيلة أخر تفي بالغرَ ض منه، سواء أكانت مقدَّ المالية، أو أي وسيلة أخر تفي بالغرَ
هم واحتياجاتهم؛ إذ ال يَختصُّ اإلفصاح  هم واحتياجاتهم؛ إذ ال يَختصُّ اإلفصاح المنشــأة أو خارجها، مهما اختلَفت أغراضُ المنشــأة أو خارجها، مهما اختلَفت أغراضُ
بهذا اإلطالق بنــوعٍ معيَّن من أنواع القــرارات، وال بنوع معيَّن من المســتخدمين، بهذا اإلطالق بنــوعٍ معيَّن من أنواع القــرارات، وال بنوع معيَّن من المســتخدمين، 

وال بوسيلة من الوسائل.وال بوسيلة من الوسائل.
المعنى الثاني: المعنى الثاني: وهو المقصود هنا، وقد يطلَق عليه التقرير المالي؛ لكونه يصدر وهو المقصود هنا، وقد يطلَق عليه التقرير المالي؛ لكونه يصدر 

في صورة تقارير.في صورة تقارير.
ينظر أهداف المحاسبة في التمهيد، ص٤٢٤٢. ينظر أهداف المحاسبة في التمهيد، ص   (١)

ينظر: النظرية المحاسبية، الدون س. هندريكسن، ص ٧٩٧٧٩٧، ، ٧٩٨٧٩٨. ينظر: النظرية المحاسبية، الدون س. هندريكسن، ص    (٢)
القياس واإلفصاح المحاســبي في القوائم المالية وفق المعايير المحاســبية الدولية، شادو  القياس واإلفصاح المحاســبي في القوائم المالية وفق المعايير المحاســبية الدولية، شادو    (٣)
عبد اللطيف، رسالة ماجســتير، بجامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم االقتصادية والتجارية عبد اللطيف، رسالة ماجســتير، بجامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
وعلوم التســيير، ص وعلوم التســيير، ص ١١١١، وينظر: مبادئ المحاســبة المالية، القياس واإلفصاح في القوائم ، وينظر: مبادئ المحاســبة المالية، القياس واإلفصاح في القوائم 

المالية، د. رضوان حلوة حنا، نزار فليح البلداوي، ص المالية، د. رضوان حلوة حنا، نزار فليح البلداوي، ص ٣١٣١.



اإلفصاح المالي لشركات المساهمة مفهومه، ومبادئه، ومشكالته الزكويةاإلفصاح المالي لشركات المساهمة مفهومه، ومبادئه، ومشكالته الزكوية

١٤٧١٤٧

تْه لجنة إجــراءات المراجعة األمريكية المنبثقة عن المعهد األمريكي  فَ تْه لجنة إجــراءات المراجعة األمريكية المنبثقة عن المعهد األمريكي وقد عرَّ فَ وقد عرَّ
 American Institute of Certified PublicAmerican Institute of Certified Public) يــن دِ يــن (للمحاســبين القانونيِّيــن المعتمَ دِ للمحاســبين القانونيِّيــن المعتمَ

ا (AICPAAICPA)، بأنه: )، بأنه:  ا ()، الذي يشار إليه اختصارً AccountantsAccountants)، الذي يشار إليه اختصارً

(fair presentation in conformity with generally accepted accounting (fair presentation in conformity with generally accepted accounting 
principles should be set forth in the financial statement (which include principles should be set forth in the financial statement (which include 
related notes)related notes)

ا للمبادئ المحاســبية  ا للمبادئ المحاســبية ويمكن ترجمته بأنه: (عرضٌ عادل للقوائم المالية وفقً ويمكن ترجمته بأنه: (عرضٌ عادل للقوائم المالية وفقً
المقبولة، ويتعلَّق ذلك بشــكلِ وتصنيــف المعلومات الواردة فــي القوائم المالية، المقبولة، ويتعلَّق ذلك بشــكلِ وتصنيــف المعلومات الواردة فــي القوائم المالية، 

ومعاني المصطلحات الواردة فيها)ومعاني المصطلحات الواردة فيها)(١).
ا: أنواع اإلفصاح المالي. ا: أنواع اإلفصاح المالي.ثالثً ثالثً

تُعنى أدبيات المحاســبة ببيان أنواع اإلفصاح ومســتوياته من حيث الشمول؛ تُعنى أدبيات المحاســبة ببيان أنواع اإلفصاح ومســتوياته من حيث الشمول؛ 
وذلــك لتحديد ما ينبغي أن تكون عليه التقارير المالية، وفيما يلي أهمُّ أنواع اإلفصاح وذلــك لتحديد ما ينبغي أن تكون عليه التقارير المالية، وفيما يلي أهمُّ أنواع اإلفصاح 

من حيث مستو اإلفصاح على وجه اإليجازمن حيث مستو اإلفصاح على وجه اإليجاز(٢):
:(:(Full DisclosureFull Disclosure) اإلفصاح الكامل -) ١- اإلفصاح الكامل

ويُقصد به: ويُقصد به: (اإلفصاح عن جميع المعلومات والبيانات التي من شــأنها التأثيرُ (اإلفصاح عن جميع المعلومات والبيانات التي من شــأنها التأثيرُ 
على قرار المســتفيد)، أو بعبارة أخر: (اإلفصاح عن جميع المعلومات التي لو لم على قرار المســتفيد)، أو بعبارة أخر: (اإلفصاح عن جميع المعلومات التي لو لم 
ا يختلف عن قراره حــالَ اإلفصاح عن هذه  ــح عنها لربما اتَّخذ المســتفيدُ قرارً ا يختلف عن قراره حــالَ اإلفصاح عن هذه يُفصَ ــح عنها لربما اتَّخذ المســتفيدُ قرارً يُفصَ

المعلومات)المعلومات)(٣).
(AICPA, 1975, SAS NO.1AICPA, 1975, SAS NO.1)، وينظر: نظرية المحاسبة، الشيرازي، ص )، وينظر: نظرية المحاسبة، الشيرازي، ص ٣٢٤٣٢٤.  )  (١)

ينظــر: نظرية المحاســبة، الحميد، ص١٢١١٢١ - -١٢٢١٢٢، النظرية المحاســبية، هندريكســن، ، النظرية المحاســبية، هندريكســن،  ينظــر: نظرية المحاســبة، الحميد، ص   (٢)
ص٧٦٥٧٦٥-٧٦٩٧٦٩.

ينظر: تعميق الفهم في اإلطار المفاهيمي، خالد العديم، ص ١١٩١١٩. ينظر: تعميق الفهم في اإلطار المفاهيمي، خالد العديم، ص    (٣)
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ــا  ا رئيسً ز أهميــة اإلفصاح الكامل فــي التقارير المالية باعتبارها مصدرً ــا وتبرُ ا رئيسً ز أهميــة اإلفصاح الكامل فــي التقارير المالية باعتبارها مصدرً وتبرُ
للمعلومات التي يُعتمد عليها في اتخاذ القــرار؛ ولذا فإنَّ مفهوم اإلفصاح الكامل ال للمعلومات التي يُعتمد عليها في اتخاذ القــرار؛ ولذا فإنَّ مفهوم اإلفصاح الكامل ال 
يقتصر على الوقائع حتى نهاية الفترة المحاسبية، بل يمتدُّ إلى الوقائع الالحقة لتواريخ يقتصر على الوقائع حتى نهاية الفترة المحاسبية، بل يمتدُّ إلى الوقائع الالحقة لتواريخ 

التقارير المالية ما دامت تؤثِّر بشكل جوهريٍّ على مستخدمي تلك القوائم.التقارير المالية ما دامت تؤثِّر بشكل جوهريٍّ على مستخدمي تلك القوائم.
:(:(Fair DiclosureFair Diclosure) اإلفصاح العادل -) ٢- اإلفصاح العادل

ويقصد به: ويقصد به: (اإلفصاح الذي يراعي تلبية احتياجات جميع األطراف المالية دون (اإلفصاح الذي يراعي تلبية احتياجات جميع األطراف المالية دون 
ب إخراجُ التقارير المالية بالقدر  ب إخراجُ التقارير المالية بالقدر تحيّز)، وهذا التعريف يضيف معنًى أخالقيا؛ إذ يَتوجَّ تحيّز)، وهذا التعريف يضيف معنًى أخالقيا؛ إذ يَتوجَّ
الذي يراعي العدالة بين مصالح جميع الفئــات، دون ترجيح مصلحةِ فئةٍ معيَّنة على الذي يراعي العدالة بين مصالح جميع الفئــات، دون ترجيح مصلحةِ فئةٍ معيَّنة على 

.مصلحة الفئات األخر.مصلحة الفئات األخر
األمثــل  اإلفصــاح  أو  األمثــل )  اإلفصــاح  أو   (Adequate DisclosureAdequate Disclosure) الكافــي  اإلفصــاح   -) الكافــي  اإلفصــاح   -٣

:(:(Optimal DisclosureOptimal Disclosure)             )             

ه من المعلومات المحاســبية  ه من المعلومات المحاســبية تحديــد الحد األدنى الواجبِ توافرُ ويُقصد به: ويُقصد به: تحديــد الحد األدنى الواجبِ توافرُ
في القوائــم المالية، وقد ذكر هندريكســن (في القوائــم المالية، وقد ذكر هندريكســن (HendriksenHendriksen) أن اإلفصاح الكافيَ أكثرُ ) أن اإلفصاح الكافيَ أكثرُ 

ا في االستعمال. ا في االستعمال.المفاهيم الثالثة شيوعً المفاهيم الثالثة شيوعً
د بشــكلٍ دقيق؛ إذ يختلف  د بشــكلٍ دقيق؛ إذ يختلف ويمكــن مالحظة أن مفهوم الحدِّ األدنى غيرُ محدَّ ويمكــن مالحظة أن مفهوم الحدِّ األدنى غيرُ محدَّ
حسب االحتياجات والمصالح بالدرجة األُولى؛ ولهذا ير د. الحميد: (أن اإلفصاح حسب االحتياجات والمصالح بالدرجة األُولى؛ ولهذا ير د. الحميد: (أن اإلفصاح 
ر مؤسســاتِه  ر مؤسســاتِه -مهما قلنا- يعتمدُ بالدرجة األولى على مســتو وعي المجتمع وتطوُّ -مهما قلنا- يعتمدُ بالدرجة األولى على مســتو وعي المجتمع وتطوُّ
المالية، ســواء أكانت استثمارية أو تحليلية، وإن مستو اإلفصاح ينبُع من المجتمع، المالية، ســواء أكانت استثمارية أو تحليلية، وإن مستو اإلفصاح ينبُع من المجتمع، 
ر معه اإلفصــاح، ولن يصل اإلفصاحُ  ا ومؤسســاتٍ تطوَّ ر المجتمع أفرادً ر معه اإلفصــاح، ولن يصل اإلفصاحُ فكلَّما تطوَّ ا ومؤسســاتٍ تطوَّ ر المجتمع أفرادً فكلَّما تطوَّ
إلى مســتو اإلفصاح العادل أو الكامل أو الكافي أو األمثل، بل أقصى ما ســيصل إلى مســتو اإلفصاح العادل أو الكامل أو الكافي أو األمثل، بل أقصى ما ســيصل 
لــيّ (Practical DisclosurePractical Disclosure) الذي يعتمد على حاجات ) الذي يعتمد على حاجات  مَ لــيّ (إليه مســتو اإلفصاح العَ مَ إليه مســتو اإلفصاح العَ
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١٤٩١٤٩

المجتمع ذاته، فقد يكون اإلفصاح العمليُّ عادالً ومثاليا في مجتمع، بينما ال يرقى إلى المجتمع ذاته، فقد يكون اإلفصاح العمليُّ عادالً ومثاليا في مجتمع، بينما ال يرقى إلى 
د حدا أدنى من اإلفصاح  ا يحدِّ د حدا أدنى من اإلفصاح هذه المســتويات في مجتمعات أخر، ويتطلَّب موقفً ا يحدِّ هذه المســتويات في مجتمعات أخر، ويتطلَّب موقفً

ف باإلفصاح الكافي)(١). .  ف باإلفصاح الكافي)الذي يُعرَ الذي يُعرَ
ا: أغراض اإلفصاح المالي (التقرير المالي).  ا: أغراض اإلفصاح المالي (التقرير المالي). رابعً رابعً

ــب اختــالف المســتخدمين للتقاريــر المالية،  ع طرق اإلفصاح بحسَ ــب اختــالف المســتخدمين للتقاريــر المالية، تتنــوَّ ع طرق اإلفصاح بحسَ تتنــوَّ
هم، وقُدرتِهم على مطالبة المنشــأة بالوصول إلى المعلومات والبيانات التي  هم، وقُدرتِهم على مطالبة المنشــأة بالوصول إلى المعلومات والبيانات التي وأغراضِ وأغراضِ

يحتاجونها، ويمكن تقسيم طرق التقرير إجماالً إلى قسمين:يحتاجونها، ويمكن تقسيم طرق التقرير إجماالً إلى قسمين:
: :- اإلفصاح المحاسبي لغرضٍ خاصٍّ ١- اإلفصاح المحاسبي لغرضٍ خاصٍّ

، ســواء أكانت هــذه الجهة داخلَ  ةٍ ، ســواء أكانت هــذه الجهة داخلَ وهــو اإلفصاح الذي يكون لجهات خاصَّ ةٍ وهــو اإلفصاح الذي يكون لجهات خاصَّ
المنشــأة؛ مثل مجلس اإلدارة أو غيره من مســتويات اإلدارة في المنشــأة كاإلدارة المنشــأة؛ مثل مجلس اإلدارة أو غيره من مســتويات اإلدارة في المنشــأة كاإلدارة 
ةً  ةً المالية، أم كانت خارج المنشــأة؛ كالجهات اإلشــرافية التي تتطلَّــب تقاريرَ خاصَّ المالية، أم كانت خارج المنشــأة؛ كالجهات اإلشــرافية التي تتطلَّــب تقاريرَ خاصَّ
لغرض الرقابة والمتابعة ألداء الشركة أو الزكاة أو الضريبة أو غيرها. ويكون اإلفصاح لغرض الرقابة والمتابعة ألداء الشركة أو الزكاة أو الضريبة أو غيرها. ويكون اإلفصاح 

ب الغرض الخاصِّ منها.  دُّ بحسَ عَ ب الغرض الخاصِّ منها. عنها عن طريق تقاريرَ تُ دُّ بحسَ عَ عنها عن طريق تقاريرَ تُ
: :- اإلفصاح المحاسبي لغرضٍ عامٍّ ٢- اإلفصاح المحاسبي لغرضٍ عامٍّ

د به: اإلفصاح عن بيانات المنشأة االقتصادية لعموم المستفيدين الذين اإلفصاح عن بيانات المنشأة االقتصادية لعموم المستفيدين الذين  د به: ويُقصَ ويُقصَ
، ويكون الغرض منها  ، ويكون الغرض منها تكون قدرتهم للوصول للمعلومات والبيانات المالية محدودةً تكون قدرتهم للوصول للمعلومات والبيانات المالية محدودةً

اتخاذَ قرارات اقتصادية تتعلَّق بالمنشأة. اتخاذَ قرارات اقتصادية تتعلَّق بالمنشأة. 
ويُقصد بالمســتفيدين: ويُقصد بالمســتفيدين: المســتثمرون والدائنون بشــكل رئيــس، الحاليُّون المســتثمرون والدائنون بشــكل رئيــس، الحاليُّون 

أو المتوقَّعون.أو المتوقَّعون.
ينظر: نظرية المحاسبة، الحميد، ص١٢١١٢١ - -١٢٢١٢٢. ينظر: نظرية المحاسبة، الحميد، ص   (١)
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ويكون اإلفصاح في هذا القســم عن طريق التقارير الماليــة ذاتِ النَّفْع العام، ويكون اإلفصاح في هذا القســم عن طريق التقارير الماليــة ذاتِ النَّفْع العام، 
لبِّيَ  لبِّيَ ويشــار إليها بالقوائم الماليــة، والتي تُعرف بأنها: (القوائم التــي يُقصد منها أن تُ ويشــار إليها بالقوائم الماليــة، والتي تُعرف بأنها: (القوائم التــي يُقصد منها أن تُ
احتياجاتِ المســتخدمين الذين ليس بإمكانهم مطالبةُ المنشــأة بإعداد تقاريرَ تكون احتياجاتِ المســتخدمين الذين ليس بإمكانهم مطالبةُ المنشــأة بإعداد تقاريرَ تكون 

دة من المعلومات)(١). .  مةً لتوفير احتياجاتهم المحدَّ دة من المعلومات)مصمَّ مةً لتوفير احتياجاتهم المحدَّ مصمَّ
دُّ هذه القوائم المالية: (بمثابة تعبير منظَّمٍ عن المركز المالي، واألداء المالي  عَ دُّ هذه القوائم المالية: (بمثابة تعبير منظَّمٍ عن المركز المالي، واألداء المالي وتُ عَ وتُ
للمنشأة، فهدفُ القوائم المالية هو توفير معلومات عن المركز المالي، واألداء المالي، للمنشأة، فهدفُ القوائم المالية هو توفير معلومات عن المركز المالي، واألداء المالي، 
دُّ مفيدةً لشريحة عريضة من المستخدمين عند  عَ دُّ مفيدةً لشريحة عريضة من المستخدمين عند والتدفُّقات النقدية للمنشــأة، والتي تُ عَ والتدفُّقات النقدية للمنشــأة، والتي تُ
ا نتائجَ قيام اإلدارة بمسؤوليتها  ر القوائم المالية أيضً ا نتائجَ قيام اإلدارة بمسؤوليتها اتخاذ القرارات االقتصادية. وتُظهِ ر القوائم المالية أيضً اتخاذ القرارات االقتصادية. وتُظهِ

فِها)(٢). .  فِها)في إدارة الموارد الموضوعة تحت تصرُّ في إدارة الموارد الموضوعة تحت تصرُّ
د المســتخدمين بمعلومات عما  د المســتخدمين بمعلومات عما ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم المالية تزوِّ ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم المالية تزوِّ

يخص المنشأة من:يخص المنشأة من:
١- األصول.- األصول.

٢- االلتزامات.- االلتزامات.
٣- حقوق الملكية.- حقوق الملكية.

ا. كً ك بصفتهم مالَّ ا.- الدخل والمصروفات، بما في ذلك المالَّ كً ك بصفتهم مالَّ ٤- الدخل والمصروفات، بما في ذلك المالَّ
٥- التدفُّقات النقدية.- التدفُّقات النقدية.

تساعد هذه المعلومات، مع المعلومات األخر في اإليضاحات، مستخدمي تساعد هذه المعلومات، مع المعلومات األخر في اإليضاحات، مستخدمي 
القوائــم المالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المســتقبليَّة للمنشــأة، وبالتحديد التنبؤ القوائــم المالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المســتقبليَّة للمنشــأة، وبالتحديد التنبؤ 

ها. دِ ها.بتوقيتها ودرجة تأكُّ دِ بتوقيتها ودرجة تأكُّ
معيار المحاسبة الدولي ١، فقرة (، فقرة (٧).). معيار المحاسبة الدولي    (١)

السابقلسابق، فقرة (، فقرة (٩).). ا   (٢)
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ويكون اإلفصاح عن هذه المعلومات فــي التقارير المالية ذاتِ الغرض العامِّ ويكون اإلفصاح عن هذه المعلومات فــي التقارير المالية ذاتِ الغرض العامِّ 
من خالل المجموعة الكاملة من القوائم المالية، التي تشمل ما يليمن خالل المجموعة الكاملة من القوائم المالية، التي تشمل ما يلي(١): : 

١- قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة.- قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة.
٢- قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل آلخر الفترة.- قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل آلخر الفترة.

٣- قائمة التغييرات في حقوق الملكية للفترة.- قائمة التغييرات في حقوق الملكية للفترة.
٤- قائمة التدفقات النقدية للفترة.- قائمة التدفقات النقدية للفترة.

٥- اإليضاحات، وتشــمل السياســاتِ المحاســبية المهمــة والمعلومات - اإليضاحات، وتشــمل السياســاتِ المحاســبية المهمــة والمعلومات 
.والتوضيحات األخر.والتوضيحات األخر

٦- المعلومات المقارنة المتعلِّقة بالفترة السابقة.- المعلومات المقارنة المتعلِّقة بالفترة السابقة.
٧- قائمة المركز المالي كما في بداية الفترة السابقة عندما تطبِّق المنشأةُ سياسةً - قائمة المركز المالي كما في بداية الفترة السابقة عندما تطبِّق المنشأةُ سياسةً 
يدُ عرض البنود في قوائمها المالية بأثر رجعي، أو  عِ يدُ عرض البنود في قوائمها المالية بأثر رجعي، أو محاســبية بأثر رجعي، أو عندما تُ عِ محاســبية بأثر رجعي، أو عندما تُ

عندما تعيد تصنيفَ البنود في قوائمها الماليةعندما تعيد تصنيفَ البنود في قوائمها المالية(٢).
ا: المستفيدون من اإلفصاح المالي. ا: المستفيدون من اإلفصاح المالي.خامسً خامسً

، ال يَختصُّ اإلفصاح من حيث األساس بفئة معيَّنة من المستفيدين من  ، ال يَختصُّ اإلفصاح من حيث األساس بفئة معيَّنة من المستفيدين من إجماالً إجماالً
النظام المحاسبي؛ وإنما يشمل جميع المستخدمين لهذه القوائم، وهم:النظام المحاسبي؛ وإنما يشمل جميع المستخدمين لهذه القوائم، وهم:

١- إدارة المنشــأة، - إدارة المنشــأة، وهم (المســتخدمون الداخليون)، ويشمل: المستوياتِ وهم (المســتخدمون الداخليون)، ويشمل: المستوياتِ 
تِ التقاريــر المالية لتزويدها بالمعلومات  دَّ تِ التقاريــر المالية لتزويدها بالمعلومات اإلدارية المختلفة داخل المنشــأة التي أُعِ دَّ اإلدارية المختلفة داخل المنشــأة التي أُعِ
المحاســبية لمســاعدتها في اتخاذ القرارات االقتصاديَّة الرشــيدة، مثل مد حاجة المحاســبية لمســاعدتها في اتخاذ القرارات االقتصاديَّة الرشــيدة، مثل مد حاجة 

معيار المحاسبة الدولي ١، فقرة (، فقرة (١٠١٠). ).  معيار المحاسبة الدولي    (١)
ينظر: معيار المحاسبة الدولي ١، فقرة (، فقرة (١٠١٠).). ينظر: معيار المحاسبة الدولي    (٢)
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المنشأة للسيولة النقدية، باإلضافة إلى حاجة إدارة المنشأة للتأكد من تحقيق أهدافها المنشأة للسيولة النقدية، باإلضافة إلى حاجة إدارة المنشأة للتأكد من تحقيق أهدافها 
ل، ويكون ذلك من خالل تقاريــرَ تفصيلية داخلية إضافة للتقارير المالية  ل، ويكون ذلك من خالل تقاريــرَ تفصيلية داخلية إضافة للتقارير المالية طويلة األجَ طويلة األجَ

ة. دَّ ة.والقوائم المعَ دَّ والقوائم المعَ
لون: للتعــرف على حجم العائد الحالي للتعــرف على حجم العائد الحالي  لون: - المســتثمرون الحاليون والمحتمَ ٢- المســتثمرون الحاليون والمحتمَ

أو المتوقَّع ومد كفاءة اإلدارة.أو المتوقَّع ومد كفاءة اإلدارة.
٣- الدائنون: - الدائنون: لالطِّالع على قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المستقبليَّة.لالطِّالع على قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المستقبليَّة.

٤- األجهزة الحكومية: - األجهزة الحكومية: مثل هيئة الــزكاة والضريبة والجمارك، وزارة المالية مثل هيئة الــزكاة والضريبة والجمارك، وزارة المالية 
والتجارة والديوان العام للمحاســبة؛ وذلك ألغراض مختلفــة؛ مثل: جباية الزكاة، والتجارة والديوان العام للمحاســبة؛ وذلك ألغراض مختلفــة؛ مثل: جباية الزكاة، 

وفرض الضرائب، والتخطيط االقتصادي، ومنح اإلعانات.وفرض الضرائب، والتخطيط االقتصادي، ومنح اإلعانات.
٥- العاملون: - العاملون: لالطمئنان على استمرار وظائفهم.لالطمئنان على استمرار وظائفهم.

٦- الرأي العام: - الرأي العام: وهم الخبراء والباحثون والمستشارون الماليون واالقتصاديون وهم الخبراء والباحثون والمستشارون الماليون واالقتصاديون 
والمؤسسات العامة، وذلك ألغراض مختلفة. والمؤسسات العامة، وذلك ألغراض مختلفة. 

ا: عالقة اإلفصاح المالي بحساب الزكاة. ا: عالقة اإلفصاح المالي بحساب الزكاة.سادسً سادسً
دُّ اإلفصاح المحاســبيُّ العام، والمتمثِّل في القوائم المالية، والذي يخضع  عَ دُّ اإلفصاح المحاســبيُّ العام، والمتمثِّل في القوائم المالية، والذي يخضع يُ عَ يُ
ن  ن في إعداده للمبادئ والمفاهيم والمعايير المحاســبيَّة= المصدرَ الرئيس الذي يمكِّ في إعداده للمبادئ والمفاهيم والمعايير المحاســبيَّة= المصدرَ الرئيس الذي يمكِّ
المســتخدمين من الحصول على المعلومات المتعلِّقة بزكاة األســهم في شــركات المســتخدمين من الحصول على المعلومات المتعلِّقة بزكاة األســهم في شــركات 

المساهمة، والذين يمكن تقسيمهم إلى ما يأتي:المساهمة، والذين يمكن تقسيمهم إلى ما يأتي:
١- إدارة الشــركة: - إدارة الشــركة: وذلك إذا كانت الشركةُ تتولى حساب الزكاة الواجبةِ على وذلك إذا كانت الشركةُ تتولى حساب الزكاة الواجبةِ على 
الســهم، بقصد إخراجها بالنيابة عن المساهمين، أو بقصد اإلفصاح عن مقدار الزكاة الســهم، بقصد إخراجها بالنيابة عن المساهمين، أو بقصد اإلفصاح عن مقدار الزكاة 

الواجبة على كلِّ سهم.الواجبة على كلِّ سهم.



اإلفصاح المالي لشركات المساهمة مفهومه، ومبادئه، ومشكالته الزكويةاإلفصاح المالي لشركات المساهمة مفهومه، ومبادئه، ومشكالته الزكوية
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٢- الجهات المختصة بحساب الزكاة وتحصيلها، - الجهات المختصة بحساب الزكاة وتحصيلها، وتعتمد هذه الجهاتُ بشكل وتعتمد هذه الجهاتُ بشكل 
رئيس على القوائم المالية، باإلضافة إلى ما تطلبه إدارة الشركة من بيانات ومعلومات رئيس على القوائم المالية، باإلضافة إلى ما تطلبه إدارة الشركة من بيانات ومعلومات 

م الشركة وموجوداتِها.  م الشركة وموجوداتِها. للوصول إلى معرفة الزكاة الواجبة على أسهُ للوصول إلى معرفة الزكاة الواجبة على أسهُ
ه الشركة من  رُ ه الشركة من والذين يقتصر اطِّالعهم في الزكاة على ما تُصدِ رُ ٣- المساهمون: - المساهمون: والذين يقتصر اطِّالعهم في الزكاة على ما تُصدِ

. .تقاريرَ ماليةٍ تقاريرَ ماليةٍ
ويُلحــظ أن التقارير المالية ومــا تقوم عليه من مبادئَ ومعاييرَ محاســبيةٍ هي ويُلحــظ أن التقارير المالية ومــا تقوم عليه من مبادئَ ومعاييرَ محاســبيةٍ هي 
ا، مع مراعــاة التفاوت بينهم  ا، مع مراعــاة التفاوت بينهم المصــدر الرئيس لحســاب الزكاة لهذه الفئــات جميعً المصــدر الرئيس لحســاب الزكاة لهذه الفئــات جميعً
مــن حيث القدرةُ على فهم هــذه التقارير المالية والتعامل معهــا، أو الحصول على مــن حيث القدرةُ على فهم هــذه التقارير المالية والتعامل معهــا، أو الحصول على 
المعلومات التي قد ال تُتيحها التقاريرُ المالية، وفي التكلفة التي تترتَّب على الحصول المعلومات التي قد ال تُتيحها التقاريرُ المالية، وفي التكلفة التي تترتَّب على الحصول 

ق منها. ق منها.على هذه المعلومات والتحقُّ على هذه المعلومات والتحقُّ
لهذا من المهم تقويمُ هذه المبادئ المحاســبية من حيث مالءمتُها لحســاب لهذا من المهم تقويمُ هذه المبادئ المحاســبية من حيث مالءمتُها لحســاب 
ا لمقتضيات الشريعة اإلســالمية، ومن ثَم النظرُ في المشكالت التي تنتُج  ا لمقتضيات الشريعة اإلســالمية، ومن ثَم النظرُ في المشكالت التي تنتُج الزكاة وفقً الزكاة وفقً
عن االعتماد عليها، بهدف إيجاد الحلول البديلة للتقدير في حســاب الزكاة في ضوء عن االعتماد عليها، بهدف إيجاد الحلول البديلة للتقدير في حســاب الزكاة في ضوء 

هذه المشكالت.هذه المشكالت.
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مبادئ المحاسبةمبادئ المحاسبة
ها الزكوي ناتها، وتقويمُ ها، ومكوّ ها الزكويمفهومُ ناتها، وتقويمُ ها، ومكوّ مفهومُ

يهدف هــذا المبحث إلى تقويم مبادئ المحاســبة ممثَّلةً فــي إطار المفاهيم يهدف هــذا المبحث إلى تقويم مبادئ المحاســبة ممثَّلةً فــي إطار المفاهيم 
ه على مالءمــة هذه المعايير  ه على مالءمــة هذه المعايير للمحاســبة المالية، وتقويم هذا اإلطــار من حيث تأثيرُ للمحاســبة المالية، وتقويم هذا اإلطــار من حيث تأثيرُ
المحاســبية والتقارير المالية لحساب الزكاة، وقد انتظَمَ الكالم على هذا المبحث في المحاســبية والتقارير المالية لحساب الزكاة، وقد انتظَمَ الكالم على هذا المبحث في 

مطلبين:مطلبين:

المطلب األول: مفهوم مبادئ المحاسبة.المطلب األول: مفهوم مبادئ المحاسبة.

. : مبادئ المحاسبة لغةً .أوالً : مبادئ المحاسبة لغةً أوالً

المبــادئ: المبــادئ: جمع مبدأ، وأصلُ مــادة (الباء والدال والهمزة) تــدلُّ على افتتاح جمع مبدأ، وأصلُ مــادة (الباء والدال والهمزة) تــدلُّ على افتتاح 
ئُ  ب، أو منه يكون، والله سبحانه هو المبدِ ئُ الشيء، ومبدأُ الشــيء: هو الذي منه يتركَّ ب، أو منه يكون، والله سبحانه هو المبدِ الشيء، ومبدأُ الشــيء: هو الذي منه يتركَّ

أ والنهاية(١). .  ؛ أي: هو السبب في المبْدَ يدُ عِ أ والنهايةالمُ ؛ أي: هو السبب في المبْدَ يدُ عِ المُ
نِّ أو الخلق أو الدســتور  نِّ أو الخلق أو الدســتور وفــي «المعجم الوســيط»: (ومبادئُ العلــم أو الفَ وفــي «المعجم الوســيط»: (ومبادئُ العلــم أو الفَ
ينظــر: مقاييس اللغة ٢١٢٢١٢/١، مفردات القرآن، الراغــب األصفهاني، ص ، مفردات القرآن، الراغــب األصفهاني، ص ١١٣١١٣، المعجم ، المعجم  ينظــر: مقاييس اللغة    (١)

الوسيط الوسيط ٤٢٤٢/١.
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جُ عنها (مج))(١)، والرمز (مج) ، والرمز (مج)  ه األساسية التي يقوم عليها وال يخرُ دُ اعِ وَ جُ عنها (مج))أو القانون: قَ ه األساسية التي يقوم عليها وال يخرُ دُ اعِ وَ أو القانون: قَ
ه مجمع اللغة العربية بالقاهرة. رَّ ه مجمع اللغة العربية بالقاهرة.إشارة إلى أن هذا المعنى أقَ رَّ إشارة إلى أن هذا المعنى أقَ

، فيُغني عن تَكراره هنا. م فيما مضى تعريف المحاسبة لغةً ، فيُغني عن تَكراره هنا.وتقدَّ م فيما مضى تعريف المحاسبة لغةً وتقدَّ

ا: مبادئ المحاسبة في المفهوم المحاسبي.  ا: مبادئ المحاسبة في المفهوم المحاسبي. ثانيً ثانيً
تُطلَق مبادئ المحاسبة تغليبًا على نسق معرفيٍّ من األهداف والمبادئ والقيود، تُطلَق مبادئ المحاسبة تغليبًا على نسق معرفيٍّ من األهداف والمبادئ والقيود، 
 The ConceptualThe Conceptual) والتي يطلق علــى مجموعها: والتي يطلق علــى مجموعها: إطار مفاهيــمإطار مفاهيــم(٢) التقرير المالــي التقرير المالــي
تًا قابالً  ا نظريــا مؤقَّ تًا قابالً )، والــذي يعــدُّ إطــارً ا نظريــا مؤقَّ Framework for Financial ReportingFramework for Financial Reporting)، والــذي يعــدُّ إطــارً

للتحديث بصورة مستمرة؛ ليكون بمثابة الدستور واألساس إلعداد المعايير المحاسبيَّة للتحديث بصورة مستمرة؛ ليكون بمثابة الدستور واألساس إلعداد المعايير المحاسبيَّة 
المعجم الوسيط ٤٢٤٢/١. المعجم الوسيط    (١)

 The ConceptualThe Conceptual) :م عن الكلمــة اإلنجليزيــة أصل مصطلح (إطــار المفاهيــم) مترجَ م عن الكلمــة اإلنجليزيــة: (  أصل مصطلح (إطــار المفاهيــم) مترجَ  (٢)
ا، فبعضهم  دت الترجمة لهذا المصطلح في كتب المحاســبة كثيرً ا، فبعضهم )، وقــد تعدَّ دت الترجمة لهذا المصطلح في كتب المحاســبة كثيرً FrameworkFramework)، وقــد تعدَّ

يطلق عليه: (اإلطار المفاهيمي)، (اإلطار الفكــري)، وقد التزمتُ في البحث بالمصطلح يطلق عليه: (اإلطار المفاهيمي)، (اإلطار الفكــري)، وقد التزمتُ في البحث بالمصطلح 
دة للمعايير الدولية، وهي الصادرة عن الهيئة السعودية  دتْه النسخة العربية المعتمَ دة للمعايير الدولية، وهي الصادرة عن الهيئة السعودية الذي اعتمَ دتْه النسخة العربية المعتمَ الذي اعتمَ
للمحاسبين السعوديين، وهو أصح لغةً من (اإلطار المفاهيمي)؛ ألن األصل في النسبة إلى للمحاسبين السعوديين، وهو أصح لغةً من (اإلطار المفاهيمي)؛ ألن األصل في النسبة إلى 
ــب إلى هذا الواحد، ويَمنع البصريون من النسبة  نسَ دَّ إلى واحده ثم يُ رَ ــب إلى هذا الواحد، ويَمنع البصريون من النسبة جمع التكســير أن يُ نسَ دَّ إلى واحده ثم يُ رَ جمع التكســير أن يُ
ب إلى لفظ الجمع عند الحاجة؛ كإرادة التمييز  ب إلى لفظ الجمع عند الحاجة؛ كإرادة التمييز للجمع، وقد أجاز مجمع اللغة العربية أن يُنسَ للجمع، وقد أجاز مجمع اللغة العربية أن يُنسَ

ا، ص ١٣٤١٣٤. ا، ص أو نحو ذلك، ينظر: مجموعة القرارات العلمية في خمسين عامً أو نحو ذلك، ينظر: مجموعة القرارات العلمية في خمسين عامً
ويظهــر للباحــث أن ترجمــة (ويظهــر للباحــث أن ترجمــة (conceptconcept) إلــى (مفهــوم) = ترجمــة غيــر دقيقة؛ ألن ) إلــى (مفهــوم) = ترجمــة غيــر دقيقة؛ ألن   
(المفهــوم) يُطلــق على التصورات، بخــالف (المبدأ) فهو فــي االصطالح المعاصر (المفهــوم) يُطلــق على التصورات، بخــالف (المبدأ) فهو فــي االصطالح المعاصر 
بــةِ (التصديقات)، مثل  دة (التصــورات)، والمعاني المركَّ بــةِ (التصديقات)، مثل يطلــق على المعاني المفــرَ دة (التصــورات)، والمعاني المركَّ يطلــق على المعاني المفــرَ
بة، ولو قيل: أصول  بة، ولو قيل: أصول مبادئ القانون، واإلطار يتكون من مفاهيمَ مجردة ومن قضايا مركَّ مبادئ القانون، واإلطار يتكون من مفاهيمَ مجردة ومن قضايا مركَّ
بَ للمعنى المقصود؛ ولهذا  بَ للمعنى المقصود؛ ولهذا المحاســبة المالية، أو مبادئ المحاسبة المالية؛ لكان أقرَ المحاســبة المالية، أو مبادئ المحاسبة المالية؛ لكان أقرَ
نْونــتُ للمبحث بـ(مبــادئ المحاســبة)، وإن كان ال بد من اســتخدام كلمة اإلطار،  نْونــتُ للمبحث بـ(مبــادئ المحاســبة)، وإن كان ال بد من اســتخدام كلمة اإلطار، عَ عَ

فربما يكون األَولى أن يقال: (اإلطار النظري).فربما يكون األَولى أن يقال: (اإلطار النظري).
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للتقارير المالية، كما يقصد هذا اإلطار إلى تحديد مجال المحاســبة والتقارير المالية للتقارير المالية، كما يقصد هذا اإلطار إلى تحديد مجال المحاســبة والتقارير المالية 
ــا إليجاد الحلول للمشكالت المحاسبية، في ظل  دُّ أساسً عَ ــا إليجاد الحلول للمشكالت المحاسبية، في ظل وحدودها ووظائفها، ويُ دُّ أساسً عَ وحدودها ووظائفها، ويُ
عدم وجود نظرية محاسبية ذات قَبول علميٍّ عام في األوساط العلميَّة والمهنية، تكون عدم وجود نظرية محاسبية ذات قَبول علميٍّ عام في األوساط العلميَّة والمهنية، تكون 
ها، وإيجاد الحلول لكافة المتغيرات  ها، وإيجاد الحلول لكافة المتغيرات قادرةً على تفسير الممارسات المحاسبيَّة وتقويمِ قادرةً على تفسير الممارسات المحاسبيَّة وتقويمِ

التي تقتضيها الممارسةُ العملية للمحاسبةالتي تقتضيها الممارسةُ العملية للمحاسبة(١).
ف مجلــس معايير المحاســبة المالية األمريكــي(٢) (FASBFASB) اإلطار  اإلطار  ف مجلــس معايير المحاســبة المالية األمريكــيوقد عرَّ وقد عرَّ

الفكري للمحاسبة بما يلي: الفكري للمحاسبة بما يلي: 
(The conceptual framework is a coherent system of interrelated (The conceptual framework is a coherent system of interrelated 

objectives and fundamentals that is expected to lead to consistent standards objectives and fundamentals that is expected to lead to consistent standards 
and that prescribes the nature, function, and limits of financial accounting and that prescribes the nature, function, and limits of financial accounting 
and reporting.and reporting.

It is expected to serve the public interest by providing structure and It is expected to serve the public interest by providing structure and 
direction to financial accounting and reporting to facilitate the provision direction to financial accounting and reporting to facilitate the provision 

نظرية المحاســبة، عبد الرحمن الحميد، ص ٣١٧٣١٧، تعميق الفهم فــي اإلطار المفاهيمي، ، تعميق الفهم فــي اإلطار المفاهيمي،  نظرية المحاســبة، عبد الرحمن الحميد، ص    (١)
خالد العديم، ص خالد العديم، ص ٢٤٢٤- - ٣٢٣٢.

 board Financial Accountingboard Financial Accounting :مجلس معايير المحاســبة المالية األمريكيمجلس معايير المحاســبة المالية األمريكي (باإلنجليزية:(باإلنجليزية  (٢)
ا: (FASBFASB): منظمة غير حكومية مســتقلة، غير هادفة ): منظمة غير حكومية مســتقلة، غير هادفة  ا: (، ويشــار إليه اختصــارً StandardsStandards)، ويشــار إليه اختصــارً

للربح، تأسســت فــي عــام للربح، تأسســت فــي عــام ١٩٧٣١٩٧٣م ومقرها: نــورووك (م ومقرها: نــورووك (NorwalkNorwalk)، بواليــة كونيتيكت )، بواليــة كونيتيكت 
(ConnecticutConnecticut)، تُعنى بوضع معايير المحاســبة المالية والتقرير المالي للشــركات العامة )، تُعنى بوضع معايير المحاســبة المالية والتقرير المالي للشــركات العامة 
والخاصــة والمنظمات غيــر الهادفة للربح التــي تتبع مبادئ المحاســبة المتعارف عليها والخاصــة والمنظمات غيــر الهادفة للربح التــي تتبع مبادئ المحاســبة المتعارف عليها 
(GAABGAAB)، ويُشرف على أعمالها مؤسسة المحاسبة المالية ()، ويُشرف على أعمالها مؤسسة المحاسبة المالية (FAFFAF)، وهي منظمة مستقلة من )، وهي منظمة مستقلة من 
القطاع الخاص، غير هادفة للربح، وهي المسؤولة عن اإلشراف واإلدارة والتمويل وتعيين القطاع الخاص، غير هادفة للربح، وهي المسؤولة عن اإلشراف واإلدارة والتمويل وتعيين 
مجلس معايير المحاسبة المالية، ومجلس معايير المحاسبة الحكومية (مجلس معايير المحاسبة المالية، ومجلس معايير المحاسبة الحكومية (GASBGASB)، ينظر موقع )، ينظر موقع 

.https://www.fasb.org/https://www.fasb.org/ :على الشبكة العالمية ( :على الشبكة العالمية (FASBFASB) مجلس معايير المحاسبة المالية) مجلس معايير المحاسبة المالية
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of evenhanded financial and related information that helps promote the of evenhanded financial and related information that helps promote the 
efficient allocation of scarce resources in the economy and society, including efficient allocation of scarce resources in the economy and society, including 
assisting capital and other markets to function efficiently).assisting capital and other markets to function efficiently).(1)(1)

ويمكن ترجمته إلى التعريف اآلتي: ويمكن ترجمته إلى التعريف اآلتي: 
يَ لمعاييرَ  توقَّع أن تؤدِّ يَ لمعاييرَ (نظامٌ متَّســق من األهداف واألســس المترابطة، التي يُ توقَّع أن تؤدِّ (نظامٌ متَّســق من األهداف واألســس المترابطة، التي يُ
متســقة، ويُحدد طبيعة ووظيفة وحدود المحاســبة المالية وإعداد التقارير، ويتوقَّع متســقة، ويُحدد طبيعة ووظيفة وحدود المحاســبة المالية وإعداد التقارير، ويتوقَّع 
م المصلحةَ العامة من خالل توفير هيكل للمحاســبة المالية وإعداد التقارير  م المصلحةَ العامة من خالل توفير هيكل للمحاســبة المالية وإعداد التقارير أن يخــدُ أن يخــدُ
وتوجيهها (تقويمها)؛ لتسهيل توفير المعلومات المالية والمعلومات ذات الصلة التي وتوجيهها (تقويمها)؛ لتسهيل توفير المعلومات المالية والمعلومات ذات الصلة التي 
تســاعد على تعزيز كفاءة تخصيص الموارد النادرة في االقتصاد والمجتمع، بما في تســاعد على تعزيز كفاءة تخصيص الموارد النادرة في االقتصاد والمجتمع، بما في 

ذلك مساعدة رأس المال واألسواق األخر على العمل بكفاءة). ذلك مساعدة رأس المال واألسواق األخر على العمل بكفاءة). 
ز، وهو بأنه: (نظام متماســك يشــتمل  ف إطار المفاهيم بتعريف موجَ ز، وهو بأنه: (نظام متماســك يشــتمل وقد يُعرَّ ف إطار المفاهيم بتعريف موجَ وقد يُعرَّ
علــى مجموعة مترابطة من المفاهيــم الخاصة بأهداف (علــى مجموعة مترابطة من المفاهيــم الخاصة بأهداف (objectivesobjectives) وأساســيات ) وأساســيات 

(fandamentalsfandamentals) العلم)) العلم)(٢).
د إطار المفاهيم (كما في مقدمة اإلطار: الغرض والوظيفة) المفاهيمَ التي  د إطار المفاهيم (كما في مقدمة اإلطار: الغرض والوظيفة) المفاهيمَ التي ويحدِّ ويحدِّ
م إعدادَ وعرض القوائم المالية للمستخدمين الخارجيِّين، وال يعدُّ إطار المفاهيم  م إعدادَ وعرض القوائم المالية للمستخدمين الخارجيِّين، وال يعدُّ إطار المفاهيم تحكُ تحكُ
د معاييرَ ألي مســألة قياس أو إفصاح  ا دوليا للتقارير الماليــة، وبالتالي ال يحدِّ د معاييرَ ألي مســألة قياس أو إفصاح معيــارً ا دوليا للتقارير الماليــة، وبالتالي ال يحدِّ معيــارً

معيَّنة، وال شيء في إطار المفاهيم يُبطل أيا من المعايير الدولية للتقرير المالي.معيَّنة، وال شيء في إطار المفاهيم يُبطل أيا من المعايير الدولية للتقرير المالي.
وســيعتمد البحث في تقويم (إطــار المفاهيم للتقرير المالــي الدولي) على وســيعتمد البحث في تقويم (إطــار المفاهيم للتقرير المالــي الدولي) على 
 Statement of Financial Accounting ConceptsStatement of Financial Accounting Concepts) ،) ،نشــرة مفاهيم المحاسبة المالية رقم ٦ نشــرة مفاهيم المحاسبة المالية رقم    (١)
No. 6- CON6–4No. 6- CON6–4). وينظــر: تعميق الفهم في اإلطــار المفاهيمي، خالد العديم، ص ). وينظــر: تعميق الفهم في اإلطــار المفاهيمي، خالد العديم، ص ٢٥٢٥، ، 

نظرية المحاسبة، الشيرازي، ص نظرية المحاسبة، الشيرازي، ص ١٥٣١٥٣.

نظرية المحاسبة، الشيرازي، ص ١٥٣١٥٣. نظرية المحاسبة، الشيرازي، ص    (٢)
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اإلطار الصادر عام اإلطار الصادر عام ٢٠١٠٢٠١٠م، الذي أُصدر باالشــتراك بين مجلس معايير المحاســبة م، الذي أُصدر باالشــتراك بين مجلس معايير المحاســبة 
الدولية (الدولية (IASBIASB)(١)، ومجلس معايير المحاســبة المالية األمريكي (، ومجلس معايير المحاســبة المالية األمريكي (FASBFASB)(٢)؛ حيث ؛ حيث 
ا على توحيد إطار المفاهيم في المجلسين، والحدِّ من الفوارق  ا على توحيد إطار المفاهيم في المجلسين، والحدِّ من الفوارق يعمل المجلســان معً يعمل المجلســان معً
ا، ويخضع هذا اإلطار الفكريُّ للتطوير والتحديث  ا واحــدً ا، ويخضع هذا اإلطار الفكريُّ للتطوير والتحديث بين اإلطارين ليكونا إطارً ا واحــدً بين اإلطارين ليكونا إطارً

بصورة مستمرةبصورة مستمرة(٣).
ر التنبيه إلى أن إطار المفاهيم الحاليَّ -محل الدراســة- غير مكتمل؛ إذ  ر التنبيه إلى أن إطار المفاهيم الحاليَّ -محل الدراســة- غير مكتمل؛ إذ ويجــدُ ويجــدُ
ا من الفصول (الفصل  ن عددً ةِ التقرير، كما يتضمَّ دَّ عِ ه الفصلُ الثاني عن المنشــأة مُ صُ ا من الفصول (الفصل ينقُ ن عددً ةِ التقرير، كما يتضمَّ دَّ عِ ه الفصلُ الثاني عن المنشــأة مُ صُ ينقُ
ح  ح م)، والمنقَّ تة من اإلطار القديم الصادر في عام (١٩٨٩١٩٨٩م)، والمنقَّ ثْبتة بصورة مؤقَّ تة من اإلطار القديم الصادر في عام (الرابع وما بعده) مُ ثْبتة بصورة مؤقَّ الرابع وما بعده) مُ
في ســنة في ســنة ٢٠٠٧٢٠٠٧م. وقد اعتمدت الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين السعوديين م. وقد اعتمدت الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين السعوديين 

(SOCPASOCPA)(٤) إطار مفاهيم التقرير المالي الدولي مع بعض اإلضافات اليسيرة. إطار مفاهيم التقرير المالي الدولي مع بعض اإلضافات اليسيرة.
 International Accounting StandardInternational Accounting Standard :مجلس معايير المحاســبة الدولية (باإلنجليزية:مجلس معايير المحاســبة الدولية (باإلنجليزية  (١)
ا (IASBIASB): مجلس تابــع لهيئة معايير المحاســبة الدولية، ): مجلس تابــع لهيئة معايير المحاســبة الدولية،  ا (، ويشــار إليه اختصــارً BoardBoard)، ويشــار إليه اختصــارً

ا  ا )، ويشار لها اختصارً (International Accounting Standards Committee FoundationInternational Accounting Standards Committee Foundation)، ويشار لها اختصارً
(IASCIASC)، وهــي منظمة دولية غير هادفة للربح، تُعنى بإصــدار مجموعة موحدة من معايير )، وهــي منظمة دولية غير هادفة للربح، تُعنى بإصــدار مجموعة موحدة من معايير 
المحاســبة الدولية، تأسســت في إبريل المحاســبة الدولية، تأسســت في إبريل ٢٠٠١٢٠٠١م، ومقرها المملكة المتحدة، ويعدُّ مجلس م، ومقرها المملكة المتحدة، ويعدُّ مجلس 
عيَّن أعضاؤه من قِبل مجلس األمناء بالهيئة  ــا مســتقال، يُ عيَّن أعضاؤه من قِبل مجلس األمناء بالهيئة معايير المحاســبة الدولية مجلسً ــا مســتقال، يُ معايير المحاســبة الدولية مجلسً
عهم الجغرافي واســتقالليتهم، ويتكون من عدد من الخبرات العملية  عهم الجغرافي واســتقالليتهم، ويتكون من عدد من الخبرات العملية وفق نظام يقضي بتنوُّ وفق نظام يقضي بتنوُّ
الحديثة في وضع المعايير المحاسبية، ومزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة القانونية والتعليم الحديثة في وضع المعايير المحاسبية، ومزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة القانونية والتعليم 
األكاديمي، ويختص المجلس بإعداد المعايير المحاسبية وإصدارها ونشرها، كما يختص األكاديمي، ويختص المجلس بإعداد المعايير المحاسبية وإصدارها ونشرها، كما يختص 
المجلس باعتماد التفســيرات لمعايير المحاسبة الدولية. ينظر: موقع المعايير الدولية على المجلس باعتماد التفســيرات لمعايير المحاسبة الدولية. ينظر: موقع المعايير الدولية على 

.https://www.ifrs.org/https://www.ifrs.org/ :الشبكة العالمية: الشبكة العالمية
ينظر: المحاسبة المالية، هاريسون وآخرون، ص ١٨١٨. ينظر: المحاسبة المالية، هاريسون وآخرون، ص    (٢)

ينظر: المحاسبة المتوسطة، كين لو وجورج فيشر، ص ٧٧٧٧. ينظر: المحاسبة المتوسطة، كين لو وجورج فيشر، ص    (٣)
 Saudi Organization for Certified PublicSaudi Organization for Certified Public) الهيئة الســعودية للمحاسبين الســعوديين (الهيئة الســعودية للمحاسبين الســعوديين  (٤)

ســت  ســت ): هيئة مهنية ســعودية، تأسَّ ا (SOCPASOCPA): هيئة مهنية ســعودية، تأسَّ ا (، ويشــار إليهــا اختصارً  = =AccountantsAccountants)، ويشــار إليهــا اختصارً
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ر التنبيه إلى أنه من الناحية المنهجية، فإن إطار المفاهيم ال ينطبق  ر التنبيه إلى أنه من الناحية المنهجية، فإن إطار المفاهيم ال ينطبق كمــا أنه يجدُ كمــا أنه يجدُ
على التقارير الخاصة ذات الغرض الخاص؛ مثل التقارير ألغراض احتســاب الوعاء على التقارير الخاصة ذات الغرض الخاص؛ مثل التقارير ألغراض احتســاب الوعاء 
، أو ألغراض الطرح األولــي، أو االندماجات، أو غير  ويِّ ، أو ألغراض الطرح األولــي، أو االندماجات، أو غير الضريبــي، أو الوعاء الزكَ ويِّ الضريبــي، أو الوعاء الزكَ
ذلك من األغــراض الخاصة، ومع ذلك فير الباحث أهميــة تقويم هذا اإلطار من ذلك من األغــراض الخاصة، ومع ذلك فير الباحث أهميــة تقويم هذا اإلطار من 
جات هذا اإلطار مــن المعايير  جات هذا اإلطار مــن المعايير حيث مناســبتُه ألغراض حســاب الــزكاة؛ ألن مخرَ حيث مناســبتُه ألغراض حســاب الــزكاة؛ ألن مخرَ
ل الرئيس لحســاب الوعاء الزكويِّ ومعايير  ل الرئيس لحســاب الوعاء الزكويِّ ومعايير المحاســبية والتقارير المالية هي المدخَ المحاســبية والتقارير المالية هي المدخَ
اإلفصاح المتعلِّقة بالزكاة، وتظهر أهمية التقويم في تحديد مواضع اإلشكال؛ ليكون اإلفصاح المتعلِّقة بالزكاة، وتظهر أهمية التقويم في تحديد مواضع اإلشكال؛ ليكون 
األساس لتحديد المعالجة المناسبة لوضع إطار المعالجة الشرعيَّة والمحاسبيَّة لهذه األساس لتحديد المعالجة المناسبة لوضع إطار المعالجة الشرعيَّة والمحاسبيَّة لهذه 

المشكالت.المشكالت.
المطلب الثاني: مكونات إطار المفاهيم للتقارير المالية وأثرها الزكوي.المطلب الثاني: مكونات إطار المفاهيم للتقارير المالية وأثرها الزكوي.
يتكون إطار المفاهيم للتقرير المالي الدولــي -في إطاره الحالي- من ثمانية يتكون إطار المفاهيم للتقرير المالي الدولــي -في إطاره الحالي- من ثمانية 
طَّة العمل إلطار المفاهيــم للتقرير المالي  ل بمجموعهــا خُ طَّة العمل إلطار المفاهيــم للتقرير المالي مفاهيم (مبادئ)، تشــكِّ ل بمجموعهــا خُ مفاهيم (مبادئ)، تشــكِّ

:(١)(conceptual frameworkconceptual framework) الدولي (الدولي

بموجب نظام المحاســبين الصادر بالمرســوم الملكـــي الكريـــم رقم (م/١٢١٢) وتاريخ ) وتاريخ  بموجب نظام المحاســبين الصادر بالمرســوم الملكـــي الكريـــم رقم (م/   =
١٤١٢١٤١٢/٥/١٣١٣هـ، يتكون أعضاؤها من الممارسين المرخصين للعمل في المملكة العربية هـ، يتكون أعضاؤها من الممارسين المرخصين للعمل في المملكة العربية 
الســعودية، وتشــرف عليها وزارة التجارة، وتُعنى بالنهوض بمهنة المحاســبة والمراجعة الســعودية، وتشــرف عليها وزارة التجارة، وتُعنى بالنهوض بمهنة المحاســبة والمراجعة 
تْبع  تْبع بالمملكة العربية السعودية، وكلِّ ما من. شأنه تطويرُ هذه المهنة واالرتقاء بمستواها، ويَ بالمملكة العربية السعودية، وكلِّ ما من. شأنه تطويرُ هذه المهنة واالرتقاء بمستواها، ويَ
الهيئةَ عددٌ من اللجان الفنية المعنيَّة بمعايير المحاســبة والمراجعة والحوكمة، ينظر: موقع الهيئةَ عددٌ من اللجان الفنية المعنيَّة بمعايير المحاســبة والمراجعة والحوكمة، ينظر: موقع 

.http://socpa.org.sahttp://socpa.org.sa :الهيئة على الشبكة العالمية: الهيئة على الشبكة العالمية
ينظر: المحاسبة المالية، هاريسون وآخرون، ص ١٨١٨. ينظر: المحاسبة المالية، هاريسون وآخرون، ص    (١)



اإلفصاح المالي لشركات المساهمة مفهومه، ومبادئه، ومشكالته الزكويةاإلفصاح المالي لشركات المساهمة مفهومه، ومبادئه، ومشكالته الزكوية

١٦١١٦١

[المصدر: المحاسبة المتوسطة، كين لو، وجورج فيشر [المصدر: المحاسبة المتوسطة، كين لو، وجورج فيشر ٦٥٦٥/١]
م المفاهيم  ب الشــكل الســابق الصلةَ بين هذه المفاهيم الثمانية؛ إذ تُقسَّ م المفاهيم ويقرِّ ب الشــكل الســابق الصلةَ بين هذه المفاهيم الثمانية؛ إذ تُقسَّ ويقرِّ

إجماالً إلى قسمين، وهما:إجماالً إلى قسمين، وهما:
ن تحديد  ن تحديد للتقاريــر الماليــة، وتتضمَّ القســم األول: مفاهيم جانــب الطلب القســم األول: مفاهيم جانــب الطلب للتقاريــر الماليــة، وتتضمَّ
المعلوماتية  احتياجاتهــم  وطبيعــة  التقاريــر،  لهذه  ليــن  المحتمَ المعلوماتية (المســتخدمين)  احتياجاتهــم  وطبيعــة  التقاريــر،  لهذه  ليــن  المحتمَ (المســتخدمين) 

(األهداف)، و(الخصائص النوعية) للمعلومات التي يحتاجون إليها.(األهداف)، و(الخصائص النوعية) للمعلومات التي يحتاجون إليها.
ن تحديد (عناصر  ن تحديد (عناصر للتقارير المالية، وتتضمَّ والقسم الثاني: مفاهيم جانب العرض والقسم الثاني: مفاهيم جانب العرض للتقارير المالية، وتتضمَّ
د ظهور هذه العناصر في القوائم المالية  د ظهور هذه العناصر في القوائم المالية القوائم المالية)، ومبدأ (االعتراف) الذي يحدِّ القوائم المالية)، ومبدأ (االعتراف) الذي يحدِّ
د القيمة التي تظهر في القوائم لهذه العناصر، وتعتمد  د القيمة التي تظهر في القوائم لهذه العناصر، وتعتمد وإثباتهــا، و(القياس) الذي يحدِّ وإثباتهــا، و(القياس) الذي يحدِّ
جــودة العرض لهذه العناصر ومالءمتُه للطلب= على صحة (االفتراضات) التي يبني جــودة العرض لهذه العناصر ومالءمتُه للطلب= على صحة (االفتراضات) التي يبني 
م المحاســبَ في إعداد هذه  م المحاســبَ في إعداد هذه عليها المحاســبون أعمالَهم، وعلى (القيود) التي تحكُ عليها المحاســبون أعمالَهم، وعلى (القيود) التي تحكُ

التقارير المالية. التقارير المالية. 
وفيما يلي بيان هذه المفاهيم (المبادئ)، وتقويمها من حيث أثرها على الزكاة:وفيما يلي بيان هذه المفاهيم (المبادئ)، وتقويمها من حيث أثرها على الزكاة:



١٦٢١٦٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المفهوم األول: المستخدمون. المفهوم األول: المستخدمون. 

د إطار مفاهيم التقرير المالي مجموعةَ المستخدمين األساسيين في إطار  د إطار مفاهيم التقرير المالي مجموعةَ المستخدمين األساسيين في إطار يحدِّ يحدِّ
المفاهيم على سبيل التحديد؛ حيث تنصُّ على: (إن هدف التقرير الماليِّ ذي الغرض المفاهيم على سبيل التحديد؛ حيث تنصُّ على: (إن هدف التقرير الماليِّ ذي الغرض 
ة للتقرير، مفيدةً للمســتثمرين  ة للتقرير، مفيدةً للمســتثمرين العــام هو أن يوفر معلوماتٍ ماليةً عن المنشــأة المعدَّ العــام هو أن يوفر معلوماتٍ ماليةً عن المنشــأة المعدَّ
لين، في اتخاذ قرارات حول  رين، الحاليين منهم والمحتمَ ضين والدائنين اآلخَ لين، في اتخاذ قرارات حول والم قرِ رين، الحاليين منهم والمحتمَ ضين والدائنين اآلخَ والم قرِ
تقديم مواردَ للمنشأة، وتنطوي تلك القراراتُ على شراءِ أو بيع أدوات حقوق الملكيَّة تقديم مواردَ للمنشأة، وتنطوي تلك القراراتُ على شراءِ أو بيع أدوات حقوق الملكيَّة 
ين أو االحتفاظِ بها، وتقديمِ أو تســوية القروض واألشكال األخر من  ين أو االحتفاظِ بها، وتقديمِ أو تســوية القروض واألشكال األخر من وأدوات الدَّ وأدوات الدَّ

االئتمان)االئتمان)(١).
ا من قِبل مجلس  ا مقصودً ا من قِبل مجلس ويأتي االختيار لهذه المجموعة بشكل رئيس اختيارً ا مقصودً ويأتي االختيار لهذه المجموعة بشكل رئيس اختيارً
ة  دَّ ة معايير المحاســبة الدولية؛ وذلك لكون هذه الفئاتِ ال تستطيع مطالبةَ المنشآت معِ دَّ معايير المحاســبة الدولية؛ وذلك لكون هذه الفئاتِ ال تستطيع مطالبةَ المنشآت معِ
التقرير بتوفير المعلومات بشكل مباشر؛ مما يؤدِّي إلى اعتم ادهم على التقارير المالية التقرير بتوفير المعلومات بشكل مباشر؛ مما يؤدِّي إلى اعتم ادهم على التقارير المالية 

ذاتِ الغرض العام في الحصول على المعلومات المالية التي يحتاجونهاذاتِ الغرض العام في الحصول على المعلومات المالية التي يحتاجونها(٢).
دة من  دة من ويترتَّــب على هذا التحديــدِ أن احتياجات غيــر هذه الفئــات المحدَّ ويترتَّــب على هذا التحديــدِ أن احتياجات غيــر هذه الفئــات المحدَّ
المســتخدمين، قد ال يمكن تلبيتها بالقدر نفسه؛ مثل الجهات اإلشرافية والحكومية، المســتخدمين، قد ال يمكن تلبيتها بالقدر نفسه؛ مثل الجهات اإلشرافية والحكومية، 
نــوا ضمن اإلطار  نــوا ضمن اإلطار أو العامليــن بالشــركات، أو المتعاملين معها، فهــؤالء لم يُضمَّ أو العامليــن بالشــركات، أو المتعاملين معها، فهــؤالء لم يُضمَّ

المفاهيمي للتقارير المالية.المفاهيمي للتقارير المالية.
ويأتي هذا التحديد تعديالً لما ورد في اإلصدار السابق (عام ويأتي هذا التحديد تعديالً لما ورد في اإلصدار السابق (عام ٢٠١٠٢٠١٠) من إطار ) من إطار 
ا من المســتخدمين، وذلك ال يعني أن اإلطار  دً ا محدَّ د نوعً ا من المســتخدمين، وذلك ال يعني أن اإلطار المفاهيم، الــذي لم يحدِّ دً ا محدَّ د نوعً المفاهيم، الــذي لم يحدِّ

إطار مفاهيم التقرير المالي، (هدف ٢).). إطار مفاهيم التقرير المالي، (هدف    (١)
ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، (هدف ٥)، المحاسبة المتوسطة، كين لو، وجورج فيشر )، المحاسبة المتوسطة، كين لو، وجورج فيشر  ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، (هدف    (٢)

.٦٧٦٧/١
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١٦٣١٦٣

السابق كان يستهدف احتياجاتِ جميع مستخدمي القوائم المالية بشتَّى أنواعهم؛ فإنه السابق كان يستهدف احتياجاتِ جميع مستخدمي القوائم المالية بشتَّى أنواعهم؛ فإنه 
كما يقول هندريكسون في حديثه عن هدف التقارير المالية في إطار المفاهيم السابق: كما يقول هندريكسون في حديثه عن هدف التقارير المالية في إطار المفاهيم السابق: 
ل بعدُ أهدافُ عرض المعلومات على العاملين والعمالء والجمهور بصفة  ل بعدُ أهدافُ عرض المعلومات على العاملين والعمالء والجمهور بصفة (لم تتشــكَّ (لم تتشــكَّ
ا أن المعلوماتِ المفيدة للمستثمرين والدائنين سوف  ا أن المعلوماتِ المفيدة للمستثمرين والدائنين سوف عامة، ومع ذلك يفترض عمومً عامة، ومع ذلك يفترض عمومً
قُ في التعبير  قُ في التعبير ، وهو ما يعني أن اإلطــار الحاليَّ للمفاهيم أصدَ ا)(١)، وهو ما يعني أن اإلطــار الحاليَّ للمفاهيم أصدَ رين أيضً ا)تفيد اآلخَ رين أيضً تفيد اآلخَ
عن واقع التقاريــر المالية، وال يعكس بالضرورة اختالفًــا جوهريا عن اإلصدارات عن واقع التقاريــر المالية، وال يعكس بالضرورة اختالفًــا جوهريا عن اإلصدارات 

السابقة حول الفئات المستهدفة في إعداد التقارير المالية.السابقة حول الفئات المستهدفة في إعداد التقارير المالية.
تقويم مفهوم (المستخدمون) لحساب الزكاة:تقويم مفهوم (المستخدمون) لحساب الزكاة:

رِّ في االجتهاد الفقهي المعاصر أن المكلَّف بالزكاة في شــركات  رِّ في االجتهاد الفقهي المعاصر أن المكلَّف بالزكاة في شــركات من المســتقِ من المســتقِ
ق من إخراج المكلَّف للزكاة وفق  مُ المســاهمون، وأنَّ لوليِّ األمر التحقُّ ق من إخراج المكلَّف للزكاة وفق المساهمة هُ مُ المســاهمون، وأنَّ لوليِّ األمر التحقُّ المساهمة هُ
يها، وبناء عليه يمكن القول: إن مستخدمي البيانات  يها، وبناء عليه يمكن القول: إن مستخدمي البيانات التقدير الشرعيِّ وإيصالِها لمستحقِّ التقدير الشرعيِّ وإيصالِها لمستحقِّ

المالية لحساب الزكاة هم:المالية لحساب الزكاة هم:
ها، وتنوب إدارةُ  ها، وتنوب إدارةُ وذلك بغرض حساب الزكاة الواجبة وإخراجِ أ- المساهمون: أ- المساهمون: وذلك بغرض حساب الزكاة الواجبة وإخراجِ
الشركة عن المســاهمين في حســاب الزكاة وإخراجها في األحوال التي نَصَّ عليها الشركة عن المســاهمين في حســاب الزكاة وإخراجها في األحوال التي نَصَّ عليها 
قرارُ مجمع الفقه اإلســالمي، وهي إذا: نُصَّ على ذلك في النظام األساسي للشركة، قرارُ مجمع الفقه اإلســالمي، وهي إذا: نُصَّ على ذلك في النظام األساسي للشركة، 

مٌ من الدولة، أو صدر به قرارٌ من الجمعية العمومية. ر به قانون ملزِ مٌ من الدولة، أو صدر به قرارٌ من الجمعية العمومية.أو صدَ ر به قانون ملزِ أو صدَ
يها. يها.ممثَّلة في الجهة المختصة بجباية الزكاة وإيصالها لمستحقِّ ب- الدولة: ب- الدولة: ممثَّلة في الجهة المختصة بجباية الزكاة وإيصالها لمستحقِّ

ا لهاتين الفئتين؛  ا لهاتين الفئتين؛ وبنــاء عليه، فإن اإلفصاح الماليَّ للزكاة يجب أن يكون مالئمً وبنــاء عليه، فإن اإلفصاح الماليَّ للزكاة يجب أن يكون مالئمً
وذلك للوصول إلى معرفة الزكاة الواجبة على المساهمين في الشركة.وذلك للوصول إلى معرفة الزكاة الواجبة على المساهمين في الشركة.

وبهذا يكون إطار المفاهيم يتقاطع مع مســتخدمي البيانات المالية لحســاب وبهذا يكون إطار المفاهيم يتقاطع مع مســتخدمي البيانات المالية لحســاب 
نظرية المحاسبة، الحميد، ص ٧٦٥٧٦٥-٧٦٦٧٦٦. نظرية المحاسبة، الحميد، ص    (١)
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ر من  ر من الزكاة في فئة المســتثمرين الحاليِّين، لكن من حيــث الهدفُ ال يتفقون كما يَظهَ الزكاة في فئة المســتثمرين الحاليِّين، لكن من حيــث الهدفُ ال يتفقون كما يَظهَ
تقويم مفهوم (األهداف) فيما يلي: تقويم مفهوم (األهداف) فيما يلي: 

المفهوم الثاني: أهداف التقارير المالية.المفهوم الثاني: أهداف التقارير المالية.

د إطــار المفاهيم االحتياجَ أو الغرض الذي تَقصــد التقارير المالية ذاتُ  د إطــار المفاهيم االحتياجَ أو الغرض الذي تَقصــد التقارير المالية ذاتُ يحدِّ يحدِّ
دة، وهو: توفيــر معلومات مالية عن الوحدة توفيــر معلومات مالية عن الوحدة  دة، وهو: الغرض العام إلــى تلبيته للفئات المحدَّ الغرض العام إلــى تلبيته للفئات المحدَّ
االقتصادية، التي تكون مفيدةً للمستثمرين والمقرضين، والدائنين اآلخرين، الحاليين االقتصادية، التي تكون مفيدةً للمستثمرين والمقرضين، والدائنين اآلخرين، الحاليين 
لين؛ ألغراض اتخــاذ القرارات المتعلِّقة بتوفير مــوارد مالية للوحدة  لين؛ ألغراض اتخــاذ القرارات المتعلِّقة بتوفير مــوارد مالية للوحدة منهــم والمحتمَ منهــم والمحتمَ
ن هذه القرارات: شــراءَ أو بيع أو حيازة صكوكِ ملكيَّة أو صكوك  ن هذه القرارات: شــراءَ أو بيع أو حيازة صكوكِ ملكيَّة أو صكوك . وتتضمَّ االقتصاديةاالقتصادية. وتتضمَّ

دائنِيَّة، وتقديم قروض أو تسويتها، وغيرها من صور منح االئتماندائنِيَّة، وتقديم قروض أو تسويتها، وغيرها من صور منح االئتمان(١).
دة في غير  دة في غير ويترتَّب على هذا التحديد أن احتياجاتِ فئات المســتخدمين المحدَّ ويترتَّب على هذا التحديد أن احتياجاتِ فئات المســتخدمين المحدَّ
دِّ التقارير المالية؛ مثل: تحديد  عِ ا من قِبل مُ دُّ مقصودً عَ = ال يُ م القرار االقتصاديَّ دِّ التقارير المالية؛ مثل: تحديد مــا يخدُ عِ ا من قِبل مُ دُّ مقصودً عَ = ال يُ م القرار االقتصاديَّ مــا يخدُ
التزام الشــركة بأي معاييرَ شــرعيَّة أو أخالقية في التعامل مــع العاملين أو الخدمات التزام الشــركة بأي معاييرَ شــرعيَّة أو أخالقية في التعامل مــع العاملين أو الخدمات 
مة من قِبلها، أو المحافظة على البيئة، فهذه المعلومات وإن كانت تؤثِّر على القرار  مة من قِبلها، أو المحافظة على البيئة، فهذه المعلومات وإن كانت تؤثِّر على القرار المقدَّ المقدَّ

االقتصاديِّ لد فئات من المستخدمين، لكنَّ إطار المفاهيم ال يشمل هذه الجوانب.االقتصاديِّ لد فئات من المستخدمين، لكنَّ إطار المفاهيم ال يشمل هذه الجوانب.
تقويم مفهوم (األهداف) لغرض حساب الزكاة:تقويم مفهوم (األهداف) لغرض حساب الزكاة:

م أن إطــار المفاهيم يهدف إلــى خدمة المســتخدمين فــي القرارات  م أن إطــار المفاهيم يهدف إلــى خدمة المســتخدمين فــي القرارات تقــدَّ تقــدَّ
االســتثمارية، وعليه فإن إطــار المفاهيم ال يهدف إلى معالجة احتياج المســاهمين االســتثمارية، وعليه فإن إطــار المفاهيم ال يهدف إلى معالجة احتياج المســاهمين 
جاتِ إطار المفاهيم بالضرورة أن  جاتِ إطار المفاهيم بالضرورة أن لمعرفة القدر الواجب من الزكاة، وال يلزم من مخرَ لمعرفة القدر الواجب من الزكاة، وال يلزم من مخرَ

تكون قادرةً على تزويد المساهم بما يحتاجه من المعلومات لحساب الزكاة.تكون قادرةً على تزويد المساهم بما يحتاجه من المعلومات لحساب الزكاة.
ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، (هدف ٢)، المحاسبة المتوسطة، كين لو، وجورج فيشر )، المحاسبة المتوسطة، كين لو، وجورج فيشر  ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، (هدف    (١)

.٦٧٦٧/١
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ر التنبيه إلى أن إطار المفاهيــم يلزم اإلفصاح عن مقدار الزكاة في حال  ر التنبيه إلى أن إطار المفاهيــم يلزم اإلفصاح عن مقدار الزكاة في حال ويجدُ ويجدُ
ا  ا إخراج الشركة له أو التزام الشركة بإخراج الزكاة بالنيابة عن المساهمين، وذلك اعتبارً إخراج الشركة له أو التزام الشركة بإخراج الزكاة بالنيابة عن المساهمين، وذلك اعتبارً
ر في قائمة الدخل كمصروف، كما يَظهر ضمن  ر في قائمة الدخل كمصروف، كما يَظهر ضمن ألثره االقتصاديِّ على الشــركة، فيَظهَ ألثره االقتصاديِّ على الشــركة، فيَظهَ
االلتزامــات في قائمة المركز الماليِّ في حال التزام الشــركة بإخراج الزكاة أو وجود االلتزامــات في قائمة المركز الماليِّ في حال التزام الشــركة بإخراج الزكاة أو وجود 
ليَّة أو متوقَّعة بإخراج من الجهات المعنيَّة بالزكاة، غير أن هذا اإلفصاح ال  ليَّة أو متوقَّعة بإخراج من الجهات المعنيَّة بالزكاة، غير أن هذا اإلفصاح ال مطالبات فعْ مطالبات فعْ

يفيد في حساب الزكاة، أو التحقق من دقة حساب الشركة للزكاة.يفيد في حساب الزكاة، أو التحقق من دقة حساب الشركة للزكاة.
 QualitativeQualitative) المفهــوم الثالث: الخصائص النوعية للمعلومات المحاســبية (المفهــوم الثالث: الخصائص النوعية للمعلومات المحاســبية

.(.(characteristics of financial informationcharacteristics of financial information

، من شأنها أن تجعل من المعلومات  د إطار المفاهيم ستَّ خصائصَ نوعيةٍ ، من شأنها أن تجعل من المعلومات يحدِّ د إطار المفاهيم ستَّ خصائصَ نوعيةٍ يحدِّ
نها التقارير المالية أفيَدَ للمســتخدمين التخاذ قرارات بشأن  نها التقارير المالية أفيَدَ للمســتخدمين التخاذ قرارات بشأن المحاســبية التي تتضمَّ المحاســبية التي تتضمَّ
المنشــأة المعدة للتقرير، وبنــاء على هــذه الخصائص يكون اختيــار أَولى الطرق المنشــأة المعدة للتقرير، وبنــاء على هــذه الخصائص يكون اختيــار أَولى الطرق 
المحاســبية للقياس المقبولة، وما يفصح عنه من المعلومــات والبيانات، والطريق المحاســبية للقياس المقبولة، وما يفصح عنه من المعلومــات والبيانات، والطريق 

األمثل لإلفصاح عن هذه المعلومات المحاسبيةاألمثل لإلفصاح عن هذه المعلومات المحاسبية(١). . 
ها في  ها في وتُصنَّف الخصائص النوعية للمعلومات المحاســبية - مــن حيث أثرُ وتُصنَّف الخصائص النوعية للمعلومات المحاســبية - مــن حيث أثرُ
تقديم معلومات مفيدة للمســتخدمين التخاذ قرارات اقتصادية ذات صلة بالمنشأة - تقديم معلومات مفيدة للمســتخدمين التخاذ قرارات اقتصادية ذات صلة بالمنشأة - 

إلى:إلى:
* خصائــص أساســية (* خصائــص أساســية (Fundamental CharacteristicFundamental Characteristic):): وهــي تلــك  وهــي تلــك 
هــا في المعلومات لكي تكون مفيدةً للمســتفيدين في  هــا في المعلومات لكي تكون مفيدةً للمســتفيدين في الخصائــص التي يجب توافرُ الخصائــص التي يجب توافرُ

اتخاذ القرارات، وهي:اتخاذ القرارات، وهي:
ينظر: المحاســبة المتوســطة، كيســو، ص ٣١٣١، تعميق الفهم في اإلطار المفاهيمي، خالد ، تعميق الفهم في اإلطار المفاهيمي، خالد  ينظر: المحاســبة المتوســطة، كيســو، ص    (١)

العديم، ص العديم، ص ٧١٧١.
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١- المالءمــة (- المالءمــة (RelevanceRelevance): ): ويُقصد بها قدرة المعلومــات في التأثير على ويُقصد بها قدرة المعلومــات في التأثير على 
هم عدمَ  هم عدمَ القرارات التــي يتخذها المســتخدمون، وإن اختار المســتخدمون أو بعضُ القرارات التــي يتخذها المســتخدمون، وإن اختار المســتخدمون أو بعضُ
دُّ المعلومات مالئمةً  عَ دُّ المعلومات مالئمةً االســتفادة منها، أو كانوا على علم بها من مصادرَ أخــر. وتُ عَ االســتفادة منها، أو كانوا على علم بها من مصادرَ أخــر. وتُ
ةٌ (Confirmatory ValueConfirmatory Value)، بمعنــى أنها توفِّر معلوماتٍ عن )، بمعنــى أنها توفِّر معلوماتٍ عن  ةٌ (إذا كان لهــا قيمة تأكيديَّ إذا كان لهــا قيمة تأكيديَّ
ةٌ  ا لهــا، أو إذا كان لها قيمة تنبؤيَّ ا لها أو تغييرً ةٌ تقويمات ســابقة (تغذية راجعــة) تأكيدً ا لهــا، أو إذا كان لها قيمة تنبؤيَّ ا لها أو تغييرً تقويمات ســابقة (تغذية راجعــة) تأكيدً
(predictive valuepredictive value) بالنتائج المســتقبلية، أو كان لها قيمــة تأكيدية وتنبؤية في نفس ) بالنتائج المســتقبلية، أو كان لها قيمــة تأكيدية وتنبؤية في نفس 

الوقت.الوقت.
دُّ األهمية النسبية (MaterialityMateriality) ) جانبًا مهما في تحديد مالءمة المعلومة، جانبًا مهما في تحديد مالءمة المعلومة،  عَ دُّ األهمية النسبية (وتُ عَ وتُ
وذلــك إذا كان حذف المعلومة أو ســوءُ عرضها يؤثِّر على القــرارات التي يتخذها وذلــك إذا كان حذف المعلومة أو ســوءُ عرضها يؤثِّر على القــرارات التي يتخذها 

المستخدمون على أساس المعلومات المالية عن المنشأة المعدة للتقرير.المستخدمون على أساس المعلومات المالية عن المنشأة المعدة للتقرير.
٢- التعبيــر الصــادق (- التعبيــر الصــادق (Faithful representationFaithful representation): ): ويُقصــد به: اإلظهار ويُقصــد به: اإلظهار 
المطابق للواقــع للمعلومات المالية التي تفصح عنهــا القوائم المالية، وهناك ثالث المطابق للواقــع للمعلومات المالية التي تفصح عنهــا القوائم المالية، وهناك ثالث 

خصائص تُساهم في تحقيق التعبير الصادق، وهي: خصائص تُساهم في تحقيق التعبير الصادق، وهي: 
االكتمــال (completnesscompletness): ): ويُقصد بها أن القوائــم المالية يجب أالَّ ويُقصد بها أن القوائــم المالية يجب أالَّ  االكتمــال (أ-  أ- 
يُحذفَ منها أي بنود أو معامالت مهمة نســبيا، وذلك خالل المدة التي يُحذفَ منها أي بنود أو معامالت مهمة نســبيا، وذلك خالل المدة التي 

ر التقرير بشأنها. ر التقرير بشأنها.يصدُ يصدُ
الحيــاد (neutralityneutrality): ): والمقصــد أن يكون إعــداد القوائم خاليًا من والمقصــد أن يكون إعــداد القوائم خاليًا من  الحيــاد (ب-  ب- 

التحيُّز في اختيار المعلومات المالية أو طريقة عرضها.التحيُّز في اختيار المعلومات المالية أو طريقة عرضها.
الخلــو من الخطأ (Free from errorFree from error): ): ويقصد به أالَّ يكون هناك خطأ ويقصد به أالَّ يكون هناك خطأ  الخلــو من الخطأ (ت-  ت- 
ةُ الكاملة  لزم منه بالضــرورة الدقَّ ةُ الكاملة أو حذف في وصــف الظاهرة، وال يَ لزم منه بالضــرورة الدقَّ أو حذف في وصــف الظاهرة، وال يَ
د على أساس  د على أساس في جميع الجوانب، وال ســيما في المعلومات التي تُحدَّ في جميع الجوانب، وال ســيما في المعلومات التي تُحدَّ

التقدير.التقدير.
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لــة (Enhancing CharacteristicEnhancing Characteristic): ): وهذه وهذه  زة أو المكمِّ لــة (* الخصائص المعزِّ زة أو المكمِّ * الخصائص المعزِّ
الخصائص تزيد من فائدة التقارير المالية، لكنها ليســت ضرورية، وقد تســاعد هذه الخصائص تزيد من فائدة التقارير المالية، لكنها ليســت ضرورية، وقد تســاعد هذه 
الخصائــصُ في تحديد أَولــى الطرق في وصــف الظاهرة، إذا كان كلٌّ منها يتَّســم الخصائــصُ في تحديد أَولــى الطرق في وصــف الظاهرة، إذا كان كلٌّ منها يتَّســم 

بالمالءمة والتعبير الصادق، وتتمثَّل فيما يأتي:بالمالءمة والتعبير الصادق، وتتمثَّل فيما يأتي:
١- القابلية للفهــم (- القابلية للفهــم (UnderstandabilityUnderstandability): ): فالقوائم يجب أن تكون مفهومة فالقوائم يجب أن تكون مفهومة 
ض أن يكون  ا نسبيا، فإنه يُفترَ ز، ولكون الفهم أمرً ض أن يكون لمستخدميها بشــكل واضح وموجَ ا نسبيا، فإنه يُفترَ ز، ولكون الفهم أمرً لمستخدميها بشــكل واضح وموجَ
لد مستخدمي القوائم المالية قدرٌ من المعرفة الالزمة باألعمال واألنشطة االقتصادية لد مستخدمي القوائم المالية قدرٌ من المعرفة الالزمة باألعمال واألنشطة االقتصادية 

لفهم هذه القوائم.لفهم هذه القوائم.
٢- القابلية للمقارنــة (- القابلية للمقارنــة (ComparabilityComparability): ): والمقصود أن تكون القوائم قابلةً والمقصود أن تكون القوائم قابلةً 
للمقارنة مع مجموعة من القوائم المالية، ســواء للوحدة االقتصادية ذاتها في سنوات للمقارنة مع مجموعة من القوائم المالية، ســواء للوحدة االقتصادية ذاتها في سنوات 

.ماضية، أو مع شركات أخر.ماضية، أو مع شركات أخر
ــن القوائم المالية  ــن القوائم المالية ويُقصد أن تتضمَّ ٣- القابليــة للتحقُّــق (- القابليــة للتحقُّــق (VerifiabilityVerifiability): ): ويُقصد أن تتضمَّ
ق من عدة مراقبين مســتقلِّين على قدرٍ من المعرفة للتأكيد على  ق من عدة مراقبين مســتقلِّين على قدرٍ من المعرفة للتأكيد على معلوماتٍ قابلةً للتحقُّ معلوماتٍ قابلةً للتحقُّ
ق بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا  ا معيَّنًا هو تعبير صادق، ســواءٌ كان التحقُّ ق بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا أن وصفً ا معيَّنًا هو تعبير صادق، ســواءٌ كان التحقُّ أن وصفً
عِ  قِ جمْ ح عن االفتراضات األســاس، وطرُ عِ يقتضي أنه في األمور التقديرية فإنه يُفصَ قِ جمْ ح عن االفتراضات األســاس، وطرُ يقتضي أنه في األمور التقديرية فإنه يُفصَ

المعلومات، والعوامل والظروف األخر التي تؤيِّد المعلومات.المعلومات، والعوامل والظروف األخر التي تؤيِّد المعلومات.
٤- توفير المعلومات في الوقت المناســب (- توفير المعلومات في الوقت المناســب (TimelinessTimeliness): ): ويُقصد به إتاحة ويُقصد به إتاحة 
المعلومات لصانعي القرار في الوقت المناســب، وهو ما يعني التأكيد على الســرعة المعلومات لصانعي القرار في الوقت المناســب، وهو ما يعني التأكيد على الســرعة 
، وإن كان قد تتَّصف بعضُ المعلومات التي  ، وإن كان قد تتَّصف بعضُ المعلومات التي في تقديم المعلومات من حيث األصــلُ في تقديم المعلومات من حيث األصــلُ
تُوفَّر بعد مدة طويلة بأنها مفيدة؛ لتلبيتها الحتياج بعض المستخدمين لتحديد وتقدير تُوفَّر بعد مدة طويلة بأنها مفيدة؛ لتلبيتها الحتياج بعض المستخدمين لتحديد وتقدير 

االتجاهات.االتجاهات.



١٦٨١٦٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ثالثًا: تقويم مفهوم (الخصائص النوعية للمعلومات) لغرض حساب الزكاة:ثالثًا: تقويم مفهوم (الخصائص النوعية للمعلومات) لغرض حساب الزكاة:
يمكن إيجاز تقويم الخصائص النوعية للمعلومات في النقاط التالية: يمكن إيجاز تقويم الخصائص النوعية للمعلومات في النقاط التالية: 

نها القوائمُ  نها القوائمُ أن مفهوم المالءمة مرتبطٌ بإفادة المعلومات والبيانات التي تتضمَّ ١- - أن مفهوم المالءمة مرتبطٌ بإفادة المعلومات والبيانات التي تتضمَّ
المالية للمســتخدم في اتخاذ قرارٍ اقتصاديٍّ متعلِّق بالمنشــأة، وهذه الخصيصة ترتبط المالية للمســتخدم في اتخاذ قرارٍ اقتصاديٍّ متعلِّق بالمنشــأة، وهذه الخصيصة ترتبط 
ها في ارتباط اإلفصاح عن البند في القوائم المالية بهذا الهدف،  ها في ارتباط اإلفصاح عن البند في القوائم المالية بهذا الهدف، بالهدف العام، ويظهر أثرُ بالهدف العام، ويظهر أثرُ
ا لهدف  ا لهدف وهو ما يعني عدم التوافق العتبارات حســاب الزكاة متى ما كان اعتبارها مخالفً وهو ما يعني عدم التوافق العتبارات حســاب الزكاة متى ما كان اعتبارها مخالفً
المحاســبة، ويظهر أثرُ ذلك في عدد من المشكالت، في إثبات البند في القوائم المالية، المحاســبة، ويظهر أثرُ ذلك في عدد من المشكالت، في إثبات البند في القوائم المالية، 

أو األساسِ المعتبَر في قياسه، أو طريقة اإلفصاح عنه، كما سيأتي تفصيل الكالم عنه. أو األساسِ المعتبَر في قياسه، أو طريقة اإلفصاح عنه، كما سيأتي تفصيل الكالم عنه. 
٢- أن مبدأ األهمية النســبية متصل بمبدأ المالءمــة، وترتبط طريقة اإلفصاح - أن مبدأ األهمية النســبية متصل بمبدأ المالءمــة، وترتبط طريقة اإلفصاح 
عن البند في القوائم المالية باألهمية النسبية للبند في إفادة المستخدم في اتخاذ القرار عن البند في القوائم المالية باألهمية النسبية للبند في إفادة المستخدم في اتخاذ القرار 
ح عن معلومات ذات أثر في حساب الزكاة؛ لكون أهميتها في  ؛ فقد ال يُفصَ ح عن معلومات ذات أثر في حساب الزكاة؛ لكون أهميتها في االقتصاديِّ ؛ فقد ال يُفصَ االقتصاديِّ
القرار االقتصاديِّ ليســت كبيرة، أو تُدرج عدد من البنود ضمن بنود إجمالية لضعف القرار االقتصاديِّ ليســت كبيرة، أو تُدرج عدد من البنود ضمن بنود إجمالية لضعف 
ر الحكم  ؛ مثل: إدراج البند في القوائم المالية ضمن بنود عامة يتعذَّ ر الحكم تأثيرها االقتصاديِّ ؛ مثل: إدراج البند في القوائم المالية ضمن بنود عامة يتعذَّ تأثيرها االقتصاديِّ

.التزامات أخر ،ة، مثل أن يُقال: أصول أخر ة، مثل أن يُقال: أصول أخر، التزامات أخر.بناءً عليه من الناحية الزكويَّ بناءً عليه من الناحية الزكويَّ
دُّ خاصيــة التعبير الصــادق (Faithful representationFaithful representation) أقلَّ وزنًا من ) أقلَّ وزنًا من  عَ دُّ خاصيــة التعبير الصــادق (- تُ عَ ٣- تُ
عدُّ بديالً عن صفة (الموثوقية أو االعتماد على  عدُّ بديالً عن صفة (الموثوقية أو االعتماد على حيث األهمية من مبدأ المالءمة، وهو يُ حيث األهمية من مبدأ المالءمة، وهو يُ
المعلومة) (المعلومة) (reliabilityreliability) في إطار المفاهيم الســابق، والهدف من هذه الســمة تقديمُ ) في إطار المفاهيم الســابق، والهدف من هذه الســمة تقديمُ 
معلومــات أكثرَ فائدةً لمســتخدم القوائم المالية، وإن كانت أقلَّ مســتو من حيث معلومــات أكثرَ فائدةً لمســتخدم القوائم المالية، وإن كانت أقلَّ مســتو من حيث 
ع  هَ المعايير الدولية إلــى اعتماد القيمة الجارية، وتراجُ ــر توجُّ ع الموثوقية، وهو ما يفسِّ هَ المعايير الدولية إلــى اعتماد القيمة الجارية، وتراجُ ــر توجُّ الموثوقية، وهو ما يفسِّ

االعتماد على التكلفة التاريخية. االعتماد على التكلفة التاريخية. 
ويَّة موافقٌ من حيث األصل ألصول حســاب  ويَّة موافقٌ من حيث األصل ألصول حســاب وهذا المبــدأ من الناحيــة الزكَ وهذا المبــدأ من الناحيــة الزكَ
الزكاة؛ حيث إن المكلَّف يجوز له العملُ بالظنِّ الغالب فيما يتعلَّق بحساب ما يملِك الزكاة؛ حيث إن المكلَّف يجوز له العملُ بالظنِّ الغالب فيما يتعلَّق بحساب ما يملِك 



اإلفصاح المالي لشركات المساهمة مفهومه، ومبادئه، ومشكالته الزكويةاإلفصاح المالي لشركات المساهمة مفهومه، ومبادئه، ومشكالته الزكوية

١٦٩١٦٩

بولُ قول المكلَّــف دون الحاجة إلى التفتيش  بولُ قول المكلَّــف دون الحاجة إلى التفتيش من األمــوال الزكوية، كما أن األصل قَ من األمــوال الزكوية، كما أن األصل قَ
ا للظاهر. ره من الزكاة موافقً ي أو التدقيق، إذا كان ما قدَّ ا للظاهر.أو التحرِّ ره من الزكاة موافقً ي أو التدقيق، إذا كان ما قدَّ أو التحرِّ

ــدُّ خاصية (القابليــة للفهم) موافقةً من حيث المبدأ ألصول الشــريعة  عَ ــدُّ خاصية (القابليــة للفهم) موافقةً من حيث المبدأ ألصول الشــريعة - تُ ٤- تُعَ
ا، وفي حســاب الزكاة على ســبيل الخصوص، لكنَّ اإلشكال هنا  ا، وفي حســاب الزكاة على ســبيل الخصوص، لكنَّ اإلشكال هنا في التكليف عمومً في التكليف عمومً
ا من المعرفة، وهذا قد يكون  ا من المعرفة، وهذا قد يكون أن المحاســبة تفترض في مســتخدم القوائم المالية قدرً أن المحاســبة تفترض في مســتخدم القوائم المالية قدرً
؛ ألن أحكام الشــريعة مبنيَّةٌ على األُميَّة، فقد يكون في تكليف المساهم بهذه  ؛ ألن أحكام الشــريعة مبنيَّةٌ على األُميَّة، فقد يكون في تكليف المساهم بهذه مشكِالً مشكِالً
المعرفة، سواء بنفسه أو بغيره، لحساب الزكاة= مخالفةٌ لألصل الشرعي الذي يقضي المعرفة، سواء بنفسه أو بغيره، لحساب الزكاة= مخالفةٌ لألصل الشرعي الذي يقضي 

م في أصل المقاصد. ة، كما تقدَّ م في أصل المقاصد.أميَّة هذه األمَّ ة، كما تقدَّ أميَّة هذه األمَّ
٥- القابليــة للمقارنــة، قد يقال: إن هــذا الوصفَ غير مؤثِّــر، لكن يظهر أن - القابليــة للمقارنــة، قد يقال: إن هــذا الوصفَ غير مؤثِّــر، لكن يظهر أن 
ن بين األحداث االقتصادية المتقاربة في األثر االقتصادي، وإن كانت  ن بين األحداث االقتصادية المتقاربة في األثر االقتصادي، وإن كانت المحاســبة تقارِ المحاســبة تقارِ
مختلفةً من حيث التكييف الفقهيُّ والقانوني، وهو ما ينعكس على طريقة أسس إثبات مختلفةً من حيث التكييف الفقهيُّ والقانوني، وهو ما ينعكس على طريقة أسس إثبات 

هذه األصول في القوائم المالية وأسس قياسها.هذه األصول في القوائم المالية وأسس قياسها.
ق، قد يقال: إنها صفة غير مؤثرة على حســاب الزكاة، وإن  ق، قد يقال: إنها صفة غير مؤثرة على حســاب الزكاة، وإن - القابليــة للتحقُّ ٦- القابليــة للتحقُّ
كانت مؤثرة في حال ما إذا اعتبرنا أموال شركات المساهمة من األموال الظاهرة التي كانت مؤثرة في حال ما إذا اعتبرنا أموال شركات المساهمة من األموال الظاهرة التي 
هِ المعنــى أن يكون المال قابالً  هِ المعنــى أن يكون المال قابالً تُجبــى زكاتُها؛ ألن ظهور المــال يعتمد في أحد أَوجُ تُجبــى زكاتُها؛ ألن ظهور المــال يعتمد في أحد أَوجُ
للتحقق، وإن كانت الزكاة من حيث األصــلُ ال يجب على الدولة التدقيقُ في أموال للتحقق، وإن كانت الزكاة من حيث األصــلُ ال يجب على الدولة التدقيقُ في أموال 
الناس وال الســؤال عنها، وال طلب كشــفها، إال في حال وجود ما يقتضي ذلك من الناس وال الســؤال عنها، وال طلب كشــفها، إال في حال وجود ما يقتضي ذلك من 

ب المكلَّف من الزكاة.  ب المكلَّف من الزكاة. وجود بيِّنة أو تهمة على تهرُّ وجود بيِّنة أو تهمة على تهرُّ
٧- أن توفير المعلومات في الوقت المناســب مــن المفاهيم التي تتوافق مع - أن توفير المعلومات في الوقت المناســب مــن المفاهيم التي تتوافق مع 
الزكاة من حيث األصل، لكن باعتبار أن مفهوم المناسبة يرتبط بأهداف المستثمرين، الزكاة من حيث األصل، لكن باعتبار أن مفهوم المناسبة يرتبط بأهداف المستثمرين، 
ولهذا يفســر عدم التزام التقارير المالية باإلفصاح عــن توفير المعلومات في أوقات ولهذا يفســر عدم التزام التقارير المالية باإلفصاح عــن توفير المعلومات في أوقات 

، والزكاة عند الحصاد. ريِّ لِ القمَ وْ ، والزكاة عند الحصاد.وجوب الزكاة، مثل الحَ ريِّ لِ القمَ وْ وجوب الزكاة، مثل الحَ
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

.(.(financial statementsfinancial statements) المفهوم الرابع: عناصر القوائم المالية) المفهوم الرابع: عناصر القوائم المالية

 GeneralGeneral) ف القوائــم الماليــة أو التقارير الماليــة ذات الغرض العــام ف القوائــم الماليــة أو التقارير الماليــة ذات الغرض العــام (تُعرَّ تُعرَّ
purpose financial statementspurpose financial statements) بأنها: (القوائم التي يُقصد منها أن تلبِّيَ احتياجاتِ ) بأنها: (القوائم التي يُقصد منها أن تلبِّيَ احتياجاتِ 

مة لتوفير  مة لتوفير المستخدمين الذين ليس بإمكانهم مطالبةُ المنشأة بإعداد تقاريرَ تكون مصمَّ المستخدمين الذين ليس بإمكانهم مطالبةُ المنشأة بإعداد تقاريرَ تكون مصمَّ
دة من المعلومات)(١). .  دة من المعلومات)احتياجاتهم المحدَّ احتياجاتهم المحدَّ

ويَختصُّ هذا المفهوم بتحديد العناصر التي تشــتمل عليها القوائم، والتي ويَختصُّ هذا المفهوم بتحديد العناصر التي تشــتمل عليها القوائم، والتي 
ر (اآلثــار المالية للمعامالت واألحداث األخــر عن طريق تجميعها في  ر (اآلثــار المالية للمعامالت واألحداث األخــر عن طريق تجميعها في تصوِّ تصوِّ
ا لخصائصها االقتصادية)(٢)، وقد ميز هذا المفهوم بين العناصر ، وقد ميز هذا المفهوم بين العناصر  ا لخصائصها االقتصادية)فئات واسعة، وفقً فئات واسعة، وفقً
نى ببيــان الموارد والحقوق على  نى ببيــان الموارد والحقوق على التي تتعلَّق بالمركز الماليِّ للمنشــأة، والتي تُعْ التي تتعلَّق بالمركز الماليِّ للمنشــأة، والتي تُعْ
المنشــأة في وقت معيَّن، وتلك التي تتعلَّق باألداء، والتي تُعنى ببيان التعامالت المنشــأة في وقت معيَّن، وتلك التي تتعلَّق باألداء، والتي تُعنى ببيان التعامالت 
االقتصادية للمنشــأة خالل مدة معيَّنة واآلثار المترتبة عليها، وســأتناولها وفق االقتصادية للمنشــأة خالل مدة معيَّنة واآلثار المترتبة عليها، وســأتناولها وفق 

التفصيل اآلتي:التفصيل اآلتي:
ن ثالثة  ن ثالثة )، فإنها تتضمَّ فأما عناصر قياس المركز المالي (فأما عناصر قياس المركز المالي (Financial positionFinancial position)، فإنها تتضمَّ

عناصر رئيسةعناصر رئيسة(٣):
١- األصــل (- األصــل (AssetAsset)، )، وهو: (مورد تُســيطِر عليه المنشــأة، كنتيجة ألحداث وهو: (مورد تُســيطِر عليه المنشــأة، كنتيجة ألحداث 

توقَّع أن تتدفَّق منه منافعُ اقتصادية مستقبلية للوحدة). توقَّع أن تتدفَّق منه منافعُ اقتصادية مستقبلية للوحدة).سابقة، ويُ سابقة، ويُ
٢- االلتزام (- االلتزام (LiabilityLiability)، )، وهو: (التزام حاليٌّ على المنشأة، ناشئٌ عن أحداث وهو: (التزام حاليٌّ على المنشأة، ناشئٌ عن أحداث 
توقَّع أن ينتج عن تسويته تدفُّقٌ خارج من المنشأة لموارد تنطوي على منافعَ  توقَّع أن ينتج عن تسويته تدفُّقٌ خارج من المنشأة لموارد تنطوي على منافعَ سابقة، ويُ سابقة، ويُ

اقتصادية).اقتصادية).
معيار المحاسبة الدولي (١) عرض القوائم المالية، فقرة () عرض القوائم المالية، فقرة (٧).). معيار المحاسبة الدولي (   (١)

إطار مفاهيم التقرير المالي، الفقرة (٤. . ٢).). إطار مفاهيم التقرير المالي، الفقرة (   (٢)
السابقلسابق، الفقرة (، الفقرة (٤. . ٤).). ا   (٣)
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١٧١١٧١

٣- حــق الملكية (- حــق الملكية (EquityEquity)، )، وهو: (الحصة المتبقية من أصول المنشــأة بعد وهو: (الحصة المتبقية من أصول المنشــأة بعد 
طرح جميع التزاماتها).طرح جميع التزاماتها).

لُ مفهوم األصل وااللتزام في القوائم المالية  لُ مفهوم األصل وااللتزام في القوائم المالية وربما قد يكون من األهمية تناوُ وربما قد يكون من األهمية تناوُ
بنــوعٍ من التفصيل؛ لما لهما من أثر في حســاب الزكاة، وذلــك من خالل النقاط بنــوعٍ من التفصيل؛ لما لهما من أثر في حســاب الزكاة، وذلــك من خالل النقاط 

التالية:التالية:
١- اعتمد إطار المفاهيم في تعريف العناصر األساســية للقوائم المالية على - اعتمد إطار المفاهيم في تعريف العناصر األساســية للقوائم المالية على 
مَدخل األصــول وااللتزامات، ويترتَّب على هذا أن األصل وااللتزام هما المفهومان مَدخل األصــول وااللتزامات، ويترتَّب على هذا أن األصل وااللتزام هما المفهومان 
األساســيان في هذا المدخل، ويتوقَّف على تعريف كلٍّ منهما تعريفُ باقي العناصر األساســيان في هذا المدخل، ويتوقَّف على تعريف كلٍّ منهما تعريفُ باقي العناصر 

التي تشملها القوائمُ الماليةالتي تشملها القوائمُ المالية(١).
٢- أن تعريــف كلٍّ مــن األصل وااللتزام كان بتحديد (الســمات األســاس - أن تعريــف كلٍّ مــن األصل وااللتزام كان بتحديد (الســمات األســاس 
لها)لها)(٢)، وهذه الســمات فــي حقيقتها تعتمد علــى اآلثار االقتصاديــة المترتِّبة على ، وهذه الســمات فــي حقيقتها تعتمد علــى اآلثار االقتصاديــة المترتِّبة على 
ــا داخالً لمنافعَ اقتصادية في  قً ن تدفُّ ، فنجد أن األصل يتضمَّ ــا داخالً لمنافعَ اقتصادية في كلٍّ منهما بشــكلٍ رئيسٍ قً ن تدفُّ ، فنجد أن األصل يتضمَّ كلٍّ منهما بشــكلٍ رئيسٍ
ا في المستقبل، والذي يجب أن يكون  ا خارجً قً ن تدفُّ ا في المستقبل، والذي يجب أن يكون المســتقبل، بينما االلتزام يتضمَّ ا خارجً قً ن تدفُّ المســتقبل، بينما االلتزام يتضمَّ
ها في  عُ وقوعُ توقَّ ا يُ ها في في كلٍّ منهمــا نتيجةً ألحداث وقَعتْ في الماضي، وليــس أحداثً عُ وقوعُ توقَّ ا يُ في كلٍّ منهمــا نتيجةً ألحداث وقَعتْ في الماضي، وليــس أحداثً
المســتقبل، وعليه؛ فإنه (عند تقدير ما إذا كان بندٌ ما يســتوفي تعريفَ أصلٍ أو التزام المســتقبل، وعليه؛ فإنه (عند تقدير ما إذا كان بندٌ ما يســتوفي تعريفَ أصلٍ أو التزام 
لزم االهتمام بجوهره األســاس، وواقعِه االقتصادي، وليس  لزم االهتمام بجوهره األســاس، وواقعِه االقتصادي، وليس أو حقــوق ملكية، فإنه يَ أو حقــوق ملكية، فإنه يَ
دَ شكلِه القانوني)(٣)، وبالتالي ففي عقد اإليجار التمويلي، فإن الجوهر األساس ، وبالتالي ففي عقد اإليجار التمويلي، فإن الجوهر األساس  دَ شكلِه القانوني)مجرَّ مجرَّ
ر، ويسيطر  ر، ويسيطر للعقد أن المســتأجر يقتني المنافعَ االقتصادية الستخدام األصل المستأجَ للعقد أن المســتأجر يقتني المنافعَ االقتصادية الستخدام األصل المستأجَ
ينظر: نظرية المحاســبة، الحميد، ص ٣٣٢٣٣٢، تعميــق الفهم في اإلطار المفاهيمي، د. خالد ، تعميــق الفهم في اإلطار المفاهيمي، د. خالد  ينظر: نظرية المحاســبة، الحميد، ص    (١)

العديم، ص العديم، ص ٨١٨١.
إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ٥).). إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (٢)

السابقلسابق، فقرة (، فقرة (٤. . ٦).). ا   (٣)



١٧٢١٧٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

على هذه المنافع خالل الجــزء األكبر من حياة األصل اإلنتاجية، وذلك مقابل التزامٍ على هذه المنافع خالل الجــزء األكبر من حياة األصل اإلنتاجية، وذلك مقابل التزامٍ 
بدفع مبلغ يقترب من القيمة العادلة لألصــل واألعباءِ المالية المرتبطة به، وبناء عليه بدفع مبلغ يقترب من القيمة العادلة لألصــل واألعباءِ المالية المرتبطة به، وبناء عليه 
ع عليه في االلتزامات المبالِغُ  ر، ويوضَ ر ضمن أصول المستأجِ ع عليه في االلتزامات المبالِغُ يثبت األصل المستأجَ ر، ويوضَ ر ضمن أصول المستأجِ يثبت األصل المستأجَ

المرتبطة باالنتفاع والسيطرة على منافع األصلالمرتبطة باالنتفاع والسيطرة على منافع األصل(١).
٣- ما ورد من تعريف األصل بأنه: (مورد تُســيطِر عليه المنشــأة يقتضي عدمَ - ما ورد من تعريف األصل بأنه: (مورد تُســيطِر عليه المنشــأة يقتضي عدمَ 
مُ في المنافع االقتصادية  مُ في المنافع االقتصادية اشتراط ملكية المنشأة لألصل، ويُقصد بالسيطرة هنا: التحكُّ اشتراط ملكية المنشأة لألصل، ويُقصد بالسيطرة هنا: التحكُّ
للمنشــأة، والقدرة على اتخاذ القرار بشــأنها)للمنشــأة، والقدرة على اتخاذ القرار بشــأنها)(٢)، و(المنفعة االقتصادية المســتقبليَّة ، و(المنفعة االقتصادية المســتقبليَّة 
الكامنة في أصل ما، هي إمكانية أن يســاهم -بشــكل مباشر أو غير مباشر- في توليد الكامنة في أصل ما، هي إمكانية أن يســاهم -بشــكل مباشر أو غير مباشر- في توليد 
ا من األنشطة  ا من األنشطة ، ســواء كانت هذه المنفعة جزءً النقد ومعادِالت النقد إلى المنشــأة)النقد ومعادِالت النقد إلى المنشــأة)(٣)، ســواء كانت هذه المنفعة جزءً
التشــغيلية للمنشأة، أو كانت في شكل قابل للتحول إلى نقد، أو القدرة على تخفيض التشــغيلية للمنشأة، أو كانت في شكل قابل للتحول إلى نقد، أو القدرة على تخفيض 

التدفُّقات النقدية الخارجة.التدفُّقات النقدية الخارجة.
ذ شــكالً ماديا، فاألصول غير الملموســة، مثل  ذ شــكالً ماديا، فاألصول غير الملموســة، مثل وال يلزم فــي األصل أن يتخِ وال يلزم فــي األصل أن يتخِ
توقَّع منهــا منافعُ اقتصادية  توقَّع منهــا منافعُ اقتصادية بــراءات االختراع وحقوق التأليــف، هي أصول إذا كان يُ بــراءات االختراع وحقوق التأليــف، هي أصول إذا كان يُ
 ، دُّ أصالً عَ ق فيها شرط السيطرة، فالمعرفة غير المختصة ال تُ ، مستقبلية، بشرط أن يتحقَّ دُّ أصالً عَ ق فيها شرط السيطرة، فالمعرفة غير المختصة ال تُ مستقبلية، بشرط أن يتحقَّ

وإن كان يمكن أن ينتج عنها منافعُ مستقبليةوإن كان يمكن أن ينتج عنها منافعُ مستقبلية(٤). . 
ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ٦)، المحاســبة المتوسطة، كلين لو، وجورج )، المحاســبة المتوسطة، كلين لو، وجورج  ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (١)

فيشر، ص فيشر، ص ٧٢٧٢-٧٣٧٣. . 
ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ١٢١٢)، المحاســبة المتوسطة، كلين لو، وجورج )، المحاســبة المتوسطة، كلين لو، وجورج  ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (٢)

فيشر، ص فيشر، ص ٧٢٧٢.
ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ٨)، المحاســبة المتوسطة، كلين لو، وجورج )، المحاســبة المتوسطة، كلين لو، وجورج  ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (٣)

فيشر، ص فيشر، ص ٧٢٧٢.
ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ١١١١)، المحاســبة المتوسطة، كلين لو، وجورج )، المحاســبة المتوسطة، كلين لو، وجورج  ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (٤)

فيشر، ص فيشر، ص ٧٢٧٢.
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١٧٣١٧٣

ــعُ وأشمل من مفهوم االلتزام  ــعُ وأشمل من مفهوم االلتزام - أن مفهوم االلتزامات في إطار المفاهيم أوسَ ٤- أن مفهوم االلتزامات في إطار المفاهيم أوسَ
م أو لمتطلبٍ  ، فااللتزامات قد تكــون واجبةَ النفاذ قانونًا؛ نتيجة لعقــد ملزِ م أو لمتطلبٍ القانونــيِّ ، فااللتزامات قد تكــون واجبةَ النفاذ قانونًا؛ نتيجة لعقــد ملزِ القانونــيِّ
تشريعي. كما قد تنشأ االلتزامات عن ممارســة األعمال العادية والعُرف والرغبة في تشريعي. كما قد تنشأ االلتزامات عن ممارســة األعمال العادية والعُرف والرغبة في 

المحافظة على عالقات عمل جيدة، أو في التصرف بطريقة عادلة. المحافظة على عالقات عمل جيدة، أو في التصرف بطريقة عادلة. 
ك  رت المنشــأة كنوع من السياســة أن تقوم بتدارُ ك إذا قرَّ رت المنشــأة كنوع من السياســة أن تقوم بتدارُ فعلى ســبيل المثال: فعلى ســبيل المثال: إذا قرَّ
العيوب فــي منتجاتها، حتى عندما تظهر هذه العيوب فــي منتجاتها بعد انقضاء فترة العيوب فــي منتجاتها، حتى عندما تظهر هذه العيوب فــي منتجاتها بعد انقضاء فترة 
دُّ التزامات(١)، ،  عَ عَ إنفاقُها والمتعلِّقةَ بســلع مبيعة بالفعل تُ دُّ التزاماتالضمان، فإن المبالِغ المتوقَّ عَ عَ إنفاقُها والمتعلِّقةَ بســلع مبيعة بالفعل تُ الضمان، فإن المبالِغ المتوقَّ
وهو ما يعني أن قياس بعض االلتزامات يكون بدرجة من التقدير، وهو ما كان يصنَّف وهو ما يعني أن قياس بعض االلتزامات يكون بدرجة من التقدير، وهو ما كان يصنَّف 
صات في بعض الدول، بناء على اشــتراطهم في االلتزام أن يكون قابالً  صات في بعض الدول، بناء على اشــتراطهم في االلتزام أن يكون قابالً على أنه مخصَّ على أنه مخصَّ

للقياس دون الحاجة إلى التقديرللقياس دون الحاجة إلى التقدير(٢).
ف حقوق الملكية بأنها القيمة المتبقية من أصول الوحدة بعد طرح بأنها القيمة المتبقية من أصول الوحدة بعد طرح  ــا: تُعرَّ ف حقوق الملكية خامسً ــا: تُعرَّ خامسً
جميع التزاماتها، وهو يشــمل جميع أنواع المنشــآت؛ مثل: المنشأة الفردية، وشركات جميع التزاماتها، وهو يشــمل جميع أنواع المنشــآت؛ مثل: المنشأة الفردية، وشركات 
التضامن، واألوقاف، وتصنَّف بنود حقوق الملكية في هذه المنشآت بما يُناسب كال منها التضامن، واألوقاف، وتصنَّف بنود حقوق الملكية في هذه المنشآت بما يُناسب كال منها 
بحسب طبيعتها القانونية، أما فيما يتعلَّق بشركات المساهمة فإنه يفصح فيها عن األموال بحسب طبيعتها القانونية، أما فيما يتعلَّق بشركات المساهمة فإنه يفصح فيها عن األموال 
ا  ا المساهم بها من قِبل المســاهمين، واألرباح المبقاة، واالحتياطيات التي تمثِّل اقتطاعً المساهم بها من قِبل المســاهمين، واألرباح المبقاة، واالحتياطيات التي تمثِّل اقتطاعً
من األرباح المتبقية للمحافظة على رأس مال الشركة؛ إلى غير ذلك من التصنيفات التي من األرباح المتبقية للمحافظة على رأس مال الشركة؛ إلى غير ذلك من التصنيفات التي 

تشير إلى قدرة المنشأة على توزيع حقوق ملكيتها أو إبقائها لغرضٍ ماتشير إلى قدرة المنشأة على توزيع حقوق ملكيتها أو إبقائها لغرضٍ ما(٣).
ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ١٥١٥). ).  ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (١)

ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (نظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ١٩١٩)، )، المحاســبة المتوسطة، كلين لو، وجورج المحاســبة المتوسطة، كلين لو، وجورج  ي   (٢)
فيشر، ص فيشر، ص ١٣٥١٣٥.

ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ٢٠٢٠)، ص )، ص ٢٣٢٣، المحاسبة المتوسطة، كلين لو، ، المحاسبة المتوسطة، كلين لو،  ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (٣)
وجورج فيشر، ص وجورج فيشر، ص ١٣٦١٣٦.



١٧٤١٧٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

أما العناصر المتعلِّقة باألداء، أما العناصر المتعلِّقة باألداء، فهي مصطلحان رئيسان: الدخل، والمصروفات، فهي مصطلحان رئيسان: الدخل، والمصروفات، 
وتعرف كما يلي:وتعرف كما يلي:

١- الدخــل (- الدخــل (incomeincome) هو: ) هو: (زيــادات في المنافع االقتصاديــة خالل الفترة (زيــادات في المنافع االقتصاديــة خالل الفترة 
المحاسبية في شكل تدفُّقات داخلة، أو زياداتٍ في األصول، أو نقصانٍ في االلتزامات، المحاسبية في شكل تدفُّقات داخلة، أو زياداتٍ في األصول، أو نقصانٍ في االلتزامات، 

ينتُج عنها زياداتٌ في حقوق الملكية)ينتُج عنها زياداتٌ في حقوق الملكية)(١).
٢- المصروفــات (- المصروفــات (expensesexpenses) هي: ) هي: (نقصان في المنافــع االقتصادية خالل (نقصان في المنافــع االقتصادية خالل 
لِ  لِ الفترة المحاســبية في شــكل تدفُّقات خارجــة، أو نقصانٍ في األصــول، أو تحمُّ الفترة المحاســبية في شــكل تدفُّقات خارجــة، أو نقصانٍ في األصــول، أو تحمُّ

التزامات، ينتُج عنها نقص في حقوق الملكية)التزامات، ينتُج عنها نقص في حقوق الملكية)(٢).
ق بين الدخل الناتج عن األنشــطة العادية  فــرَّ ق بين الدخل الناتج عن األنشــطة العادية وفي إطــار المفاهيم الحالي ال يُ فــرَّ وفي إطــار المفاهيم الحالي ال يُ
للمنشأة، كالمبيعات ونحوها، وبين المكاسب التي تنشأ عن استبعاد أصول غير متداولة، للمنشأة، كالمبيعات ونحوها، وبين المكاسب التي تنشأ عن استبعاد أصول غير متداولة، 
أو المكاســب غير المحققة الناتجة عن إعادة تقويم األوراق المالية على سبيل المثال، أو المكاســب غير المحققة الناتجة عن إعادة تقويم األوراق المالية على سبيل المثال، 
كذلك فيما يتعلق بالمصروفات أو الخسائر، فهي تشمل المصروفاتِ التي تكون بسبب كذلك فيما يتعلق بالمصروفات أو الخسائر، فهي تشمل المصروفاتِ التي تكون بسبب 
أنشطة المنشأة، والخســائرَ الناتجة عن النقص في المنافع االقتصادية الناتجة عن غير أنشطة المنشأة، والخســائرَ الناتجة عن النقص في المنافع االقتصادية الناتجة عن غير 
ق في القوائم المالية في كلٍّ من الدخل  ق في القوائم المالية في كلٍّ من الدخل ذلك، مثل التي تنتُج عن الكوارث، وغالبًا ما يُفرَّ ذلك، مثل التي تنتُج عن الكوارث، وغالبًا ما يُفرَّ
ا عن نشــاط الشركة أو غير ذلك؛ وذلك لما له من أثر في  ا عن نشــاط الشركة أو غير ذلك؛ وذلك لما له من أثر في والمصروفات بين ما كان ناتجً والمصروفات بين ما كان ناتجً

تقييم أداء الشركة، واتخاذ قرارات بشأنها من قِبل المستثمرين والدائنينتقييم أداء الشركة، واتخاذ قرارات بشأنها من قِبل المستثمرين والدائنين(٣).
تقويم مفهوم (عناصر القوائم المالية) لغرض حساب الزكاة:تقويم مفهوم (عناصر القوائم المالية) لغرض حساب الزكاة:

ا للشــروط الواجبة في كلِّ  ا للشــروط الواجبة في كلِّ تتعلَّــق الزكاة باألموال المملوكــة للمكلَّف وفقً تتعلَّــق الزكاة باألموال المملوكــة للمكلَّف وفقً
إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ٢٥٢٥). ).  إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (١)
إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ٢٥٢٥). ).  إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (٢)

إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ٢٩٢٩-٣٥٣٥). ).  إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (٣)
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مالٍ من األموال الزكوية، فهي تتعلَّق بشــكلٍ مباشر باألموال التي يَملِكها المكلَّفُ مالٍ من األموال الزكوية، فهي تتعلَّق بشــكلٍ مباشر باألموال التي يَملِكها المكلَّفُ 
ة المكلَّف،  دة، منها الديون التــي في ذمَّ ه لها ألســباب متعدِّ ة المكلَّف، والتي قد يضعُف ملكُ دة، منها الديون التــي في ذمَّ ه لها ألســباب متعدِّ والتي قد يضعُف ملكُ
وبناء عليه فإذا أردنا أن ننظر في األموال في شــركة المساهمة بقصد حساب الزكاة، وبناء عليه فإذا أردنا أن ننظر في األموال في شــركة المساهمة بقصد حساب الزكاة، 
، باعتبار أنها  ، باعتبار أنها فإنَّ النظر يتَّجهُ بشكلٍ مباشر إلى بنود األصول في قائمة المركز الماليِّ فإنَّ النظر يتَّجهُ بشكلٍ مباشر إلى بنود األصول في قائمة المركز الماليِّ
تُظهر األموال التي تملِكها الشــركة وقتَ صدور قائمة المركز المالي، كما يُنظر إلى تُظهر األموال التي تملِكها الشــركة وقتَ صدور قائمة المركز المالي، كما يُنظر إلى 
بنود االلتزامات في قائمة المركز المالي؛ للنظــر في تأثيرها على تمام الملك لهذه بنود االلتزامات في قائمة المركز المالي؛ للنظــر في تأثيرها على تمام الملك لهذه 
ا على تمام الملك، وهو محلُّ خالف  ا على تمام الملك، وهو محلُّ خالف األصــول، إذا اعتبرنا أن لهذه االلتزامات تأثيرً األصــول، إذا اعتبرنا أن لهذه االلتزامات تأثيرً

مشهور عند أهل العلم. مشهور عند أهل العلم. 
ولتقويم عناصر القوائم ال بد من تقويم تعريف األصول وااللتزامات باعتبارهما ولتقويم عناصر القوائم ال بد من تقويم تعريف األصول وااللتزامات باعتبارهما 
المدخــلَ الرئيس لتعريف بنود القوائم المالية، فاألصل في تعريف إطار المفاهيم أنه المدخــلَ الرئيس لتعريف بنود القوائم المالية، فاألصل في تعريف إطار المفاهيم أنه 
ال يشترط ملكية الشركة لهذه األصول؛ ألن التعريف اعتمد على مفهوم السيطرة على ال يشترط ملكية الشركة لهذه األصول؛ ألن التعريف اعتمد على مفهوم السيطرة على 
ا،  مً ل في تعريف األصل -على ســبيل المثال - المبالِغُ المدفوعة مقدَّ ا، الموارد، فيدخُ مً ل في تعريف األصل -على ســبيل المثال - المبالِغُ المدفوعة مقدَّ الموارد، فيدخُ
ها في الســنة المالية الحالية، فهذه المبالغ وإن كانت  ها في الســنة المالية الحالية، فهذه المبالغ وإن كانت والتي لن تســتوفيَ الشركة منافعَ والتي لن تســتوفيَ الشركة منافعَ
جتْ عن ملك الشــركة، إال أنها تُثبَت في أصول الشركة بالنظر إلى أن الشركة لم  جتْ عن ملك الشــركة، إال أنها تُثبَت في أصول الشركة بالنظر إلى أن الشركة لم خرَ خرَ
تســتوفِ المنافع المتعاقَد عليها، فضالً عن كون بعض األصول التي تشــتمل عليها تســتوفِ المنافع المتعاقَد عليها، فضالً عن كون بعض األصول التي تشــتمل عليها 
قائمةُ المركز المالي ال تجب فيها الزكاة، مما يقتضي أهمية فحص هذه البنود؛ لتمييز قائمةُ المركز المالي ال تجب فيها الزكاة، مما يقتضي أهمية فحص هذه البنود؛ لتمييز 

ما تجب فيه الزكاةُ مما ال تجب فيه الزكاة.ما تجب فيه الزكاةُ مما ال تجب فيه الزكاة.
كذلك فيما يتعلــق بااللتزامات، فنجد أن مفهوم االلتزامــات في إطار الفهم كذلك فيما يتعلــق بااللتزامات، فنجد أن مفهوم االلتزامــات في إطار الفهم 
ق  ةَ المتوقَّعة والتي لم يتحقَّ ديَّ قْ ين؛ ألنه يشــمل االلتزاماتِ العَ ــعُ من مفهوم الدَّ ق أوسَ ةَ المتوقَّعة والتي لم يتحقَّ ديَّ قْ ين؛ ألنه يشــمل االلتزاماتِ العَ ــعُ من مفهوم الدَّ أوسَ
سببُ لزومها؛ مثل مكافأة نهاية الخدمة واإلجازات، بل يشمل االلتزاماتِ غيرَ العقدية سببُ لزومها؛ مثل مكافأة نهاية الخدمة واإلجازات، بل يشمل االلتزاماتِ غيرَ العقدية 
ا من السياســة التي تَقصد بها الشركةُ جذبَ عمالئها، وهذا ما  ا من السياســة التي تَقصد بها الشركةُ جذبَ عمالئها، وهذا ما إذا كان االلتزام بها نوعً إذا كان االلتزام بها نوعً

يقتضي فحص هذه االلتزامات والنظر فيما يؤثِّر منها على حساب الزكاة.يقتضي فحص هذه االلتزامات والنظر فيما يؤثِّر منها على حساب الزكاة.



١٧٦١٧٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ر التنبيه إلى أن فحص البنود في القوائم المالية، سواء في جانب األصول  ر التنبيه إلى أن فحص البنود في القوائم المالية، سواء في جانب األصول ويجدُ ويجدُ
ه بحساب  ه بحساب أو االلتزامات، ليس باألمر اليســير؛ ألن الحكم على أي بند من حيث تعلُّقُ أو االلتزامات، ليس باألمر اليســير؛ ألن الحكم على أي بند من حيث تعلُّقُ
الــزكاة قد يتوقَّف على معلومات إضافية قد ال تُتيحهــا القوائم المالية، باإلضافة إلى الــزكاة قد يتوقَّف على معلومات إضافية قد ال تُتيحهــا القوائم المالية، باإلضافة إلى 
ها في حســاب الزكاة، مما  ن أمواالً مختلفة من حيث اعتبارُ ها في حســاب الزكاة، مما أن البند الواحد قد يتضمَّ ن أمواالً مختلفة من حيث اعتبارُ أن البند الواحد قد يتضمَّ
نه هذا البند؛ حتى يعتبر في حساب  ا من االستيضاح حول طبيعة ما يتضمَّ نه هذا البند؛ حتى يعتبر في حساب يتطلَّب مزيدً ا من االستيضاح حول طبيعة ما يتضمَّ يتطلَّب مزيدً

الوعاء الزكوي. الوعاء الزكوي. 
وكذلك فيما يتعلق بالمفاهيم التي تتعلق باألداء، وهي اإليرادات والمصروفات، وكذلك فيما يتعلق بالمفاهيم التي تتعلق باألداء، وهي اإليرادات والمصروفات، 
، وإنما تؤثر على حساب الزكاة  ، وإنما تؤثر على حساب الزكاة فهي غير مؤثرة على حســاب الزكاة من حيث األصلُ فهي غير مؤثرة على حســاب الزكاة من حيث األصلُ
عند االعتماد على جانب االلتزامات وحقوق الملكية في حســاب الزكاة، من حيث عند االعتماد على جانب االلتزامات وحقوق الملكية في حســاب الزكاة، من حيث 
هــا على األرباح في حقــوق الملكية من قائمة المركز المالــي، ذلك أن بعض  هــا على األرباح في حقــوق الملكية من قائمة المركز المالــي، ذلك أن بعض تأثيرُ تأثيرُ
، مثل  ها من حيث اإليراداتُ ال تكون مصروفاتٍ حقيقةً ، مثل المصروفات التي يتم حســمُ ها من حيث اإليراداتُ ال تكون مصروفاتٍ حقيقةً المصروفات التي يتم حســمُ
مخصصات االستهالك لألصول الثابتة، وهو ما يستدعي معالجة خاصة ألثرها على مخصصات االستهالك لألصول الثابتة، وهو ما يستدعي معالجة خاصة ألثرها على 

األرباح في حال اعتماد الطريقة غير المباشرة في حساب الزكاة.األرباح في حال اعتماد الطريقة غير المباشرة في حساب الزكاة.
.(.(RecognitionRecognition) المفهوم الخامس: اإلثبات) المفهوم الخامس: اإلثبات

ف اإلثبات بأنه: (إجــراء إلدراج بند في الميزانية أو قائمةِ الدخل، ينطبق  ف اإلثبات بأنه: (إجــراء إلدراج بند في الميزانية أو قائمةِ الدخل، ينطبق ويُعرَّ ويُعرَّ
عليه تعريفُ عنصر، ويستوفي ضوابط اإلثبات)عليه تعريفُ عنصر، ويستوفي ضوابط اإلثبات)(١). . 

والضابط العامُّ إلثبات العناصر في القوائم المالية: أنه ينبغي إثبات العناصر في والضابط العامُّ إلثبات العناصر في القوائم المالية: أنه ينبغي إثبات العناصر في 
القوائم المالية إذا كان: القوائم المالية إذا كان: 

١- مــن المحتمل تدفُّقُ منافعَ اقتصادية مســتقبلية مرتبطــة بالبند، داخلة إلى - مــن المحتمل تدفُّقُ منافعَ اقتصادية مســتقبلية مرتبطــة بالبند، داخلة إلى 
المنشأة أو خارجة منها.المنشأة أو خارجة منها.

إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ٣٧٣٧). ).  إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (١)
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ــها بطريقٍ يمكن االعتماد عليها بأن تكون  ــها بطريقٍ يمكن االعتماد عليها بأن تكون - للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسُ ٢- للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسُ
كاملة، ومحايدة، وخاليةً من الخطأكاملة، ومحايدة، وخاليةً من الخطأ(١). . 

وتضع معايير االعتراف اإلرشادات بشأن إثبات أي بند في القوائم المالية بدالً وتضع معايير االعتراف اإلرشادات بشأن إثبات أي بند في القوائم المالية بدالً 
مة. ويحدد القياس أســسَ تحديد قيمة البند  مة. ويحدد القياس أســسَ تحديد قيمة البند من اإلفصاح عنه في اإليضاحات المتمِّ من اإلفصاح عنه في اإليضاحات المتمِّ
الذي يقصد التقرير عنه، وتعتبر معايير اإلثبات وأسس القياس بمثابة اختيارات تُتيحها الذي يقصد التقرير عنه، وتعتبر معايير اإلثبات وأسس القياس بمثابة اختيارات تُتيحها 
ي المعايير في  ي المعايير في المعايير بين بدائلَ عدة، وتنظِّم مبادئُ المحاســبة العامة اختياراتِ معدِّ المعايير بين بدائلَ عدة، وتنظِّم مبادئُ المحاســبة العامة اختياراتِ معدِّ

بُها المستخدمون(٢). بُها المستخدمونضوء الخصائص النوعية التي يطلُ ضوء الخصائص النوعية التي يطلُ
تقويم مفهوم (اإلثبات) لغرض حساب الزكاة:تقويم مفهوم (اإلثبات) لغرض حساب الزكاة:

إن األسس التي يقوم عليها مفهوم اإلثبات في إطار المفاهيم ال تلتزم -بالنظر إن األسس التي يقوم عليها مفهوم اإلثبات في إطار المفاهيم ال تلتزم -بالنظر 
إلى أهداف القوائمإلى أهداف القوائم– إلى األســس الشرعية التي يحصل بها تمييز األموال التي تجب  إلى األســس الشرعية التي يحصل بها تمييز األموال التي تجب 
فيها الزكاة من األموال غير الزكوية، والتي ترجع إلى شــروط وجوب الزكاة المتعلقة فيها الزكاة من األموال غير الزكوية، والتي ترجع إلى شــروط وجوب الزكاة المتعلقة 
باألموال كما سيأتي. وهو ما يقتضي فحص بنود القوائم المالية لغرض حساب الزكاة، باألموال كما سيأتي. وهو ما يقتضي فحص بنود القوائم المالية لغرض حساب الزكاة، 
بهدف تمييز األموال التي يتحقق فيها شروط وجوب الزكاة من األموال غير الزكوية.بهدف تمييز األموال التي يتحقق فيها شروط وجوب الزكاة من األموال غير الزكوية.

ا، وذلك عندما ال يتم اإلفصاح عن  ا، وذلك عندما ال يتم اإلفصاح عن وقد ال يكون تمييز األصول الزكوية ميسورً وقد ال يكون تمييز األصول الزكوية ميسورً
ن الفاحص من تمييــز األموال الزكوية من غير الزكوية، كما قد  ن الفاحص من تمييــز األموال الزكوية من غير الزكوية، كما قد المعلومات التي تمكِّ المعلومات التي تمكِّ
يتضمن البند المالي الواحد أصوالً زكوية أو غير زكوية، وقد ال يفصح في اإليضاحات يتضمن البند المالي الواحد أصوالً زكوية أو غير زكوية، وقد ال يفصح في اإليضاحات 

ن الفاحص من تمييز األصول الزكوية. ن الفاحص من تمييز األصول الزكوية.عن المعلومات التي تمكِّ عن المعلومات التي تمكِّ
.(.(MeasurementMeasurement) المفهوم السادس: القياس) المفهوم السادس: القياس

ل بها  ف القياس بأنه (إجــراء لتحديد المبالِغ النقدية التي تُثبَت وتُســجَّ ل بها ويُعــرَّ ف القياس بأنه (إجــراء لتحديد المبالِغ النقدية التي تُثبَت وتُســجَّ ويُعــرَّ
إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ٣٨٣٨-٤١٤١). ).  إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (١)

ينظر: المحاسبة المتوسطة، كلين لو، وجورج فيشر، ص ٧٣٧٣. ينظر: المحاسبة المتوسطة، كلين لو، وجورج فيشر، ص    (٢)
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عناصرُ القوائم المالية في الميزانية وقائمــة الدخل)عناصرُ القوائم المالية في الميزانية وقائمــة الدخل)(١)، وال بد في القياس من اختيار ، وال بد في القياس من اختيار 
ى أساس القياس، وهناك عدد من أُسس القياس  بنى عليه القياس، ويسمَّ ى أساس القياس، وهناك عدد من أُسس القياس أساسٍ معيَّن يُ بنى عليه القياس، ويسمَّ أساسٍ معيَّن يُ

التي تُستخدم في القوائم المالية، وتشمل ما يليالتي تُستخدم في القوائم المالية، وتشمل ما يلي(٢):
١- التكلفــة التاريخية (- التكلفــة التاريخية (Historical costHistorical cost): ): وهــي المبلغ النقديُّ أو ما يعادله وهــي المبلغ النقديُّ أو ما يعادله 

ه أو استالمه في عملية معيَّنة. ه أو استالمه في عملية معيَّنة.الذي تم دفعُ الذي تم دفعُ
٢- التكلفــة الجارية (- التكلفــة الجارية (Current costCurrent cost): ): وهي المبلغ النقدي أو ما يعادله الذي وهي المبلغ النقدي أو ما يعادله الذي 

يدفعُ لشراء أصل أو لتسوية التزام في الحاضر.يدفعُ لشراء أصل أو لتسوية التزام في الحاضر.
 Realisable (settlement)Realisable (settlement)) (قيمة التســوية) ٣- القيمة القابلة للتحقُّق (قيمة التســوية) (- القيمة القابلة للتحقُّق
valuevalue):): وهي القيمة النقديــة أو ما يعادلها، التي يمكن الحصول عليها من بيع أحد  وهي القيمة النقديــة أو ما يعادلها، التي يمكن الحصول عليها من بيع أحد 
األصول. ويقابِل ذلك بالنســبة لاللتزامات ما يُطلَق عليه قيمة التسوية، وهي: المبلغ األصول. ويقابِل ذلك بالنســبة لاللتزامات ما يُطلَق عليه قيمة التسوية، وهي: المبلغ 
ق وقيمة التسوية  د كلٌّ من القيمة القابلة للتحقُّ ق وقيمة التسوية الذي نحتاجه لتسوية التزام معيَّن. وتُحدَّ د كلٌّ من القيمة القابلة للتحقُّ الذي نحتاجه لتسوية التزام معيَّن. وتُحدَّ

في سياق العمليات العادية التي تقوم بها الوحدة االقتصادية.في سياق العمليات العادية التي تقوم بها الوحدة االقتصادية.
٤- - القيمة الحاليَّة (القيمة الحاليَّة (Present valuePresent value): ): هــي القيمة المخصومة للتدفُّقات النقديَّة هــي القيمة المخصومة للتدفُّقات النقديَّة 
الداخلة أو الخارجة المتوقَّعة في المستقبل في سياق العمليات العادية للوحدة االقتصادية.الداخلة أو الخارجة المتوقَّعة في المستقبل في سياق العمليات العادية للوحدة االقتصادية.
ا من قِبل المنشآت في إعداد  دُّ التكلفة التاريخية أكثرَ أســس القياس تطبيقً عَ ا من قِبل المنشآت في إعداد وتُ دُّ التكلفة التاريخية أكثرَ أســس القياس تطبيقً عَ وتُ
ل  ا مع أسس قياس أخر، كما يُسجَّ ل قوائمها المالية، ويكون تطبيق هذا األساس مترافقً ا مع أسس قياس أخر، كما يُسجَّ قوائمها المالية، ويكون تطبيق هذا األساس مترافقً

.(٣) ق أيُّهما أقلُّ ق أيُّهما أقلُّالمخزون عادةً بالتكلفة التاريخية أو القيمة القابلة للتحقُّ المخزون عادةً بالتكلفة التاريخية أو القيمة القابلة للتحقُّ
إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ٣٨٣٨-٥٤٥٤). ).  إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (١)

ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ٥٥٥٥)، المحاســبة المتوسطة، كلين لو، وجورج )، المحاســبة المتوسطة، كلين لو، وجورج  ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (٢)
فيشر، ص فيشر، ص ٧٣٧٣-٧٤٧٤.

إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (٤. . ٥٦٥٦). ).  إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرة (   (٣)
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تقويم مفهوم (القياس) لغرض حساب الزكاة:تقويم مفهوم (القياس) لغرض حساب الزكاة:
ا على حساب الزكاة، وذلك أن القياس  ا على حساب الزكاة، وذلك أن القياس يعدُّ هذا المفهوم من أكثر المفاهيم تأثيرً يعدُّ هذا المفهوم من أكثر المفاهيم تأثيرً
يعتمد في نظام المحاســبة على النقد (الوحدة النقدية)، وهــو ما يقتضي أن القياس يعتمد في نظام المحاســبة على النقد (الوحدة النقدية)، وهــو ما يقتضي أن القياس 
المحاســبي مناســب من حيث األصل لزكاة العين، من النقــود والديون وعروض المحاســبي مناســب من حيث األصل لزكاة العين، من النقــود والديون وعروض 

التجارة، دون زكاة الخارج من األرض وبهيمة األنعام. التجارة، دون زكاة الخارج من األرض وبهيمة األنعام. 
ا للبنود المالية، وهو  ا للبنود المالية، وهو ثم يتبع ذلك إشــكالية أساس القياس، والذي يختلف تبعً ثم يتبع ذلك إشــكالية أساس القياس، والذي يختلف تبعً
ما يقتضي المقارنة بين األسس المحاســبية للقياس ومقارنتها باألساس الشرعي في ما يقتضي المقارنة بين األسس المحاســبية للقياس ومقارنتها باألساس الشرعي في 
: فــإن المخزون مثالً يقيم بالتكلفــة الفعلية أو القيمة  : فــإن المخزون مثالً يقيم بالتكلفــة الفعلية أو القيمة قيــاس األموال الزكوية؛ فمثالً قيــاس األموال الزكوية؛ فمثالً
، وهو ما يخالف أساس القياس الشرعي، وهو القيمة السوقية  ، وهو ما يخالف أساس القياس الشرعي، وهو القيمة السوقية القابلة للتحقق أيهما أقلُّ القابلة للتحقق أيهما أقلُّ

لعروض التجارة، كما سيأتي.لعروض التجارة، كما سيأتي.
المفهوم السابع: قيد التكلفة على التقرير المالي المفيد.المفهوم السابع: قيد التكلفة على التقرير المالي المفيد.

مها التقرير الماليُّ يجب أن تخضع العتبارات  قدّ مها التقرير الماليُّ يجب أن تخضع العتبارات ويُقصد به أن المعلوماتِ التي يُ قدّ ويُقصد به أن المعلوماتِ التي يُ
التكلفة والمنفعة، ومقتضى ذلك أن التكلفة المتوقَّعة من تقرير المعلومات المحاسبيَّة التكلفة والمنفعة، ومقتضى ذلك أن التكلفة المتوقَّعة من تقرير المعلومات المحاسبيَّة 
زَ المنفعةَ المتوقَّعة من استخدام تلك المعلومات، سواء تكلفة تجميع  زَ المنفعةَ المتوقَّعة من استخدام تلك المعلومات، سواء تكلفة تجميع يجب أالَّ تتجاوَ يجب أالَّ تتجاوَ
لها المســتخدمون  لها المســتخدمون المعلومــات المالية وإعداد التقارير المالية، أو التكلفة التي يتحمَّ المعلومــات المالية وإعداد التقارير المالية، أو التكلفة التي يتحمَّ
لقراءة المعلومات واإلفادة منها. وهذه التكلفة قد يمكن قياســها في بعض األحيان، لقراءة المعلومات واإلفادة منها. وهذه التكلفة قد يمكن قياســها في بعض األحيان، 
وقد تخضع للتقدير الشــخصيِّ فــي كثير من األحوال، أما المنفعــة من المعلومات وقد تخضع للتقدير الشــخصيِّ فــي كثير من األحوال، أما المنفعــة من المعلومات 

المالية، فهي تخضع للتقدير بطبيعتها.المالية، فهي تخضع للتقدير بطبيعتها.
تقويم مفهوم (قيد التكلفة على التقرير المالي المقيد) لغرض حساب الزكاة:تقويم مفهوم (قيد التكلفة على التقرير المالي المقيد) لغرض حساب الزكاة:

عدّ هــذا المفهوم من حيث المبدأ من األصول الموافقة لألصول الشــرعية،  عدّ هــذا المفهوم من حيث المبدأ من األصول الموافقة لألصول الشــرعية، يُ يُ
غيــر أنه لما كان اعتبار التكلفة مقارنًا بالفائدة بأهداف النظام المحاســبي، فإن اعتبار غيــر أنه لما كان اعتبار التكلفة مقارنًا بالفائدة بأهداف النظام المحاســبي، فإن اعتبار 
هذا المعنى يؤدي إلى عدم اإلفصاح عن معلومات مهمة في حســاب الزكاة؛ لضعف هذا المعنى يؤدي إلى عدم اإلفصاح عن معلومات مهمة في حســاب الزكاة؛ لضعف 
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أهميتها النسبية لمستخدمي القوائم المالية أو الرتفاع تكلفتها مقارنة بأهميتها. أهميتها النسبية لمستخدمي القوائم المالية أو الرتفاع تكلفتها مقارنة بأهميتها. 
المفهوم الثامن: االفتراضات.المفهوم الثامن: االفتراضات.

لوضع القواعد المحاســبيَّة التفصيلية، فإننا نحتاج لوضع بعض االفتراضات، لوضع القواعد المحاســبيَّة التفصيلية، فإننا نحتاج لوضع بعض االفتراضات، 
، فاالفتراضات هي: تعميمات  ، فاالفتراضات هي: تعميمات وال تقوم هذه االفتراضات بالضرورة على أسسٍ نظريةٍ وال تقوم هذه االفتراضات بالضرورة على أسسٍ نظريةٍ
ــطة عن الواقع العملي، والتي تكون مناسبة في معظم الحاالت، ولكن ليس في  ــطة عن الواقع العملي، والتي تكون مناسبة في معظم الحاالت، ولكن ليس في مبسَّ مبسَّ

كلِّ الحاالتكلِّ الحاالت(١).
ا يناسب  ــا، وهو فرض االستمرارية، وفرضً ا رئيسً ا يناسب ويضع إطار المفاهيم فرضً ــا، وهو فرض االستمرارية، وفرضً ا رئيسً ويضع إطار المفاهيم فرضً

بعض البيئات، وهو المحافظة على رأس المال، وفيما يلي بيانها:بعض البيئات، وهو المحافظة على رأس المال، وفيما يلي بيانها:
:(:(Going concernGoing concern) فرض االستمرارية -) ١- فرض االستمرارية

- بافتراض أن المنشــأة هي منشــأةٌ  دَّ القوائم المالية -عادةً عَ - بافتراض أن المنشــأة هي منشــأةٌ (أن تُ دَّ القوائم المالية -عادةً عَ ويُقصد به: ويُقصد به: (أن تُ
مستمرة، وستستمر في العمل خالل المستقبل المنظور، وبالتالي فإنه يُفترض أنه ليس مستمرة، وستستمر في العمل خالل المستقبل المنظور، وبالتالي فإنه يُفترض أنه ليس 
للمنشــأة نيةٌ وال حاجة للتصفية أو لتخفيض نطاق عملياتها بشكلٍ ذي أهمية نسبيَّة، للمنشــأة نيةٌ وال حاجة للتصفية أو لتخفيض نطاق عملياتها بشكلٍ ذي أهمية نسبيَّة، 
دَّ القوائم المالية على أســس  عَ دَّ القوائم المالية على أســس وإذا كانت توجد تلك النية أو الحاجة، فإنه يمكن أن تُ عَ وإذا كانت توجد تلك النية أو الحاجة، فإنه يمكن أن تُ

ح عن األساس المستخدم)(٢). ح عن األساس المستخدم)مختلفة، وفي هذه الحالة يُفصَ مختلفة، وفي هذه الحالة يُفصَ
عدُّ هــذا الفرض مهما في التفريق بين االســتحقاقات المختلفة التي يقصد  عدُّ هــذا الفرض مهما في التفريق بين االســتحقاقات المختلفة التي يقصد ويُ ويُ
ميَّز بين األصول الثابتة واألصول المتداولة، والخصوم قصيرة  ميَّز بين األصول الثابتة واألصول المتداولة، والخصوم قصيرة تسجيلها، وبناء عليه يُ تسجيلها، وبناء عليه يُ
ا ألســاس االستحقاق  ل، وبالتالي فإنَّ المحاســبة وفقً ل والخصوم طويلة األجَ ا ألســاس االستحقاق األجَ ل، وبالتالي فإنَّ المحاســبة وفقً ل والخصوم طويلة األجَ األجَ
تقوم على فرض االســتمرارية. وليس من مقتضيات هذا الفرض األخذُ بمبدأ التكلفة تقوم على فرض االســتمرارية. وليس من مقتضيات هذا الفرض األخذُ بمبدأ التكلفة 

التاريخيةالتاريخية(٣). . 
المحاسبة المتوسطة، كين لو، وجورج فيشر ٧٤٧٤/١. المحاسبة المتوسطة، كين لو، وجورج فيشر    (١)

إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرات (٤. . ١).). إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرات (   (٢)
النظرية المحاسبية، هندريكسن، ص ١١١١١١-١١٤١١٤. النظرية المحاسبية، هندريكسن، ص    (٣)
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٢- المحافظة على رأس المال: - المحافظة على رأس المال: 
ويشــير هذا االفتراضُ إلى مبلغ الموارد الالزمة لضمان االستمرارية للمنشأة؛ ويشــير هذا االفتراضُ إلى مبلغ الموارد الالزمة لضمان االستمرارية للمنشأة؛ 
د هذا  د هذا أي: ما يلزم للمنشــأة كي تســتمرَّ في عملياتها في المســتقبل المنظور، ويحدِّ أي: ما يلزم للمنشــأة كي تســتمرَّ في عملياتها في المســتقبل المنظور، ويحدِّ
االفتراض األســاسَ الذي يقاس بناءً عليه الربح في المنشــأة؛ إذ يفترض أن المبالِغ االفتراض األســاسَ الذي يقاس بناءً عليه الربح في المنشــأة؛ إذ يفترض أن المبالِغ 
ــبُها المنشــأةُ بما يزيد عما هو ضروري للحفاظ علــى رأس مالها هي ربح  ــبُها المنشــأةُ بما يزيد عما هو ضروري للحفاظ علــى رأس مالها هي ربح التي تَكسِ التي تَكسِ

للمنشأةللمنشأة(١). . 
وهناك مفهومانِ لرأس المال الذي يُستند إليه في إعداد القوائم الماليةوهناك مفهومانِ لرأس المال الذي يُستند إليه في إعداد القوائم المالية(٢):

أ- المفهــوم المالي لرأس المال، أ- المفهــوم المالي لرأس المال، وهو المفهوم المطبَّق في معظم المنشــآت؛ وهو المفهوم المطبَّق في معظم المنشــآت؛ 
ا لصافي  دُّ رأس المال مرادفً عَ ا لصافي مثل األموال المستثمرة أو القوة الشرائية المستثمرة، ويُ دُّ رأس المال مرادفً عَ مثل األموال المستثمرة أو القوة الشرائية المستثمرة، ويُ
أصول المنشأة أو حقوق ملكيتها، وبموجب هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا فاق أصول المنشأة أو حقوق ملكيتها، وبموجب هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا فاق 
المبلغُ الماليُّ (أو النقدي) لصافي األصول في نهاية الفترة المبلغَ الماليَّ (أو النقدي) المبلغُ الماليُّ (أو النقدي) لصافي األصول في نهاية الفترة المبلغَ الماليَّ (أو النقدي) 
ك وأي  ك وأي لصافــي األصول في بداية الفترة، بعد اســتبعاد أثر أيِّ توزيعــات على المالَّ لصافــي األصول في بداية الفترة، بعد اســتبعاد أثر أيِّ توزيعــات على المالَّ

ك خالل الفترة. ك خالل الفترة.مساهمات من المالَّ مساهمات من المالَّ
ب- المفهوم المادي لرأس المال؛ ب- المفهوم المادي لرأس المال؛ مثل: القدرة التشــغيلية، ويعدُّ رأس المال مثل: القدرة التشــغيلية، ويعدُّ رأس المال 
بمثابة الطاقة اإلنتاجية للمنشــأة المستندة إلى وحدات اإلنتاج اليومية، وبموجب هذا بمثابة الطاقة اإلنتاجية للمنشــأة المستندة إلى وحدات اإلنتاج اليومية، وبموجب هذا 
المفهوم يكتســب الربح فقط إذا فاقت الطاقةُ اإلنتاجية المادية، أو القدرة التشــغيلية المفهوم يكتســب الربح فقط إذا فاقت الطاقةُ اإلنتاجية المادية، أو القدرة التشــغيلية 
للمنشــأة، أو الموارد أو األموال الالزمة لتحقيق هذه الطاقة في نهاية الفترة = الطاقةَ للمنشــأة، أو الموارد أو األموال الالزمة لتحقيق هذه الطاقة في نهاية الفترة = الطاقةَ 
ك وأي  ك وأي اإلنتاجيــة المادية في بداية الفترة، بعد اســتبعاد أثر أي توزيعــات على المالَّ اإلنتاجيــة المادية في بداية الفترة، بعد اســتبعاد أثر أي توزيعــات على المالَّ
ك خالل الفترة، وهو المفهوم المطبَّق في بعض الدول مثل كندا. ك خالل الفترة، وهو المفهوم المطبَّق في بعض الدول مثل كندا.مساهمات من المالَّ مساهمات من المالَّ

ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرات (٤. . ٥٧٥٧-٥٧٥٧)، المحاسبة المتوسطة، ص )، المحاسبة المتوسطة، ص ٨٦٨٦. ينظر: إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرات (   (١)
إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرات (٤. . ٥٩٥٩-٦٥٦٥).). إطار مفاهيم التقرير المالي، فقرات (   (٢)



١٨٢١٨٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

تقويم مفهوم (االفتراضات) لغرض حساب الزكاة: تقويم مفهوم (االفتراضات) لغرض حساب الزكاة: 
ا يذكر في حســاب الزكاة، إال من تأثير افتراض  ا يذكر في حســاب الزكاة، إال من تأثير افتراض ال يظهر أن لهذا المفهوم تأثيرً ال يظهر أن لهذا المفهوم تأثيرً
استمرار المنشــأة وعدم تعرضها للتصفية على اختيار أســاس القياس للبنود المالية استمرار المنشــأة وعدم تعرضها للتصفية على اختيار أســاس القياس للبنود المالية 
في التقارير المالية، بما يناســب هدف مســتخدمي القوائم المالية، وهو ما يعود إلى في التقارير المالية، بما يناســب هدف مســتخدمي القوائم المالية، وهو ما يعود إلى 

إشكالية القياس في القوائم المالية. إشكالية القياس في القوائم المالية. 



١٨٣١٨٣

اإلفصاح المالياإلفصاح المالي
المشكالت الزكوية والمعالجاتالمشكالت الزكوية والمعالجات

يهدف هذا المبحث إلى تحديد أنواع مشــكالت اإلفصاح المالي لشــركات يهدف هذا المبحث إلى تحديد أنواع مشــكالت اإلفصاح المالي لشــركات 
المساهمة ذات الصلة بزكاة شركات المســاهمة، وبيان وسائل معالجتها، وفيما يلي المساهمة ذات الصلة بزكاة شركات المســاهمة، وبيان وسائل معالجتها، وفيما يلي 

بيان ذلك.بيان ذلك.
: مشكالت اإلفصاح المالي المتلعقة بالزكاة. : مشكالت اإلفصاح المالي المتلعقة بالزكاة.أوالً أوالً

يمكن تلخيص أبرز مشكالت اإلفصاح المالي لشركات المساهمة ذات الصلة يمكن تلخيص أبرز مشكالت اإلفصاح المالي لشركات المساهمة ذات الصلة 
بالزكاة فيما يلي:بالزكاة فيما يلي:

ا من  ا من أن حســاب الزكاة بناء على القوائم المالية يستلزم قدرً اإلشــكال األول: اإلشــكال األول: أن حســاب الزكاة بناء على القوائم المالية يستلزم قدرً
رُ لد كثير من المختصين في الشــريعة، فضالً عن  رُ لد كثير من المختصين في الشــريعة، فضالً عن المعرفة الخاصة، التي قد ال تتوافَ المعرفة الخاصة، التي قد ال تتوافَ
ا أكاديميا ومجاالً مهنيا بحاجة  صً تْ تخصُّ ا أكاديميا ومجاالً مهنيا بحاجة عموم المكلَّفين، بل إن محاســبة الزكاة غدَ صً تْ تخصُّ عموم المكلَّفين، بل إن محاســبة الزكاة غدَ
إلى تكوين علميٍّ وتدريب عملي، فهل يقال: إن معرفة حساب الزكاة بناءً على القوائم إلى تكوين علميٍّ وتدريب عملي، فهل يقال: إن معرفة حساب الزكاة بناءً على القوائم 
المالية واجبٌ على عموم المساهمين، وأنه يجب عليهم االستعانة بمن يتولَّى حساب المالية واجبٌ على عموم المساهمين، وأنه يجب عليهم االستعانة بمن يتولَّى حساب 
ــنون ذلك، وإنْ ترتَّب على ذلك كلفــةٌ مادية؛ ألنَّ «ما ال يتم «ما ال يتم  ــنون ذلك، وإنْ ترتَّب على ذلك كلفــةٌ مادية؛ ألنَّ ذلك إن لم يكونوا يُحسِ ذلك إن لم يكونوا يُحسِ

الواجب إال به، فهو واجب»الواجب إال به، فهو واجب»؟ ؟ 



١٨٤١٨٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

اإلشكال الثاني: اإلشكال الثاني: أن هذه المعرفة لو فُرض وجودها لد المكلَّف، سواء بنفسه أن هذه المعرفة لو فُرض وجودها لد المكلَّف، سواء بنفسه 
نا بعدم لزومها على عمــوم المكلَّفين، إال أن  نا بعدم لزومها على عمــوم المكلَّفين، إال أن أو باالســتعانة بمن يملِكها، ولو ســلَّمْ أو باالســتعانة بمن يملِكها، ولو ســلَّمْ
الوصول إلى هذه المعرفة ولو على سبيل االختيار= قد يترتَّب عليه -في بعض الصور الوصول إلى هذه المعرفة ولو على سبيل االختيار= قد يترتَّب عليه -في بعض الصور 
لفتُه المادية عن مقدار  ة والكلفة الشــيءُ الكثير؛ مما قد تزيد كُ لفتُه المادية عن مقدار واألحوال- من المشقَّ ة والكلفة الشــيءُ الكثير؛ مما قد تزيد كُ واألحوال- من المشقَّ
ن يَملِك محفظةً من  ن يَملِك محفظةً من المال المملوك، فضالً عن مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال، كمَ المال المملوك، فضالً عن مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال، كمَ
عة)، فهل يقال: إن الكمال الواجب أو المستحبَّ يكون في االستعانة  عة)، فهل يقال: إن الكمال الواجب أو المستحبَّ يكون في االستعانة األســهم (متنوِّ األســهم (متنوِّ
هِ  هِ بمختصٍّ في المحاسبة؛ لفحص التقارير المالية ألسهم هذه الشركات، وتحديد أوجُ بمختصٍّ في المحاسبة؛ لفحص التقارير المالية ألسهم هذه الشركات، وتحديد أوجُ
مَّ مطالبة الشركة بتزويد المساهم بما يكمل أوجه  مَّ مطالبة الشركة بتزويد المساهم بما يكمل أوجه القصور في تقاريرها المالية، ومن ثَ القصور في تقاريرها المالية، ومن ثَ

القصور، مهما كلَّف األمر من الوقت أو الجهد؟القصور، مهما كلَّف األمر من الوقت أو الجهد؟
ع أصولها  ع أصولها ومثله فيمن يَملِك وحداتٍ في صناديق استثمار في األسهم، التي تتنوَّ ومثله فيمن يَملِك وحداتٍ في صناديق استثمار في األسهم، التي تتنوَّ

فْق مقتضيات السوق. فْق مقتضيات السوق.من حيث المقدار بشكلٍ مستمرٍّ وِ من حيث المقدار بشكلٍ مستمرٍّ وِ
اإلشــكال الثالث: اإلشــكال الثالث: قصور النظام المحاســبيِّ عن تزويد المكلَّف القادر على قصور النظام المحاســبيِّ عن تزويد المكلَّف القادر على 
التعامل مع هذه القوائم بالمعلومات الالزمة لحســاب الزكاة، ويمكن تلخيص أوجه التعامل مع هذه القوائم بالمعلومات الالزمة لحســاب الزكاة، ويمكن تلخيص أوجه 

ذلك في اآلتي:ذلك في اآلتي:
، وال  ، وال فالقوائم تُثبِت البنود بناء على األثر االقتصاديِّ : القصور في اإلثبات: فالقوائم تُثبِت البنود بناء على األثر االقتصاديِّ : القصور في اإلثبات: أوالً أوالً

تلتزم بالتكييف القانوني، ومن األمثلة على ذلك:تلتزم بالتكييف القانوني، ومن األمثلة على ذلك:
١- عقود اإليجار التمويلي.- عقود اإليجار التمويلي.
٢- الصكوك االستثمارية. - الصكوك االستثمارية. 

٣- االستثمار في الصناديق االستثمارية.- االستثمار في الصناديق االستثمارية.
صات المتوقَّعة. صات المتوقَّعة.- المخصَّ ٤- المخصَّ



اإلفصاح المالي لشركات المساهمة مفهومه، ومبادئه، ومشكالته الزكويةاإلفصاح المالي لشركات المساهمة مفهومه، ومبادئه، ومشكالته الزكوية

١٨٥١٨٥

ا من أسس القياس  ا من أسس القياس فالزكاة في الشــريعة تعتمد عددً ثانيًا: القصور في القياس: ثانيًا: القصور في القياس: فالزكاة في الشــريعة تعتمد عددً
د  ويَّة التي يُحدَّ د لقياس النِّصاب وتقدير الواجب، ويظهر اإلشكال هنا في األموال الزكَ ويَّة التي يُحدَّ لقياس النِّصاب وتقدير الواجب، ويظهر اإلشكال هنا في األموال الزكَ

القياس فيها بغير النقد، ومن األمثلة على ذلك:القياس فيها بغير النقد، ومن األمثلة على ذلك:
١- تقدير النصاب في بهيمة األنعام.- تقدير النصاب في بهيمة األنعام.

٢- تقدير النصاب في الزروع والثمار.- تقدير النصاب في الزروع والثمار.
ثالثًــا: عدم اإلفصاح عن المعلومات الالزمة للتحقق من الشــروط الشــرعية ثالثًــا: عدم اإلفصاح عن المعلومات الالزمة للتحقق من الشــروط الشــرعية 

لوجوب الزكاة، ومن األمثلة على ذلك:لوجوب الزكاة، ومن األمثلة على ذلك:
م). وْ م).- شروط وجوب الزكاة في بهيمة األنعام (السّ وْ ١- شروط وجوب الزكاة في بهيمة األنعام (السّ

ر). ر).- شرط وجوب الزكاة في العُروض (الشراء بنيَّة التَّجْ ٢- شرط وجوب الزكاة في العُروض (الشراء بنيَّة التَّجْ
٣- شرط وجوب الزكاة في الزروع والثمار (مؤنة السقي).- شرط وجوب الزكاة في الزروع والثمار (مؤنة السقي).

مة. مة.- اإلفصاح عن األصول وااللتزامات المحرَّ ٤- اإلفصاح عن األصول وااللتزامات المحرَّ
ا: المشكالت المتعلِّقة بقيد التكلفة: وهذه تتعلَّق بشكل رئيس بالبنود التي وهذه تتعلَّق بشكل رئيس بالبنود التي  ا: المشكالت المتعلِّقة بقيد التكلفة: رابعً رابعً
بِ أثرها االقتصادي، مع اشــتمالها على ما تجب الزكاة فيه  بِ أثرها االقتصادي، مع اشــتمالها على ما تجب الزكاة فيه تدرج في بنود مجملة لتقارُ تدرج في بنود مجملة لتقارُ
.(التزامات أخر ،موجودات أخر) :وما ال تجب فيه الزكاة، ومن األمثلة على ذلك.(التزامات أخر ،موجودات أخر) :وما ال تجب فيه الزكاة، ومن األمثلة على ذلك
ــا: عدم اإلفصاح عن بيان األوقات التي تؤثِّر في حســاب الزكاة، وهذا عدم اإلفصاح عن بيان األوقات التي تؤثِّر في حســاب الزكاة، وهذا  ــا: خامسً خامسً
وإن كان في األصل يتعلَّق بشــروط الزكاة، لكن رأيت إفــراده ألهميته؛ ومن األمثلة وإن كان في األصل يتعلَّق بشــروط الزكاة، لكن رأيت إفــراده ألهميته؛ ومن األمثلة 

على ذلك:على ذلك:
. ولِ القمريِّ .- عدم االلتزام بالحَ ولِ القمريِّ ١- عدم االلتزام بالحَ

٢- عدم اإلفصاح عن وقت الحصاد.- عدم اإلفصاح عن وقت الحصاد.
٣- اإلشكاالت المتعلِّقة بشروط التكليف (أسهم المساهمين غير المكلَّفين).- اإلشكاالت المتعلِّقة بشروط التكليف (أسهم المساهمين غير المكلَّفين).



١٨٦١٨٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

٤- االستثمار في أوعية استثمارية أخر؛ مثل: (األسهم والشركات).- االستثمار في أوعية استثمارية أخر؛ مثل: (األسهم والشركات).
ا: وسائل معالجة مشكالت اإلفصاح المالي المتعلقة بالزكاة. ا: وسائل معالجة مشكالت اإلفصاح المالي المتعلقة بالزكاة.ثانيً ثانيً

يمكن تقســيم الوســائل التي تُعالِج مشــكالتِ اإلفصاح المالي في شركات يمكن تقســيم الوســائل التي تُعالِج مشــكالتِ اإلفصاح المالي في شركات 
المساهمة إجماالً إلى قسمين:المساهمة إجماالً إلى قسمين:

القسم األول: الوسائل الوقائية.القسم األول: الوسائل الوقائية.

بُه  بُه ويشمل هذا القســمُ كلَّ معالجة تهدف إلى تحسين اإلفصاح المالي بما يقرِّ ويشمل هذا القســمُ كلَّ معالجة تهدف إلى تحسين اإلفصاح المالي بما يقرِّ
إلى األصول الشرعيَّة لحساب الزكاة، ويندرج تحت هذا القسم ما يأتي:إلى األصول الشرعيَّة لحساب الزكاة، ويندرج تحت هذا القسم ما يأتي:

: أن تتولَّى الشــركة حســاب الزكاة على األموال الزكوية، ســواء أكانت أن تتولَّى الشــركة حســاب الزكاة على األموال الزكوية، ســواء أكانت  : أوالً أوالً
الشــركة هي التي تتولَّى إخراجَ الزكاة أم المساهمون؛ فالشركة لديها من القدرة على الشــركة هي التي تتولَّى إخراجَ الزكاة أم المساهمون؛ فالشركة لديها من القدرة على 
ا  ا النفاذ للمعلومات والبيانات المالية للشــركة، ومعالجةِ مشاكل اإلفصاح المالي وفقً النفاذ للمعلومات والبيانات المالية للشــركة، ومعالجةِ مشاكل اإلفصاح المالي وفقً
ة بتحصيل  ة بتحصيل لألحكام الشرعية في حساب الزكاة= ما ليس لغيرها من الجهات المختصَّ لألحكام الشرعية في حساب الزكاة= ما ليس لغيرها من الجهات المختصَّ

الزكاة أو عموم المساهمين.الزكاة أو عموم المساهمين.
ها االجتهاد الجماعيُّ المعاصر  رَ ها االجتهاد الجماعيُّ المعاصر وينبغي للشركات االستعانةُ بالجهود التي أثمَ رَ وينبغي للشركات االستعانةُ بالجهود التي أثمَ

لبيان اإلجراءات الالزمة لحساب الزكاة بناء على القوائم المالية، ومن أهمها:لبيان اإلجراءات الالزمة لحساب الزكاة بناء على القوائم المالية، ومن أهمها:
دُّ إحد ثمار ندوات  عَ دُّ إحد ثمار ندوات - دليل اإلرشادات لحســاب زكاة الشركات، الذي يُ عَ ١- دليل اإلرشادات لحســاب زكاة الشركات، الذي يُ

قضايا الزكاة المعاصرة.قضايا الزكاة المعاصرة.
٢- المعيار الشرعي رقم (- المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة، الذي صدر عن المجلس الشرعيِّ ) بشأن الزكاة، الذي صدر عن المجلس الشرعيِّ 
لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلســالميةلهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلســالمية(١) بتاريخ  بتاريخ ٢٥٢٥ ذي القعدة  ذي القعدة 

١٤٢٩١٤٢٩هـ، الموافق هـ، الموافق ٢٨٢٨ نوفمبر  نوفمبر ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (AAOIFIAAOIFI):): هيئة عالمية ذات  هيئة عالمية ذات   (١)= = 
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٣- المعيار المحاســبي رقم (- المعيار المحاســبي رقم (٩) بشــأن الزكاة، الصادر عــن مجلس معايير ) بشــأن الزكاة، الصادر عــن مجلس معايير 
المحاســبة والمراجعة بهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية المحاســبة والمراجعة بهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية 

بتاريخ بتاريخ ٢٧٢٧، ، ٢٨٢٨ صفر  صفر ١٤١٩١٤١٩هـ، الموافق هـ، الموافق ٢١٢١، ، ٢٢٢٢ يونيو  يونيو ١٩٩٨١٩٩٨م.م.
ل)، الصادر عن لجنة معايير المحاســبة  ل)، الصادر عن لجنة معايير المحاســبة - معيار محاســبة الــزكاة (المعــدَّ ٤- معيار محاســبة الــزكاة (المعــدَّ
بالهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيِّيــن بتاريخ بالهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيِّيــن بتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/١٢١٢/١٧١٧هـــ، الموافق هـــ، الموافق 

ا مع معايير المحاسبة الدولية. ا مع معايير المحاسبة الدولية.م، والذي تم تعديله ليكون متوا فقً ٢٠١٦٢٠١٦/٩/١٩١٩م، والذي تم تعديله ليكون متوا فقً
ومع أهمية هذه المعايير واألدلة في حســاب الزكاة في شركات المساهمة، ومع أهمية هذه المعايير واألدلة في حســاب الزكاة في شركات المساهمة، 
وبيان األحكام الشــرعية لحســاب الزكاة، إال أنَّ الباحث ير أنها بحاجة إلى ما وبيان األحكام الشــرعية لحســاب الزكاة، إال أنَّ الباحث ير أنها بحاجة إلى ما 

يأتي:يأتي:
١- تطوير هذه المعايير الشــرعية واألدلة بما يناسب العملَ بمعايير المحاسبة - تطوير هذه المعايير الشــرعية واألدلة بما يناسب العملَ بمعايير المحاسبة 

الدولية وما استجدَّ من المسائل في حساب الزكاة.الدولية وما استجدَّ من المسائل في حساب الزكاة.
٢- إعداد معيار شرعي للتقدير في حســاب الزكاة؛ إذ تولِّي الشركة لحساب - إعداد معيار شرعي للتقدير في حســاب الزكاة؛ إذ تولِّي الشركة لحساب 

الزكاة ال يعني معالجة جميع اإلشكاالت.الزكاة ال يعني معالجة جميع اإلشكاالت.
٣- وضع معيارٍ للحوكمة وأخالقيات المســؤولين عن حساب الزكاة، يهدف - وضع معيارٍ للحوكمة وأخالقيات المســؤولين عن حساب الزكاة، يهدف 
إلى وضع الطرق والنُّظم التي تُسهم في تنظيم إجراءات حساب الزكاة في الشركات، إلى وضع الطرق والنُّظم التي تُسهم في تنظيم إجراءات حساب الزكاة في الشركات، 

ل من الخطأ أو تعارُض المصالح. ل من الخطأ أو تعارُض المصالح.وترشيد إجراءاتها مما يحصُ وترشيد إجراءاتها مما يحصُ
شــخصية معنوية مســتقلة ال تســعى إلى الربح، مقرها البحرين، وتم تأسيســها بموجب  شــخصية معنوية مســتقلة ال تســعى إلى الربح، مقرها البحرين، وتم تأسيســها بموجب    =
اتفاقية التأســيس بين عدد من المؤسســات المالية في عام اتفاقية التأســيس بين عدد من المؤسســات المالية في عام ١٤١٠١٤١٠هـ، وقد تم تسجيلها في هـ، وقد تم تسجيلها في 
دولة البحرين عام دولة البحرين عام ١٤١١١٤١١هـ، وتهدف الهيئة إلــى تطوير معايير الصناعة المالية والمصرفية هـ، وتهدف الهيئة إلــى تطوير معايير الصناعة المالية والمصرفية 
اإلســالمية، وتصدر الهيئة معايير المحاســبة والمراجعة والضبط وأخالقيات العمل، كما اإلســالمية، وتصدر الهيئة معايير المحاســبة والمراجعة والضبط وأخالقيات العمل، كما 
ا. ينظر:  ا. ينظر:  بلدً تصدر المعايير الشــرعية، وتتجاوز عضوية الهيئة تصدر المعايير الشــرعية، وتتجاوز عضوية الهيئة ١٥٥١٥٥ مؤسســة مالية من  مؤسســة مالية من ٤٠٤٠ بلدً

موقع الهيئة على الشبكة العالمية (موقع الهيئة على الشبكة العالمية (www.arabic.aaoifi.comwww.arabic.aaoifi.com)، و«المعايير الشرعية».)، و«المعايير الشرعية».
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

د الباحث بهذه المناســبة على توصية الندوة السادسة والعشرين لقضايا  د الباحث بهذه المناســبة على توصية الندوة السادسة والعشرين لقضايا ويؤكِّ ويؤكِّ
ان ٩-١٠١٠ جماد اآلخرة  جماد اآلخرة ١٤٤٠١٤٤٠هـ الموافق هـ الموافق ١٤١٤- قدت بعمَّ ان الزكاة المعاصرة، التي عُ قدت بعمَّ الزكاة المعاصرة، التي عُ
١٦١٦ فبراير  فبراير ٢٠١٩٢٠١٩م، والتي ناقشــت موضوع إجراءات احتســاب الزكاة وصرفها في م، والتي ناقشــت موضوع إجراءات احتســاب الزكاة وصرفها في 

المؤسسات المالية اإلسالمية، والتي انتهت في هذا الموضوع إلى ما يأتي:المؤسسات المالية اإلسالمية، والتي انتهت في هذا الموضوع إلى ما يأتي:
: التأكيــد علــى أهمية التزام المؤسســات المالية اإلســالمية بالمبادئ التأكيــد علــى أهمية التزام المؤسســات المالية اإلســالمية بالمبادئ  : «أوالً «أوالً
نُهــا من تطبيق المعايير الشــرعية  نُهــا من تطبيق المعايير الشــرعية والضوابط واإلرشــادات واإلجــراءات التي تمكِّ والضوابط واإلرشــادات واإلجــراءات التي تمكِّ
يها، وتحقيقِ مقاصد الزكاة وغاياتها. يها، وتحقيقِ مقاصد الزكاة وغاياتها.والمحاسبية في حساب الزكاة، وصرفِها لمستحقِّ والمحاسبية في حساب الزكاة، وصرفِها لمستحقِّ
ثانيًا: ثانيًا: تشكيل لجنة خاصة إلعداد معيار لحوكمة حساب الزكاة وصرفها، وفق تشكيل لجنة خاصة إلعداد معيار لحوكمة حساب الزكاة وصرفها، وفق 
القرارات الصادرة عن ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، ودليل اإلرشــادات لحساب القرارات الصادرة عن ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، ودليل اإلرشــادات لحساب 

زكاة الشركات، ومشروع القانون النموذجي لحساب الزكاة».زكاة الشركات، ومشروع القانون النموذجي لحساب الزكاة».
والغاية المقصودة من وضعِ هذه المعايير لحوكمة حساب الزكاة في شركات والغاية المقصودة من وضعِ هذه المعايير لحوكمة حساب الزكاة في شركات 
ــبل التنظيمية لحساب الزكاة، وبيانُ سبل  ــبل التنظيمية لحساب الزكاة، وبيانُ سبل المساهمة= هو إرشاد الشركة ألفضل السُّ المساهمة= هو إرشاد الشركة ألفضل السُّ
التنظيــم األمثل بين اإلدارات المختلفة ذات الصلة بحســاب الزكاة، بما يعمل على التنظيــم األمثل بين اإلدارات المختلفة ذات الصلة بحســاب الزكاة، بما يعمل على 
ضبط اإلجراءات والسياســات في حســاب الزكاة، ويحمي هذه الشعيرةَ مما يمكن ضبط اإلجراءات والسياســات في حســاب الزكاة، ويحمي هذه الشعيرةَ مما يمكن 
أن يكون من تأثير ســلبيٍّ لبعض التنفيذيِّين في حســاب الزكاة بقصد تضخيم أرباح أن يكون من تأثير ســلبيٍّ لبعض التنفيذيِّين في حســاب الزكاة بقصد تضخيم أرباح 

الشركة.الشركة.
كما يظهر أهمية أن تتولَّى الجهات المختصة بإصدار المعايير المحاسبية إصدار كما يظهر أهمية أن تتولَّى الجهات المختصة بإصدار المعايير المحاسبية إصدار 
معايير لإلفصاح عن الزكاة، تلزم به الشركات بأن تضمن قوائمها المالية اإلفصاح عن معايير لإلفصاح عن الزكاة، تلزم به الشركات بأن تضمن قوائمها المالية اإلفصاح عن 

المعلومات التي  من شأنها معالجة العديد من المشكالت التي سبقت اإلشارة إليها.المعلومات التي  من شأنها معالجة العديد من المشكالت التي سبقت اإلشارة إليها.
ا من  ا من تضمين القوانيــن المنظِّمة للزكاة بعضَ األحــكام التي تعالج عددً ثالثًا: ثالثًا: تضمين القوانيــن المنظِّمة للزكاة بعضَ األحــكام التي تعالج عددً
اإلشكاالت المتعلِّقة بحســاب الزكاة؛ مثل: فرض ما يقابل الزكاة على غير المكلَّف اإلشكاالت المتعلِّقة بحســاب الزكاة؛ مثل: فرض ما يقابل الزكاة على غير المكلَّف 



اإلفصاح المالي لشركات المساهمة مفهومه، ومبادئه، ومشكالته الزكويةاإلفصاح المالي لشركات المساهمة مفهومه، ومبادئه، ومشكالته الزكوية

١٨٩١٨٩

عَ  رفَ عَ بالزكاة والذي يكون احتســابه وفق حســاب الزكاة ويصرف في مصارفه؛ حتى يُ رفَ بالزكاة والذي يكون احتســابه وفق حســاب الزكاة ويصرف في مصارفه؛ حتى يُ
مة دون اعتبار حال المساهمين  مة دون اعتبار حال المساهمين الحرج الحاصل بحساب الزكاة على شركات المساهَ الحرج الحاصل بحساب الزكاة على شركات المساهَ
ا من المعالجات لبعض المشكالت التي  ن عددً ا من المعالجات لبعض المشكالت التي من حيث التكليف، كما أنها قد تتضمَّ ن عددً من حيث التكليف، كما أنها قد تتضمَّ

صِ في التعامل مع هذه التقارير المالية. رْ دُّ من الحاجة للتقدير أو الخَ صِ في التعامل مع هذه التقارير المالية.تحُ رْ دُّ من الحاجة للتقدير أو الخَ تحُ
القسم الثاني: الوسائل العالجية. القسم الثاني: الوسائل العالجية. 

ويُقصد بها المعالجات لتلك المشــكالت، التي يمكن اختصارها إجماالً في ويُقصد بها المعالجات لتلك المشــكالت، التي يمكن اختصارها إجماالً في 
التقدير الذي هو مدار هذه الدراسة، والذي قد يختلف في تطبيقه بحسب المشكالت التقدير الذي هو مدار هذه الدراسة، والذي قد يختلف في تطبيقه بحسب المشكالت 
في حساب الزكاة، وبحسب من يتولَّى حساب الزكاة، من حيث قُدرتُه على الوصول في حساب الزكاة، وبحسب من يتولَّى حساب الزكاة، من حيث قُدرتُه على الوصول 
للمعلومات المالية في شــركات المســاهمة، ومن حيث قدرتُه على التعامل مع هذه للمعلومات المالية في شــركات المســاهمة، ومن حيث قدرتُه على التعامل مع هذه 

البيانات. البيانات. 
ما ســلكت الجهات المختصة بتطوير المعايير  هْ ما ســلكت الجهات المختصة بتطوير المعايير ، فالذي يظهرُ أنه مَ هْ وبكل حالوبكل حال، فالذي يظهرُ أنه مَ
المحاســبية من سبُلٍ في تحســين اإلفصاح المالي لشركات المســاهمة إالَّ أنَّ هذا المحاســبية من سبُلٍ في تحســين اإلفصاح المالي لشركات المســاهمة إالَّ أنَّ هذا 
التحسين مقيَّدٌ في الواقع بعددٍ من االعتبارات؛ منها: عدمُ التعديل بالحذف أو التغيير التحسين مقيَّدٌ في الواقع بعددٍ من االعتبارات؛ منها: عدمُ التعديل بالحذف أو التغيير 
على المعايير المحاسبية الدولية، باإلضافة إلى اعتبار التكلفة المترتبة على المنشآت على المعايير المحاسبية الدولية، باإلضافة إلى اعتبار التكلفة المترتبة على المنشآت 
في تحســين اإلفصاح المالي لغرض حساب الزكاة، وهذا ما يؤكد على أهمية التقدير في تحســين اإلفصاح المالي لغرض حساب الزكاة، وهذا ما يؤكد على أهمية التقدير 
في حساب زكاة شركات المســاهمة، وأهمية العناية بتأصيله الفقهي، وبيان الشروط في حساب زكاة شركات المســاهمة، وأهمية العناية بتأصيله الفقهي، وبيان الشروط 

المعتبرة لتطبيقه واآلثار المترتبة على ذلك.المعتبرة لتطبيقه واآلثار المترتبة على ذلك.



١٩٠١٩٠



مة ساهَ كاة في شركات المُ وط الزّ التّقديرُ في شرُ



١٩٢١٩٢
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يهدفُ هذا الفصل إلى دراســة مسائلِ التقدير في شــروط وجوب الزكاة في يهدفُ هذا الفصل إلى دراســة مسائلِ التقدير في شــروط وجوب الزكاة في 
مَّ تحديدُ  نْ ثَ مَّ تحديدُ شركات المساهمة، التي يترتَّب عليها تحديدُ المكلَّف بوجوب الزكاة، ومِ نْ ثَ شركات المساهمة، التي يترتَّب عليها تحديدُ المكلَّف بوجوب الزكاة، ومِ

لها الزكاة، وينتظم الكالم على هذا الفصل في تمهيد ومبحثين:  لها الزكاة، وينتظم الكالم على هذا الفصل في تمهيد ومبحثين: األموال التي تدخُ األموال التي تدخُ
التمهيد:التمهيد: شروط الزكاة.  شروط الزكاة. 

المبحث األول:المبحث األول: التقدير في شروط الزكاة العامة في شركات المساهمة.  التقدير في شروط الزكاة العامة في شركات المساهمة. 
ويَّة في شركات المساهمة. ويَّة في شركات المساهمة. التقدير في شروط األموال الزكَ المبحث الثاني:المبحث الثاني: التقدير في شروط األموال الزكَ



١٩٤١٩٤



١٩٥١٩٥

شروط الزكاةشروط الزكاة

لمــا كان الفصل يَختَــصُّ بالتقدير في شــروط وجوب الزكاة في شــركات لمــا كان الفصل يَختَــصُّ بالتقدير في شــروط وجوب الزكاة في شــركات 
د لذلك بتعريف شروط الزكاة، وبيانها. د لذلك بتعريف شروط الزكاة، وبيانها.المساهمة، كان من المناسب أن يُمهَّ المساهمة، كان من المناسب أن يُمهَّ

: مفهوم شروط الزكاة. : مفهوم شروط الزكاة.أوالً أوالً
ط، وهو: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه،  ــرْ ط، وهو: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، جمع شَ ــرْ الشروط في اللغة: الشروط في اللغة: جمع شَ
ط  ط عليه يَشرِ ، يقال: شرَ ع على: شروط وشــرائطَ ط فهو بمعنى اســم المفعول، ويُجمَ ط عليه يَشرِ ، يقال: شرَ ع على: شروط وشــرائطَ فهو بمعنى اســم المفعول، ويُجمَ
ط -بفتح  لَمٍ وعالمة، ومنه الشرَ ط عليه، وأصلُ المادة يدلُّ على عَ ط، واشــترَ ط -بفتح ويَشــرُ لَمٍ وعالمة، ومنه الشرَ ط عليه، وأصلُ المادة يدلُّ على عَ ط، واشــترَ ويَشــرُ

الراء-: العالمة، قال تعالى: الراء-: العالمة، قال تعالى: نث   Ô   Ó   Ò      مثنث   Ô   Ó   Ò      مث(١)؛ أي: عالماتها؛ أي: عالماتها(٢).
، وليس بعلَّــةِ الحكم،  كــمُ ، وليس بعلَّــةِ الحكم، (مــا يتوقَّف عليه الحُ كــمُ ط في االصطالح: (مــا يتوقَّف عليه الحُ ــرْ ط في االصطالح: والشَّ ــرْ والشَّ
لزم من وجودِه وجودٌ  ، وال يَ م من عدمه العــدمُ لزَ لزم من وجودِه وجودٌ ، أو هو: (ما يَ ، وال يَ م من عدمه العــدمُ لزَ ـه)(٣)، أو هو: (ما يَ تـِ ـه)وال يجزئ لعلَّ تـِ وال يجزئ لعلَّ

وال عدمٌ لذاته)وال عدمٌ لذاته)(٤). . 
سورة محمد، اآلية: ١٨١٨. سورة محمد، اآلية:    (١)

حــاح ٣/ / ١١٣٦١١٣٦، مقاييس اللغــة ، مقاييس اللغــة ٢٦٠٢٦٠/٣، تاج العروس ، تاج العروس  ينظــر مادة (ش ر ط) فــي الصِّ حــاح   ينظــر مادة (ش ر ط) فــي الصِّ  (٢)
.٤٠٤٤٠٤/١٩١٩

قواعد األحكام ١٨٢١٨٢/٢، وهو قريب من تعريف الحنفية؛ ينظر: أصول السرخسي ، وهو قريب من تعريف الحنفية؛ ينظر: أصول السرخسي ٣٠٣٣٠٣/٢. قواعد األحكام    (٣)
ينظر: شرح تنقيح الفصول، ص ٨٢٨٢، البحر المحيط ، البحر المحيط ٤٣٧٤٣٧/٤، الكوكب المنير ، الكوكب المنير ٤٥٢٤٥٢/١. ينظر: شرح تنقيح الفصول، ص    (٤)



١٩٦١٩٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

، منها: الثبوت، واللُّزوم، والســقوط(١)، ،  ، منها: الثبوت، واللُّزوم، والســقوطيطلَق على معانٍ والوجوب في اللُّغة: والوجوب في اللُّغة: يطلَق على معانٍ
ا(٢). ا مطلقً ه شرعً مَّ تاركُ ا ما ذُ ا مطلقً ه شرعً مَّ تاركُ وفي االصطالح:وفي االصطالح: ما ذُ

والمراد بشروط وجوب الزكاة: والمراد بشروط وجوب الزكاة: ما يتوقَّف عليه الحكمُ بوجوب الزكاة في مال ما يتوقَّف عليه الحكمُ بوجوب الزكاة في مال 
المكلَّف. وشروط وجوب الزكاة تنقســم إلى ما يتعلَّق بالمكلَّف، وما يتعلَّق بالمال، المكلَّف. وشروط وجوب الزكاة تنقســم إلى ما يتعلَّق بالمكلَّف، وما يتعلَّق بالمال، 

وفيما يلي بيانها.وفيما يلي بيانها.
ا: شروط الزكاة المتعلِّقة بالمكلَّف. ا: شروط الزكاة المتعلِّقة بالمكلَّف.ثانيً ثانيً

تجب الزكاة بشروط تعود إلى المكلَّف، يمكن إجمالُها فيما يلي:تجب الزكاة بشروط تعود إلى المكلَّف، يمكن إجمالُها فيما يلي:
  يق دِّ يق ؛ لما جــاء في كتاب أبــي بكــر الصِّ دِّ الشــرط األول: اإلســالمالشــرط األول: اإلســالم؛ لما جــاء في كتاب أبــي بكــر الصِّ
ضَ رســولُ الله  على  على  قة التــي فرَ ضَ رســولُ الله فــي الصدقات: (هــذه فريضةُ الصدَ قة التــي فرَ فــي الصدقات: (هــذه فريضةُ الصدَ
المســلمين)المســلمين)(٣)، فال يطالَب بها غير المســلم؛ ألنه ليس أهالً للعبادة، غير أنه يعاقَب ، فال يطالَب بها غير المســلم؛ ألنه ليس أهالً للعبادة، غير أنه يعاقَب 
حهــا من اإليمان بالله  واالنقياد  واالنقياد  حهــا من اإليمان بالله عليهــا في اآلخرة؛ لعدم اإلتيان بها وبما يصحِّ عليهــا في اآلخرة؛ لعدم اإلتيان بها وبما يصحِّ
لشــرعه، كما قال الله تعالى في كتابه على لســان المؤمنين في الجنة وسؤالهم أهلَ لشــرعه، كما قال الله تعالى في كتابه على لســان المؤمنين في الجنة وسؤالهم أهلَ 

النار: النار: نث   ñ   ð   ï   î   í   ì   ë   ê   é   è   ç   æ   å   ä   ã   â   مثنث   ñ   ð   ï   î   í   ì   ë   ê   é   è   ç   æ   å   ä   ã   â   مث(٤).
ثَه  ثَه  حين بعَ الشــرط الثاني: الغِنىالشــرط الثاني: الغِنى؛ لقوله ؛ لقوله  لمعاذ بــن جبل  لمعاذ بــن جبل  حين بعَ
دُّ  رَ تُ مْ وَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ مْ تُؤْ الِهِ وَ ـي أَمْ ةً فـِ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ هَ افْ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ دُّ «فَ رَ تُ مْ وَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ مْ تُؤْ الِهِ وَ ـي أَمْ ةً فـِ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ هَ افْ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ لليمن: لليمن: «فَ

 . .(٥)« مْ ائِهِ رَ قَ لَى فُ »عَ مْ ائِهِ رَ قَ لَى فُ عَ
ينظــر مادة (و ج ب)، الصحاح ٢٣١٢٣١/١، مفردات ألفــاظ القرآن، ص ، مفردات ألفــاظ القرآن، ص ٨٥٣٨٥٣، تاج العروس ، تاج العروس  ينظــر مادة (و ج ب)، الصحاح    (١)

.٣٣٣٣٣٣/٤
ينظر: شرح تنقيح الفصول، ص ٧١٧١، البحر المحيط ، البحر المحيط ٢٣٤٢٣٤/١، الكوكب المنير ، الكوكب المنير ٣٤٥٣٤٥/١. ينظر: شرح تنقيح الفصول، ص    (٢)

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم (١٤٥٤١٤٥٤).). أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم (   (٣)
سورة المدثر، اآلية: ٤٢٤٢-٤٤٤٤. سورة المدثر، اآلية:    (٤)

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء   (٥)= = 



التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمةالتقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة

١٩٧١٩٧

ج بذلك مَن  ا تاما، فيخرُ لكُ نِصاب زكويٍّ ملــكً ج بذلك مَن مِ ا تاما، فيخرُ لكُ نِصاب زكويٍّ ملــكً والغِنى المعتبَــر في الزكاة: والغِنى المعتبَــر في الزكاة: مِ
. ه غيرُ تام كالمكاتَب، ومَن ال يَملِك النِّصاب الزكويَّ .ال يَملِك كالعبد، ومَن ملكُ ه غيرُ تام كالمكاتَب، ومَن ال يَملِك النِّصاب الزكويَّ ال يَملِك كالعبد، ومَن ملكُ

ط البلوغُ والعقل لوجوب الزكاة عند جمهور العلماء، وهو مذهب  ط البلوغُ والعقل لوجوب الزكاة عند جمهور العلماء، وهو مذهب وال يُشــترَ وال يُشــترَ
المالكيَّةالمالكيَّة(١)، والشــافعيَّة، والشــافعيَّة(٢)، والحنابلــة، والحنابلــة(٣)، فتجب على الصغيــر والمجنون؛ وذلك ، فتجب على الصغيــر والمجنون؛ وذلك 
ذُ  خَ مْ تُؤْ الِهِ وَ ةً فِي أَمْ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ هَ افْ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ ذُ «فَ خَ مْ تُؤْ الِهِ وَ ةً فِي أَمْ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ هَ افْ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ لعموم قولــه لعموم قولــه : : «فَ
»، فالزكاة مواســاة، وهما مــن أهلها، وهو المنقول ، فالزكاة مواســاة، وهما مــن أهلها، وهو المنقول  مْ ائِهِ رَ قَ لَى فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ نِيَائِهِ ــنْ أَغْ »مِ مْ ائِهِ رَ قَ لَى فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ نِيَائِهِ ــنْ أَغْ مِ
ا للحنفية(٥) الذي  الذي  ا للحنفية، خالفً عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يثبُــتْ عنهم خالفُهعن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يثبُــتْ عنهم خالفُه(٤)، خالفً
مُ  لَ فِعَ الْقَ مُ «رُ لَ فِعَ الْقَ ذهبوا إلى اشــتراط البلوغ والعقل لوجوب الزكاة؛ لقولــه ذهبوا إلى اشــتراط البلوغ والعقل لوجوب الزكاة؛ لقولــه : : «رُ
لَ  قِ عْ تَّى يَ نُونِ حَ جْ نِ الْمَ عَ ، وَ بَرَ كْ تَّى يَ بِيِّ حَ نِ الصَّ عَ ، وَ تَيْقِظَ سْ تَّى يَ نِ النَّائِمِ حَ : عَ ةٍ ثَ نْ ثَالَ لَ عَ قِ عْ تَّى يَ نُونِ حَ جْ نِ الْمَ عَ ، وَ بَرَ كْ تَّى يَ بِيِّ حَ نِ الصَّ عَ ، وَ تَيْقِظَ سْ تَّى يَ نِ النَّائِمِ حَ : عَ ةٍ ثَ نْ ثَالَ عَ
»، على أن المقصود منه  ةٍ نْ ثَالَثَ لَمُ عَ قَ فِعَ الْ »، على أن المقصود منه . والجمهور يحملون حديث: «رُ ةٍ نْ ثَالَثَ لَمُ عَ قَ فِعَ الْ »(٦). والجمهور يحملون حديث: «رُ يقَ فِ »أَوْ يُ يقَ فِ أَوْ يُ
شر وصدقة الفطر والحقوق  شر وصدقة الفطر والحقوق رفعُ اإلثم والمطالبةِ بالعبادات البدنية؛ بدليل وجوب العُ رفعُ اإلثم والمطالبةِ بالعبادات البدنية؛ بدليل وجوب العُ
. حيث كانوا، ومسلم في الصحيح، كتاب اإليمان، برقم (١٩١٩) من حديث ابن عباس ) من حديث ابن عباس حيث كانوا، ومسلم في الصحيح، كتاب اإليمان، برقم (   =

ينظر: مواهب الجليل ٢٩٢٢٩٢/٢، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٢٨٩٢٨٩/٢. ينظر: مواهب الجليل    (١)
ينظر: مغني المحتاج ١٢٣١٢٣/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٣٠٣٣٠/٣. ينظر: مغني المحتاج    (٢)

ينظر: شرح منتهى اإلرادات ١٧٠١٧٠/٢، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٥/٢. ينظر: شرح منتهى اإلرادات    (٣)
ينظر: مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود برقم (٥٥٢٥٥٢)، فتاو السبكي )، فتاو السبكي ١٨٨١٨٨/١. ينظر: مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود برقم (   (٤)

البناية شرح الهداية ٢: : ١٥١٥، المبسوط ، المبسوط ٢: : ١٦٣١٦٣. البناية شرح الهداية    (٥)
أخرجه أحمد في المسند ١٠٠١٠٠/٦، وأبو داود في السنن، كتاب الحدود، باب في المجنون ، وأبو داود في السنن، كتاب الحدود، باب في المجنون  أخرجه أحمد في المسند    (٦)
يســرق أو يصيب حدا، برقم (يســرق أو يصيب حدا، برقم (٤٣٩٨٤٣٩٨)، والنســائي في المجتبى، كتاب الطالق، باب من ال )، والنســائي في المجتبى، كتاب الطالق، باب من ال 
يقع طالقه من األزواج، برقم (يقع طالقه من األزواج، برقم (٣٤٣٢٣٤٣٢)، وابن ماجه في الســنن، أبواب الطالق، باب طالق )، وابن ماجه في الســنن، أبواب الطالق، باب طالق 
المعتــوه والصغير والنائم، برقم (المعتــوه والصغير والنائم، برقم (٢٠٤١٢٠٤١)، والحاكم في المســتدرك، كتاب البيوع، الرهن )، والحاكم في المســتدرك، كتاب البيوع، الرهن 
 ، ، محلوب ومركوب، محلوب ومركوب، ٥٩٥٩/٢، وابن حبان في الصحيح (، وابن حبان في الصحيح (١٤٢١٤٢)، من حديث عائشــة )، من حديث عائشــة

وقال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه.وقال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه.



١٩٨١٩٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المالية، وزكاةُ المال في معناهالمالية، وزكاةُ المال في معناه(١).
ا: شروط الزكاة المتعلِّقة بالمال. ا: شروط الزكاة المتعلِّقة بالمال.ثالثً ثالثً

وأما الشروط المتعلِّقة بالمال الذي تجب فيه الزكاة، فهي:وأما الشروط المتعلِّقة بالمال الذي تجب فيه الزكاة، فهي:
الشــرط األول: أن يكون من األصناف التي تجــب فيها الزكاة: الشــرط األول: أن يكون من األصناف التي تجــب فيها الزكاة: وهي (األموال وهي (األموال 
ين، والحرث، والماشــية؛  ، وهي: العَ ع إلى ثالثة أصناف إجماالً ويَّة)، وهي تَرجِ ين، والحرث، والماشــية؛ الزكَ ، وهي: العَ ع إلى ثالثة أصناف إجماالً ويَّة)، وهي تَرجِ الزكَ
ه أن عمر بــن عبد العزيز  كتب إلى عامله  كتب إلى عامله  ه أن عمر بــن عبد العزيز لما رو مالك فــي الموطَّأ أنه بلَغَ لما رو مالك فــي الموطَّأ أنه بلَغَ
على دمشــق في الصدقة: (إنما الصدقة في الحرث، والعين، والماشــية)على دمشــق في الصدقة: (إنما الصدقة في الحرث، والعين، والماشــية)(٢)، وبنحوه ، وبنحوه 

قال اإلمام مالك في «الموطأ»قال اإلمام مالك في «الموطأ»(٣). . 
قال ابــن عبد البر: (وأما قول عمر بن عبد العزيــز ومالك بن أنس أن الصدقة قال ابــن عبد البر: (وأما قول عمر بن عبد العزيــز ومالك بن أنس أن الصدقة 
ال تكون إال في الحرث والعين والماشــية، فهو إجماعٌ من العلماء أن الزكاة في العين ال تكون إال في الحرث والعين والماشــية، فهو إجماعٌ من العلماء أن الزكاة في العين 
والحرث والماشية، ال يختلفون في جملةِ ذلك، ويختلفون في تفصيله)والحرث والماشية، ال يختلفون في جملةِ ذلك، ويختلفون في تفصيله)(٤). والمقصود . والمقصود 

بزكاة العين: النقدان وعروض التجارة.بزكاة العين: النقدان وعروض التجارة.
ه  ه والنصاب، وهو: القــدر الذي إذا بلَغَ ا: والنصاب، وهو: القــدر الذي إذا بلَغَ غَ المــال نصابً ا: الشــرط الثاني: أن يبلُ غَ المــال نصابً الشــرط الثاني: أن يبلُ
 ، ةٌ قَ دَ قٍ صَ سُ ةِ أَوْ سَ مْ ونَ خَ ا دُ ، «لَيْسَ فِيمَ ةٌ قَ دَ قٍ صَ سُ ةِ أَوْ سَ مْ ونَ خَ ا دُ (٥)؛ لقوله ؛ لقوله : : «لَيْسَ فِيمَ بت فيه الزكاةُ بت فيه الزكاةُالمالُ وجَ المالُ وجَ
»(٦)، وألن ما دون النصاب ، وألن ما دون النصاب  ةٌ قَ دَ اقٍ صَ سِ أَوَ مْ ا خَ الَ فِيمَ ، وَ ةٌ قَ دَ دٍ صَ وْ سِ ذَ مْ ونَ خَ ا دُ الَ فِيمَ »وَ ةٌ قَ دَ اقٍ صَ سِ أَوَ مْ ا خَ الَ فِيمَ ، وَ ةٌ قَ دَ دٍ صَ وْ سِ ذَ مْ ونَ خَ ا دُ الَ فِيمَ وَ

المغني ٧١٧١/٤. المغني    (١)
أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، ما تجب فيه الزكاة، برقم (٦٥٤٦٥٤).). أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، ما تجب فيه الزكاة، برقم (   (٢)

الموطأ برواية يحيى بن يحيى ٣٣٥٣٣٥/١. الموطأ برواية يحيى بن يحيى    (٣)
االستذكار ٢٧٢٧/٩. االستذكار    (٤)

حاشية الدسوقي على الشــرح الكبير ٤٣٠٤٣٠/١، وينظر: رد المحتار ، وينظر: رد المحتار ٢٥٩٢٥٩/٢، المطلع على ، المطلع على  حاشية الدسوقي على الشــرح الكبير    (٥)
أبواب المقنع، ص أبواب المقنع، ص ١٢٢١٢٢.

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، برقم (١٤٠٥١٤٠٥)، )،  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، برقم (   (٦)= = 
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ال يحتمل المواساة، فلم تجب فيه الزكاةال يحتمل المواساة، فلم تجب فيه الزكاة(١).
دُّ زكاةً عند اإلمام أبي حنيفة(٢)، بل هي مؤنة ، بل هي مؤنة  عَ روع والثمار ال يُ دُّ زكاةً عند اإلمام أبي حنيفةوالواجب في الزُّ عَ روع والثمار ال يُ والواجب في الزُّ
ط لها  ط لها واجبة في األرض وفيها معنــى العبادة؛ وتجب في القليل والكثير، وال يُشــترَ واجبة في األرض وفيها معنــى العبادة؛ وتجب في القليل والكثير، وال يُشــترَ
حِ  يَ بِالنَّضْ قِ ا سُ مَ ، وَ رُ يا العُشْ ثَرِ انَ عَ يُونُ أَوْ كَ العُ اءُ وَ ــمَ قَتِ السَّ ا سَ حِ «فِيمَ يَ بِالنَّضْ قِ ا سُ مَ ، وَ رُ يا العُشْ ثَرِ انَ عَ يُونُ أَوْ كَ العُ اءُ وَ ــمَ قَتِ السَّ ا سَ ؛ لعموم: «فِيمَ ؛ لعموم: نصابٌ نصابٌ
كمَ الفيء  ن في المشــهور أن له حُ عدِ كمَ الفيء ، وبذلك قال أبو حنيفة في المَ ن في المشــهور أن له حُ عدِ »(٣)، وبذلك قال أبو حنيفة في المَ ــرِ فُ العُشْ »نِصْ ــرِ فُ العُشْ نِصْ

ه. مسُ في قليله وكثيرِ ه.وليس زكاة، ويجب الخُ مسُ في قليله وكثيرِ وليس زكاة، ويجب الخُ
الشــرط الثالث: المِلك التامُّ للنِّصاب، الشــرط الثالث: المِلك التامُّ للنِّصاب، فال زكاة فــي مال ليس له مالك معيَّن، فال زكاة فــي مال ليس له مالك معيَّن، 
ا، وســيأتي مزيد بحث له في المبحث الثاني من  ا ناقصً ا، وســيأتي مزيد بحث له في المبحث الثاني من وال في المال الذي يُملك ملكً ا ناقصً وال في المال الذي يُملك ملكً
ها بعض الفقهاء شروطًا  دُّ ها بعض الفقهاء شروطًا هذا الفصل، ويتعلَّق بهذا الشــرط مسائلُ مختلفٌ فيها، ويعُ دُّ هذا الفصل، ويتعلَّق بهذا الشــرط مسائلُ مختلفٌ فيها، ويعُ

لك التامِّ للنصاب؛ وهي: لك التامِّ للنصاب؛ وهي:مستقلة، والخالف فيها متعلِّق بتحقيق المناط في المِ مستقلة، والخالف فيها متعلِّق بتحقيق المناط في المِ
ا عن الحاجات األصلية. ا عن الحاجات األصلية.أن يكون النصاب زائدً األولى: األولى: أن يكون النصاب زائدً

. ينٌ ينقُص النصابَ .أالَّ يكون على المكلَّف دَ ينٌ ينقُص النصابَ الثانية: الثانية: أالَّ يكون على المكلَّف دَ
الثالثة: الثالثة: أن يكون المال ناميًا.أن يكون المال ناميًا.

ولِ القمريِّ على مِلك النصاب؛ لما روي عن النبي ؛ لما روي عن النبي  النُ الحَ ولِ القمريِّ على مِلك النصابالشــرط الرابع: حوَ النُ الحَ الشــرط الرابع: حوَ
»(٤)، وحكى اإلجماعَ ، وحكى اإلجماعَ  لُ وْ يْــهِ الْحَ لَ ولَ عَ تَّى يَحُ اةٌ حَ كَ الِ زَ ـي الْمَ »«لَيْسَ فـِ لُ وْ يْــهِ الْحَ لَ ولَ عَ تَّى يَحُ اةٌ حَ كَ الِ زَ ـي الْمَ : : «لَيْسَ فـِ

. ومسلم في الصحيح، برقم (٩٧٩٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري ) عن أبي سعيد الخدري ومسلم في الصحيح، برقم (   =
المجموع ٣٢٦٣٢٦/٥. المجموع    (١)

ينظر: البحر الرائق ٢٣٦٢٣٦/٢، الدر المختار ، الدر المختار ٣٢٦٣٢٦/٢. ينظر: البحر الرائق    (٢)
أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء    (٣)

 . . الجاري، برقم (الجاري، برقم (١٤٨٣١٤٨٣)، عن عمر بن الخطاب )، عن عمر بن الخطاب
أخرجــه أحمد في المســند ٢١٣٢١٣/١، وأبو داود في الســنن، كتاب الــزكاة، باب في زكاة ، وأبو داود في الســنن، كتاب الــزكاة، باب في زكاة  أخرجــه أحمد في المســند    (٤)

 = =السائمة، برقم (السائمة، برقم (١٥٧٢١٥٧٢)، والترمذي في الجامع، والنسائي في المجتبى، كتاب الزكاة، باب )، والترمذي في الجامع، والنسائي في المجتبى، كتاب الزكاة، باب 
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عليه غيرُ واحد من أهل العلمعليه غيرُ واحد من أهل العلم(١).
ل؛  ط فيها الحوْ ل؛ الزروعُ والثمار، فال يُشترَ ط فيها الحوْ النِ الحول: الزروعُ والثمار، فال يُشترَ النِ الحول: ويســتثنى من اشتراط حوَ ويســتثنى من اشتراط حوَ

كاز.  نُ والرِّ عدِ كاز. ، ومثله المَ نُ والرِّ عدِ لقوله تعالى: لقوله تعالى: نث   ¥   ¦   §   ¨      مثنث   ¥   ¦   §   ¨      مث(٢)، ومثله المَ
والحكمة فيه: والحكمة فيه: أن هذه األموال نماءٌ في نفسها، بخالف األموال األخر، فهي أن هذه األموال نماءٌ في نفسها، بخالف األموال األخر، فهي 

النُ الحول حتى يتكامل النماءُ فيها. ة للنماء، فاشتُرط لوجوب الزكاة فيها حوَ دَّ النُ الحول حتى يتكامل النماءُ فيها.معَ ة للنماء، فاشتُرط لوجوب الزكاة فيها حوَ دَّ معَ
نٌ في شــروط وجوب الزكاة، وحاصلُه أن  نٌ في شــروط وجوب الزكاة، وحاصلُه أن لبعض العلماء مســلكٌ حسَ تنبيه: تنبيه: لبعض العلماء مســلكٌ حسَ
، وما عداه من الشروط فهي شروط للسبب  ، وما عداه من الشروط فهي شروط للسبب هو: النِّصاب الزكويِّ سبب وجوب الزكاة سبب وجوب الزكاة هو: النِّصاب الزكويِّ
أو شــروط وجوب الزكاة؛ ووجه هذا أن األدلة الشرعية تدلُّ على أن سبب الوجوب أو شــروط وجوب الزكاة؛ ووجه هذا أن األدلة الشرعية تدلُّ على أن سبب الوجوب 
مْ  هُ لِمْ مْ «فأَعْ هُ لِمْ ؛ كما قال النبي : : «فأَعْ نــى الحاصل بتملُّك النصاب الزكويِّ ؛ كما قال النبي هو الغِ نــى الحاصل بتملُّك النصاب الزكويِّ هو الغِ
ــب  ــب ؛ ولهذا تُنسَ »؛ ولهذا تُنسَ مْ ائِهِ رَ قَ لَى فُ دُّ عَ تُرَ مْ فَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ ةً تُؤْ قَ دَ ــمْ صَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ هَ افْ »أَنَّ اللَّ مْ ائِهِ رَ قَ لَى فُ دُّ عَ تُرَ مْ فَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ ةً تُؤْ قَ دَ ــمْ صَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ هَ افْ أَنَّ اللَّ

الزكاة إلى المال.الزكاة إلى المال.
قــال اإلمام ابن الهمام: (وســببُها المال المخصوص: أعنــي النصاب الناميَ قــال اإلمام ابن الهمام: (وســببُها المال المخصوص: أعنــي النصاب الناميَ 
ا؛ ولذا يضاف إليه فيقال: زكاة المال. وشــرطُها اإلســالم، والحرية،  ا أو تقديرً ا؛ ولذا يضاف إليه فيقال: زكاة المال. وشــرطُها اإلســالم، والحرية، تحقيقً ا أو تقديرً تحقيقً
ين)(٣)، وقال ابن مفلح: (النصابُ الزكوي ســببٌ ، وقال ابن مفلح: (النصابُ الزكوي ســببٌ  ين)والبلــوغ، والعقل، والفراغُ من الدَّ والبلــوغ، والعقل، والفراغُ من الدَّ
ل فيه من تجــب عليه، أو يقال:  لك يدخُ ل فيه تمــامُ المِ ل فيه من تجــب عليه، أو يقال: لوجــوب الزكاة، وكما يدخُ لك يدخُ ل فيه تمــامُ المِ لوجــوب الزكاة، وكما يدخُ
هما مانعٌ من صحة السبب وانعقاده. وذكر غير  هما مانعٌ من صحة السبب وانعقاده. وذكر غير اإلسالم والحرية شرطانِ للسبب، فعدمُ اإلسالم والحرية شرطانِ للسبب، فعدمُ
زكاة الورق، برقم (٢٤٧٦٢٤٧٦)، من حديــث علي بن أبي طالب )، من حديــث علي بن أبي طالب  وصححه ابن خزيمة  وصححه ابن خزيمة  زكاة الورق، برقم (   =

(٢٢٦٢٢٢٦٢)، والضياء في المختارة ()، والضياء في المختارة (٥١١٥١١)، والحاكم في المستدرك )، والحاكم في المستدرك ٤٠٠٤٠٠/١.
ينظر: اإلجماع، ابن المنذر، ص ٥٤٥٤، مراتب اإلجماع، ص ، مراتب اإلجماع، ص ٦٨٦٨، التمهيد ، التمهيد ١٥٥١٥٥/٢٠٢٠، المغني ، المغني  ينظر: اإلجماع، ابن المنذر، ص    (١)

.٧٤٧٤/٤
سورة األنعام، اآلية: ١٤١١٤١. سورة األنعام، اآلية:    (٢)

فتح القدير ١٥٣١٥٣/٢. فتح القدير    (٣)
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ول فإنه شرط الوجوب بال خالف ال أثر له  ول فإنه شرط الوجوب بال خالف ال أثر له واحد هذ ه األربعةَ شروطًا للوجوب، كالحَ واحد هذ ه األربعةَ شروطًا للوجوب، كالحَ
في الســبب، وأما إمكان األداء فشرطٌ للزوم األداء، وعنه: للوجوب، كما سبق، والله في الســبب، وأما إمكان األداء فشرطٌ للزوم األداء، وعنه: للوجوب، كما سبق، والله 

أعلم)أعلم)(١).

الفروع ٤٨٨٤٨٨/٣، وينظر: حاشية الدسوقي ، وينظر: حاشية الدسوقي ٤٥٤٥/١، الوسيط للغزالي ، الوسيط للغزالي ٩/٣. الفروع    (١)
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التقدير في شروط الزكاة العامة في شركات المساهمةالتقدير في شروط الزكاة العامة في شركات المساهمة

المطلب األول: التقدير في المكلف بالزكاة وشروطه.المطلب األول: التقدير في المكلف بالزكاة وشروطه.
د فيما مضى شــروطُ وجوب الزكاة التي تعود إلــى المكلَّف، وهي:  د فيما مضى شــروطُ وجوب الزكاة التي تعود إلــى المكلَّف، وهي: قــد تمهَّ قــد تمهَّ
اإلســالم والغِنى، ولما كا نت شــركات المساهمة تقوم على األســاس المالي، وأنه اإلســالم والغِنى، ولما كا نت شــركات المساهمة تقوم على األســاس المالي، وأنه 
نظَر فيها لالعتبار الشــخصي للمســاهمين؛ لذا كانت التقارير المالية لشــركات  نظَر فيها لالعتبار الشــخصي للمســاهمين؛ لذا كانت التقارير المالية لشــركات ال يُ ال يُ
المساهمة تُعنى ببيان المركز المالي لهذا الشخص المعنوي، وال تُعنى باإلفصاح عن المساهمة تُعنى ببيان المركز المالي لهذا الشخص المعنوي، وال تُعنى باإلفصاح عن 
معلومات المساهمين إالَّ في الحدود التي تؤثِّر على قرارات الشخص المعنوي، مثل معلومات المساهمين إالَّ في الحدود التي تؤثِّر على قرارات الشخص المعنوي، مثل 

حصص  كبار المالك الذين يؤثِّرون على قرارات الشركة.حصص  كبار المالك الذين يؤثِّرون على قرارات الشركة.
ولما كان من األيســر على الجهات المعنيَّة بتحصيل الزكاة، واألنفع للفقراء= ولما كان من األيســر على الجهات المعنيَّة بتحصيل الزكاة، واألنفع للفقراء= 
ا عن تحصيلها من آحاد المساهمين؛ لما  ا عن تحصيلها من آحاد المساهمين؛ لما تحصيلُ الزكاة من الشــركات مباشرة، عوضً تحصيلُ الزكاة من الشــركات مباشرة، عوضً
ةٍ في تتبُّع آحاد المساهمين وتحصيلها منهم، وهو ما اقتضى  ةٍ في تتبُّع آحاد المساهمين وتحصيلها منهم، وهو ما اقتضى يترتَّب على ذلك من مشقَّ يترتَّب على ذلك من مشقَّ
مَّ تقديرُ شــروط تكليفه، وهو  مَّ تقديرُ شــروط تكليفه، وهو النظر في تقدير المكلف في شــركة المســاهمة ومن ثَ النظر في تقدير المكلف في شــركة المســاهمة ومن ثَ

المقصود من هذا المطلب، المقصود من هذا المطلب، وقد انتظم الكالم عليه في الفرعين التاليين:وقد انتظم الكالم عليه في الفرعين التاليين:
الفرع األول: المكلَّف بالزكاة في شركات المساهمة.الفرع األول: المكلَّف بالزكاة في شركات المساهمة.

للفقهاء المعاصرين اتجاهان في المكلف بالزكاة في شركات المساهمة، وكال للفقهاء المعاصرين اتجاهان في المكلف بالزكاة في شركات المساهمة، وكال 
هذين االتجاهين مبنيَّانِ على قاعدة التقدير:هذين االتجاهين مبنيَّانِ على قاعدة التقدير:
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االتجاه األول: أن الشخصيَّة االعتبارية لشركة المساهمة هي المكلفة بالزكاة.االتجاه األول: أن الشخصيَّة االعتبارية لشركة المساهمة هي المكلفة بالزكاة.
وعليه؛ فتقع المسؤولية من حيث اإلثمُ على ممثِّلي هذه الشخصية االعتبارية، وعليه؛ فتقع المسؤولية من حيث اإلثمُ على ممثِّلي هذه الشخصية االعتبارية، 
كمــا أن اإلثم ال يقع على الصبيِّ والمجنون في حــال عدم اإلخراج، وإنما يقع على كمــا أن اإلثم ال يقع على الصبيِّ والمجنون في حــال عدم اإلخراج، وإنما يقع على 

الوليِّ في حال عدم اإلخراجالوليِّ في حال عدم اإلخراج(١).
: د. شــوقي إسماعيل شحاتة، وذلك في كتابه «زكاة د. شــوقي إسماعيل شحاتة، وذلك في كتابه «زكاة  : وأول من تبنَّى هذا االتجاهَ وأول من تبنَّى هذا االتجاهَ
بِعه على هذا عددٌ من الباحثين،  بِعه على هذا عددٌ من الباحثين، م، وتَ ا ومحاسبة»، والمنشور في عام ١٩٧٠١٩٧٠م، وتَ ا ومحاسبة»، والمنشور في عام المال فقهً المال فقهً
منهم: د. أحمد المجذوبمنهم: د. أحمد المجذوب(٢)، ود. أحمد عبد الله، ود. أحمد عبد الله(٣)، ود. منصور الغامدي في رسالته ، ود. منصور الغامدي في رسالته 
بعنوان (الشــخصية االعتبارية التجارية) (بعنوان (الشــخصية االعتبارية التجارية) (١٤٢٨١٤٢٨هـ)هـ)(٤)، ود. فواز الســليم في بحثه ، ود. فواز الســليم في بحثه 

(زكاة الشخصية االعتبارية وتطبيقاتها المعاصرة) ((زكاة الشخصية االعتبارية وتطبيقاتها المعاصرة) (١٤٣١١٤٣١هـ)هـ)(٥).
ومستند هذا القول ما يأتيومستند هذا القول ما يأتي(٦): : 

لكُ التام،  لكُ التام، أن شــرط وجوب الزكاة أهليَّةُ الوجوب في المخاطَــب والمِ : أن شــرط وجوب الزكاة أهليَّةُ الوجوب في المخاطَــب والمِ : أوالً أوالً
ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة، شــوقي شحاتة، ص ١١٩١١٩، ومجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ، ومجلة مجمع الفقه اإلسالمي،  ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة، شــوقي شحاتة، ص    (١)

العدد الرابع العدد الرابع ٢٨٥٢٨٥/١، زكاة الشخصية االعتبارية، للباحث: فواز السليم، ص ، زكاة الشخصية االعتبارية، للباحث: فواز السليم، ص ٢١٩٢١٩.
ينظر: زكاة أســهم الشــركات، المجذوب، ضمن: أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشــرة  ينظر: زكاة أســهم الشــركات، المجذوب، ضمن: أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشــرة    (٢)

لقضايا الزكاة المعاصرة، ص لقضايا الزكاة المعاصرة، ص ١٥١١٥١. . 
ينظر: زكاة الشــخصية االعتبارية، أحمد محمد عبد اللــه، ضمن: بحوث وأعمال المؤتمر  ينظر: زكاة الشــخصية االعتبارية، أحمد محمد عبد اللــه، ضمن: بحوث وأعمال المؤتمر    (٣)
العلمــي الثاني للزكاة، محور الجباية، األمانة العامة لديوان الزكاة، الســودان، ص العلمــي الثاني للزكاة، محور الجباية، األمانة العامة لديوان الزكاة، الســودان، ص ٧-٢٠٢٠ 

شعبان شعبان ١٤٢٢١٤٢٢هـ الموافق هـ الموافق ٣-٧ نوفمبر  نوفمبر ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
م الســتكمال متطلبات الماجســتير في الدراسات اإلســالمية، مسار الفقه  وهو بحث مقدَّ م الســتكمال متطلبات الماجســتير في الدراسات اإلســالمية، مسار الفقه   وهو بحث مقدَّ  (٤)

وأصوله، بجامعة الملك سعود. وأصوله، بجامعة الملك سعود. 
م الســتكمال متطلبات الماجســتير في المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه  وهو بحث مقدَّ م الســتكمال متطلبات الماجســتير في المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه   وهو بحث مقدَّ  (٥)

المقارن، بجامعة اإلمام. المقارن، بجامعة اإلمام. 
ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة، شوقي شــحاتة، ص ١١٩١١٩، الشخصية االعتبارية التجارية، ، الشخصية االعتبارية التجارية،  ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة، شوقي شــحاتة، ص    (٦)

منصور الغامدي، ص منصور الغامدي، ص ١٤٣١٤٣، زكاة الشخصية االعتبارية، فواز السليم، ص ، زكاة الشخصية االعتبارية، فواز السليم، ص ١٨٧١٨٧.
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تُها المالية  قان في الشــخصية االعتبارية التجارية، فلها أهليــة كاملة، وذِمَّ تُها المالية وهما متحقِّ قان في الشــخصية االعتبارية التجارية، فلها أهليــة كاملة، وذِمَّ وهما متحقِّ
ل االلتزامات، والزكاة وإن كانت عبادة في األصل، لكن  ل االلتزامات، والزكاة وإن كانت عبادة في األصل، لكن قابلــةٌ لتملُّك الحقوق وتحمُّ قابلــةٌ لتملُّك الحقوق وتحمُّ
؛ ولهذا تجب في مال الصغيــر والمجنون عند  غلِــب على أحكامها أنها حقٌّ مالــيٌّ ؛ ولهذا تجب في مال الصغيــر والمجنون عند يَ غلِــب على أحكامها أنها حقٌّ مالــيٌّ يَ

جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم. 
مة لها شخصيةٌ اعتبارية  مة لها شخصيةٌ اعتبارية وفي هذا يقول د. شــوقي: (لما كانت شركةُ المســاهَ وفي هذا يقول د. شــوقي: (لما كانت شركةُ المســاهَ
ه، فإنها تجب على الشخص  ه، فإنها تجب على الشخص مســتقلة، وبناء على أن الزكاة تكليف متعلِّق بالمال نفسِ مســتقلة، وبناء على أن الزكاة تكليف متعلِّق بالمال نفسِ

ه البلوغ والعقل)(١). ، وأساسُ ط التكليف الدينيُّ ه البلوغ والعقل)االعتباري؛ حيث ال يُشترَ ، وأساسُ ط التكليف الدينيُّ االعتباري؛ حيث ال يُشترَ
ثانيًا: ثانيًا: قياس أموال شركة المساهمة على المال المختلَط في بهيمة األنعام، والذي قياس أموال شركة المساهمة على المال المختلَط في بهيمة األنعام، والذي 
ــبَهِ في عدم اعتبار الجانب الشخصيِّ  ع، بجامع الشَّ ــبَهِ في عدم اعتبار الجانب الشخصيِّ تجب زكاتُه باعتبار المال المجتمِ ع، بجامع الشَّ تجب زكاتُه باعتبار المال المجتمِ
في حساب نصيب كلِّ مخالط في هذا المال، وفي هذا يقول د. شوقي: (فكأن الشركة في حساب نصيب كلِّ مخالط في هذا المال، وفي هذا يقول د. شوقي: (فكأن الشركة 
في الماشــية هي شــركة أموالٍ بالمفهوم المعاصر، وليست شركةَ أشخاص، والزكاة في الماشــية هي شــركة أموالٍ بالمفهوم المعاصر، وليست شركةَ أشخاص، والزكاة 
ة. ونحــن نر ونحــن نر أن نقيس على أن نقيس على  دَ ة. تجب في مال الشــركة ال في مال كلِّ شــريك على حِ دَ تجب في مال الشــركة ال في مال كلِّ شــريك على حِ
ذلك شركاتِ المساهمة التي اســتُحدثت في التجارة والصناعة في العصر الحديث، ذلك شركاتِ المساهمة التي اســتُحدثت في التجارة والصناعة في العصر الحديث، 
ل أهم وأبرز صور االســتثمار، وتتميَّز بكثرة عدد المساهمين فيها، وبأن  ل أهم وأبرز صور االســتثمار، وتتميَّز بكثرة عدد المساهمين فيها، وبأن والتي تشــكِّ والتي تشــكِّ
مة  مة لها شخصيةً اعتبارية مستقلة. وعلى هذا... يتم ربط الزكاة على مال شركةُ المساهَ لها شخصيةً اعتبارية مستقلة. وعلى هذا... يتم ربط الزكاة على مال شركةُ المساهَ
ا من األسهم  مُ الذي يمتلك عددً ، وبذلك ال يُعفى من الزكاة المساهِ عِ مباشرةً ا من األسهم المجتمِ مُ الذي يمتلك عددً ، وبذلك ال يُعفى من الزكاة المساهِ عِ مباشرةً المجتمِ

قيمتُها أقـلُّ من قيمة النصاب)قيمتُها أقـلُّ من قيمة النصاب)(٢).
ثالثًا: ثالثًا: أن الشخصية االعتبارية لشركات المساهمة في طبيعتها القانونية مشابهةٌ أن الشخصية االعتبارية لشركات المساهمة في طبيعتها القانونية مشابهةٌ 
في اســتقالليتها عن ذمة المساهمين لشــخصية العبد المملوك المأذونِ له بالتجارة في اســتقالليتها عن ذمة المساهمين لشــخصية العبد المملوك المأذونِ له بالتجارة 

التطبيق المعاصر للزكاة، شوقي شحاتة، ص ١١٩١١٩. التطبيق المعاصر للزكاة، شوقي شحاتة، ص    (١)
ا، شوقي شحاتة، ص٩٢٩٢-٩٣٩٣. زكاة المال محاسبة وتطبيقً ا، شوقي شحاتة، ص  زكاة المال محاسبة وتطبيقً  (٢)
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على القول بأنه يَملِك بالتمليك، فهما يشتركانِ في كون كلٍّ منهما له ذمةٌ مالية وأهليةُ على القول بأنه يَملِك بالتمليك، فهما يشتركانِ في كون كلٍّ منهما له ذمةٌ مالية وأهليةُ 
ا. ا ومملوكً ا.وجوب، وكونِه مالكً ا ومملوكً وجوب، وكونِه مالكً

ب  ا على قول مَن أَوجَ ب ؛ تجب الزكاة على الشــخصية االعتبارية قياسً ا على قول مَن أَوجَ وبناء عليهوبناء عليه؛ تجب الزكاة على الشــخصية االعتبارية قياسً
ــه(١)، وبه قال ابن حزم من الظاهرية، وبه قال ابن حزم من الظاهرية(٢)، ،  ــهالــزكاة في مال العبد المملوك على العبد نفسِ الــزكاة في مال العبد المملوك على العبد نفسِ

وهو مرويٌّ عن ابن عمروهو مرويٌّ عن ابن عمر(٣)، والمشهور من قول عطاء وأبي ثور، والمشهور من قول عطاء وأبي ثور(٤). . 
دُّ من قبيل  عَ بت الزكاة في مســائلَ تُ دُّ من قبيل القياس على بعض األقوال التي أَوجَ عَ بت الزكاة في مســائلَ تُ ا: القياس على بعض األقوال التي أَوجَ ا: رابعً رابعً

الشخصية االعتبارية؛ ومن ذلك:الشخصية االعتبارية؛ ومن ذلك:
رات، كما هو  رات، كما هو - القول بوجوب الزكاة في المال الموقوف، ســواءٌ في المعشَّ ١- القول بوجوب الزكاة في المال الموقوف، ســواءٌ في المعشَّ
ــا كما هو مذهب المالكيَّة، أو في الغلة إذا كانت  ــا كما هو مذهب المالكيَّة، أو في الغلة إذا كانت مذهب الحنفيَّة، أو في الوقف مطلقً مذهب الحنفيَّة، أو في الوقف مطلقً
على جهة محصورة، وهو مذهب الشــافعيَّة، أو فــي األصل والغلة إذا كان على جهةٍ على جهة محصورة، وهو مذهب الشــافعيَّة، أو فــي األصل والغلة إذا كان على جهةٍ 

ها، وهو مذهب الحنابلة(٥). ها، وهو مذهب الحنابلةيمكن حصرُ يمكن حصرُ
ــب هــذا لإلمام محمد بن  نسَ ب الزكاة في أموال بيت المال، ويُ ــب هــذا لإلمام محمد بن - مــن أوجَ نسَ ب الزكاة في أموال بيت المال، ويُ ٢- مــن أوجَ
رخسيُّ في «المبسوط»: (فإن اشتر بمالِ الخراجِ  ؛ لما نقله عنه السَّ رخسيُّ في «المبسوط»: (فإن اشتر بمالِ الخراجِ الحسن الشيبانيِّ ؛ لما نقله عنه السَّ الحسن الشيبانيِّ
، فعليه فيها الــزكاة، وهذا بخالف ما إذا  ا ســائمة للتجارة، وحال عليهــا الحولُ ، فعليه فيها الــزكاة، وهذا بخالف ما إذا غنمً ا ســائمة للتجارة، وحال عليهــا الحولُ غنمً
؛ ألن  عَت الغنم المأخوذة في الزكاة في يد اإلمام وهي سائمة فحال عليها الحولُ ؛ ألن اجتمَ عَت الغنم المأخوذة في الزكاة في يد اإلمام وهي سائمة فحال عليها الحولُ اجتمَ
، وهنا في  ، وهنا في هنــاك ال فائدة في إيجاب الزكاة؛ فإن مصرف الواجب والموجبِ فيه واحدٌ هنــاك ال فائدة في إيجاب الزكاة؛ فإن مصرف الواجب والموجبِ فيه واحدٌ
 ، ، ومصرف الواجب الفقراءُ قاتِلةُ ؛ فإن مصرف الموجب فيــه المُ ، إيجاب الزكاة فائدةٌ ، ومصرف الواجب الفقراءُ قاتِلةُ ؛ فإن مصرف الموجب فيــه المُ إيجاب الزكاة فائدةٌ

ينظر: الشخصية االعتبارية التجارية، منصور الغامدي، ص ١٤٣١٤٣. ينظر: الشخصية االعتبارية التجارية، منصور الغامدي، ص    (١)
ينظر: المحلى ٣/٤. ينظر: المحلى    (٢)

أخرجه أبو عبيد في األموال ١٢١١٢١/٢. أخرجه أبو عبيد في األموال    (٣)
ينظر: المجموع ٣٠١٣٠١/٥. ينظر: المجموع    (٤)

ينظر: ص٢٢٣٢٢٣. ينظر: ص   (٥)
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٢٠٧٢٠٧

ا؛ فلهذا تجب الزكاة. قال الشيخ اإلمام األجلُّ رحمه الله تعالى:  ا؛ فلهذا تجب الزكاة. قال الشيخ اإلمام األجلُّ رحمه الله تعالى: فكان اإليجاب مفيدً فكان اإليجاب مفيدً
لك والمالك؛ ولهذا ال تجب  ؛ فإن الزكاة ال تجب إال باعتبار المِ لك والمالك؛ ولهذا ال تجب وفي هذا الفصل نظرٌ ؛ فإن الزكاة ال تجب إال باعتبار المِ وفي هذا الفصل نظرٌ
عتبر في إيجابها صفةُ الغِنى للمالك،  عتبر في إيجابها صفةُ الغِنى للمالك، في سوائم الوقف، وال في ســوائم المكاتَب، ويُ في سوائم الوقف، وال في ســوائم المكاتَب، ويُ
وذلك ال يوجد هنا إذا اشــتراها اإلمام بمال الخــراج للمقاتِلة، فال يجب فيها الزكاة وذلك ال يوجد هنا إذا اشــتراها اإلمام بمال الخــراج للمقاتِلة، فال يجب فيها الزكاة 
ه أنه اشــتراها لنفسه، فحينئذٍ تجب عليه الزكاة باعتبار وجود المالك  ه أنه اشــتراها لنفسه، فحينئذٍ تجب عليه الزكاة باعتبار وجود المالك إال أن يكون مرادُ إال أن يكون مرادُ

وصفة الغنى له)وصفة الغنى له)(١).
االتجاه الثاني: أن المكلَّف بالزكاة في شركات المساهمة هم المساهمون.االتجاه الثاني: أن المكلَّف بالزكاة في شركات المساهمة هم المساهمون.

ج الزكاةَ إال بالنيابة عن المساهمين، وذلك «إذا  ج الزكاةَ إال بالنيابة عن المساهمين، وذلك «إذا ؛ فإن الشركة ال تُخرِ وبناء عليهوبناء عليه؛ فإن الشركة ال تُخرِ
ر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان  ر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان نُصَّ في نظامها األساســي على ذلك، أو صدَ نُصَّ في نظامها األساســي على ذلك، أو صدَ
م الشــركاتِ بإخراج الزكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب األسهم  لزِ م الشــركاتِ بإخراج الزكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب األسهم قانون الدولة يُ لزِ قانون الدولة يُ

ه»(٢). مِ ه»إلخراج إدارة الشركة زكاةَ أسهُ مِ إلخراج إدارة الشركة زكاةَ أسهُ
و«عند عدم توافر إحد الحاالت المذكورة... تكون مســؤولية إخراج الزكاة و«عند عدم توافر إحد الحاالت المذكورة... تكون مســؤولية إخراج الزكاة 
على المساهمين وأصحاب حسابات االســتثمار، ويجب على المؤسسة أو الشركة على المساهمين وأصحاب حسابات االســتثمار، ويجب على المؤسسة أو الشركة 

بيانُ مقدار الزكاة الواجبة في السهم أو مبالغ الحسابات االستثمارية»بيانُ مقدار الزكاة الواجبة في السهم أو مبالغ الحسابات االستثمارية»(٣).
رت به قراراتُ مؤسســات  ذَ أكثر الفقهاء المعاصرين، وصدَ رت به قراراتُ مؤسســات وبهذا االتجاه أخَ ذَ أكثر الفقهاء المعاصرين، وصدَ وبهذا االتجاه أخَ
االجتهــاد الجماعي، مثل: مؤتمر الزكاة األول ومجمع الفقه اإلســالمي الدولياالجتهــاد الجماعي، مثل: مؤتمر الزكاة األول ومجمع الفقه اإلســالمي الدولي(٤)، ، 

المبسوط ٥٢٥٢/٣. وينظر: الشخصية االعتبارية التجارية، منصور الغامدي، ص . وينظر: الشخصية االعتبارية التجارية، منصور الغامدي، ص ١٤٦١٤٦. المبسوط    (١)
قرار مجمع الفقه اإلســالمي (٣) من الدورة الرابعة، ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، ) من الدورة الرابعة، ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلســالمي،  قرار مجمع الفقه اإلســالمي (   (٢)

العدد الرابع العدد الرابع ٨٨١٨٨١/١. . 
المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة، البند ) بشأن الزكاة، البند ٥/٢/٢. المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (   (٣)

القرار رقم (٣) مــن دورة مؤتمره الرابع المنعقد بجدة في المملكة العربية الســعودية من ) مــن دورة مؤتمره الرابع المنعقد بجدة في المملكة العربية الســعودية من  القرار رقم (   (٤)
١٨١٨-٢٣٢٣ جماد اآلخرة  جماد اآلخرة ١٤٠٨١٤٠٨هـــ، وينظر: مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، العدد الرابع هـــ، وينظر: مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، العدد الرابع 

 . .٨٨١٨٨١/١
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والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةوالمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية(١).
ومستند هذا االتجاه ما يلي:ومستند هذا االتجاه ما يلي:

ا، بل تجمع بين كونها عبادة وحقا ماليا؛  ا، بل تجمع بين كونها عبادة وحقا ماليا؛ أن الزكاة ليست حقا ماليا محضً : أن الزكاة ليست حقا ماليا محضً : أوالً أوالً
ولهذا ال يطالَب بها غيرُ المسلم باالتفاق، والعبادات التي جاء بها الشرع مما يَختصُّ ولهذا ال يطالَب بها غيرُ المسلم باالتفاق، والعبادات التي جاء بها الشرع مما يَختصُّ 

به المكلَّفون من بنــي آدم؛ لقول الله تعالــى: به المكلَّفون من بنــي آدم؛ لقول الله تعالــى: نث   6   7   8   9   :   ;   >   =   نث   6   7   8   9   :   ;   >   =   
   M    L    K    J    I    HG    F    E    DC    B    A    @    ?    >   M    L    K    J    I    HG    F    E    DC    B    A    @    ?    >
R   Q   P   O   N   مثR   Q   P   O   N   مث(٢)، فــال يصح أن يخاطَب بها األشــخاص المعنويُّون من ، فــال يصح أن يخاطَب بها األشــخاص المعنويُّون من 

الشركات والمؤسسات وغيرهم.الشركات والمؤسسات وغيرهم.
ا  ا أن الشــخص االعتباريَّ يتمتع بجميع الحقوق إال مــا كان منها مالزمً ثانيًا: ثانيًا: أن الشــخص االعتباريَّ يتمتع بجميع الحقوق إال مــا كان منها مالزمً
ها القانون وسند إنشاء الشخص  ها القانون وسند إنشاء الشخص لصفة اإلنســان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقرُّ لصفة اإلنســان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقرُّ
هَ لله بالعبادة هو من الصفات  هَ لله بالعبادة هو من الصفات االعتباري، ومن المعلوم أن التكاليف الشــرعية والتوجُّ االعتباري، ومن المعلوم أن التكاليف الشــرعية والتوجُّ
 ، ، المالزمة لإلنســان الطبيعي، ومن شــروط وجــوب الزكاة المتفق عليها اإلســالمُ المالزمة لإلنســان الطبيعي، ومن شــروط وجــوب الزكاة المتفق عليها اإلســالمُ
ا أو غير مسلم؛ ألنه ليس أهالً  ا أو غير مسلم؛ ألنه ليس أهالً والشخص االعتباريُّ ال يمكن أن يوصف بكونه مسلمً والشخص االعتباريُّ ال يمكن أن يوصف بكونه مسلمً

للتكليف الشرعي. للتكليف الشرعي. 
يقول الصديق الضرير يقول الصديق الضرير : (الشخص االعتباري ال يمكن أن يوصف بكونه : (الشخص االعتباري ال يمكن أن يوصف بكونه 
ا؛  ا أو غير مسلم؛ ألنَّا قد بينَّا أنه ليس أهالً للتكليف، وليست له أهليةُ أداء مطلقً ا؛ مســلمً ا أو غير مسلم؛ ألنَّا قد بينَّا أنه ليس أهالً للتكليف، وليست له أهليةُ أداء مطلقً مســلمً

ق شرط اإلسالم)(٣). ق شرط اإلسالم)وعلى هذا فال يمكن أن تجب عليه الزكاة؛ لعدم تحقُّ وعلى هذا فال يمكن أن تجب عليه الزكاة؛ لعدم تحقُّ
ر في المؤسسات وال في  ر في المؤسسات وال في : (وليس يُتصوَّ ويقول الشــيخ علي الخفيف ويقول الشــيخ علي الخفيف : (وليس يُتصوَّ
المنشآت وال في الشــركات، ونحو ذلك من األشخاص المعروفة اآلن باألشخاص المنشآت وال في الشــركات، ونحو ذلك من األشخاص المعروفة اآلن باألشخاص 

المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة، البند ) بشأن الزكاة، البند ١/٢/٢. المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (   (١)
سورة األعراف، اآلية: ١٧٢١٧٢. سورة األعراف، اآلية:    (٢)

زكاة الشخصية االعتبارية، الصديق الضرير، ص ٥. زكاة الشخصية االعتبارية، الصديق الضرير، ص    (٣)
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 ، ةٌ بهذا المعنى؛ إذ ال تصلُح ألن يُطلَب منها واجب دينيٌّ ، االعتباريــة= أن تكون لها ذمَّ ةٌ بهذا المعنى؛ إذ ال تصلُح ألن يُطلَب منها واجب دينيٌّ االعتباريــة= أن تكون لها ذمَّ
ر ذلك بالنسبة إليها)(١). ر ذلك بالنسبة إليها)وال يُتصوَّ وال يُتصوَّ

ة  مَّ ة  - إلى (أن نظرية الذِّ مَّ دُّ ذلك كلِّه -كما يقول الشيخ علي الخفيف  - إلى (أن نظرية الذِّ رَ دُّ ذلك كلِّه -كما يقول الشيخ علي الخفيف ومَ رَ ومَ
راد منه ضبطُ األحكام واتِّساقُها،  ا تشريعيا يُ ع عليها من األحكام ليس إال تنظيمً راد منه ضبطُ األحكام واتِّساقُها، وما فُرِّ ا تشريعيا يُ ع عليها من األحكام ليس إال تنظيمً وما فُرِّ
هــا إذا ما اقتضت المصلحة  رِ ر لمقتضيات المعامالت وتطوُّ هــا إذا ما اقتضت المصلحة ويصــحُّ أن يتغيَّر ويتطوَّ رِ ر لمقتضيات المعامالت وتطوُّ ويصــحُّ أن يتغيَّر ويتطوَّ
نة= ما يمنع أن تُفرض الذمة لغير  ، وال فيما أُثِر من السُّ نة= ما يمنع أن تُفرض الذمة لغير ذلك، وليس فيما جاء به الكتابُ ، وال فيما أُثِر من السُّ ذلك، وليس فيما جاء به الكتابُ
ا يتسع ألنْ تثبُتَ للشركات والمؤسسات واألموال العامة، على  ر تفسيرً ا يتسع ألنْ تثبُتَ للشركات والمؤسسات واألموال العامة، على اإلنسان، وتُفسَّ ر تفسيرً اإلنسان، وتُفسَّ
، فيكون ما يثبُت  عةً ة دون ما يثبُت لإلنســان سَ ، فيكون ما يثبُت أن يكون ما يثبُت لهذه الجهات من الذمَّ عةً ة دون ما يثبُت لإلنســان سَ أن يكون ما يثبُت لهذه الجهات من الذمَّ
لَ  لَ لإلنســان على درجة من الكمال تجعله أهالً ألنْ يُكلَّفَ بما هو عبادة، وألنْ تُشــغَ لإلنســان على درجة من الكمال تجعله أهالً ألنْ يُكلَّفَ بما هو عبادة، وألنْ تُشــغَ
، وما يثبُت لغيره دون ذلك، فال يتَّســع لغير االلتزامات المالية من  ، وما يثبُت لغيره دون ذلك، فال يتَّســع لغير االلتزامات المالية من بما هو واجب دينيٌّ بما هو واجب دينيٌّ

ناحيتها السلبيَّة واإليجابية)ناحيتها السلبيَّة واإليجابية)(٢). . 
ثالثًا: ثالثًا: أنَّا لو أخذنا بالرأي القائل بوجوب الزكاة على الشــخص االعتباري؛ لِما أنَّا لو أخذنا بالرأي القائل بوجوب الزكاة على الشــخص االعتباري؛ لِما 
كِر من االعتبارات = للزم طرد هذا القولُ بإيجاب الزكاة على الشخصيات االعتبارية  كِر من االعتبارات = للزم طرد هذا القولُ بإيجاب الزكاة على الشخصيات االعتبارية ذُ ذُ
األخر، سواء في شركات األشــخاص، أو الهيئات العامة والخاصة، كالجمعيات األخر، سواء في شركات األشــخاص، أو الهيئات العامة والخاصة، كالجمعيات 
األهلية ذات النفــع العام، والزكاة على أمــوال الدولة، وأمــوال األوقاف، وهذا ما األهلية ذات النفــع العام، والزكاة على أمــوال الدولة، وأمــوال األوقاف، وهذا ما 

ال يلتزمون به.ال يلتزمون به.
ا: أننا إذا أخذنا بالمفهوم القانوني لفهم الشخص القانوني، للزم منه تحريمُ أننا إذا أخذنا بالمفهوم القانوني لفهم الشخص القانوني، للزم منه تحريمُ  ا: رابعً رابعً
شركات المساهمة؛ ألنَّ المساهمين في النظر القانوني دائنون للشركة، وليسوا مالكِين شركات المساهمة؛ ألنَّ المساهمين في النظر القانوني دائنون للشركة، وليسوا مالكِين 

م. با المحرَّ م.ألموالها وال للشركة، فيكون عقد الشركة من الرِّ با المحرَّ ألموالها وال للشركة، فيكون عقد الشركة من الرِّ
الشركات، علي الخفيف، ص ٣٠٣٠. الشركات، علي الخفيف، ص    (١)

السابقلسابق، ص ، ص ٣٤٣٤-٣٥٣٥. ا   (٢)
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وال ريب، فإن هذا المســلَكَ هو المتعيِّن في هذا الباب، وأن من قال بتكليف وال ريب، فإن هذا المســلَكَ هو المتعيِّن في هذا الباب، وأن من قال بتكليف 
الشخصية االعتبارية بالزكاة خلَطَ بين تحصيل الزكاة على الشركة، وهو أمرٌ قد تقتضيه الشخصية االعتبارية بالزكاة خلَطَ بين تحصيل الزكاة على الشركة، وهو أمرٌ قد تقتضيه 

طبيعة هذه الشركات، وبين القول بتكليفها.طبيعة هذه الشركات، وبين القول بتكليفها.
الفرع الثاني: تقدير شروط المكلف في شركات المساهمة.الفرع الثاني: تقدير شروط المكلف في شركات المساهمة.

م فيما ســبق بيان االتجاهات في المكلَّف بالزكاة في شركة المساهمة،  م فيما ســبق بيان االتجاهات في المكلَّف بالزكاة في شركة المساهمة، قد تقدَّ قد تقدَّ
د هذا الفــرع إلى بيان موقف كل اتجاه من شــروط المكلَّف، وفيما يلي بيان  د هذا الفــرع إلى بيان موقف كل اتجاه من شــروط المكلَّف، وفيما يلي بيان ويَقصِ ويَقصِ

ذلك:ذلك:
: تقدير شروط التكليف على القول بتكليف الشخص المعنوي. : تقدير شروط التكليف على القول بتكليف الشخص المعنوي.أوالً أوالً

بناء على القول بتكليف شــركة المساهمة بشــخصيتها االعتبارية، فال بدَّ من بناء على القول بتكليف شــركة المساهمة بشــخصيتها االعتبارية، فال بدَّ من 
النظر في أسس تطبيق الشــروط المتعلِّقة بالمكلَّف فيما يتعلق بوجوب الزكاة عليها، النظر في أسس تطبيق الشــروط المتعلِّقة بالمكلَّف فيما يتعلق بوجوب الزكاة عليها، 

م: اإلسالم والغِنى. م: اإلسالم والغِنى.وهي كما تقدَّ وهي كما تقدَّ
أما شرط اإلسالمأما شرط اإلسالم، فلم يتعرض لهذا الشرطِ د. شوقي؛ وذلك لكونه اعتبر الزكاة ، فلم يتعرض لهذا الشرطِ د. شوقي؛ وذلك لكونه اعتبر الزكاة 
ا في المال، وأما الباحثون بعده، فكان لهم اجتهادات في تقدير شــرط اإلسالم،  ا في المال، وأما الباحثون بعده، فكان لهم اجتهادات في تقدير شــرط اإلسالم، تكليفً تكليفً
س في ديارٍ إسالمية، ولو  س في ديارٍ إسالمية، ولو وهو أنه يُحكم على الشخص االعتباري باإلســالم، إذا أُسِّ وهو أنه يُحكم على الشخص االعتباري باإلســالم، إذا أُسِّ
ج على مسألة حكم اللقيط الذي  ج على مسألة حكم اللقيط الذي ، وهذا الضابط مخرَّ كان المساهمون غير مسلمينكان المساهمون غير مسلمين(١)، وهذا الضابط مخرَّ

م بإسالمه(٢). جد في دار اإلسالم، فإنه يُحكَ ف له دين ووُ م بإسالمهال يُعرَ جد في دار اإلسالم، فإنه يُحكَ ف له دين ووُ ال يُعرَ
م الشركاتِ بنظامها  م الشركاتِ بنظامها وتُميَّز الدولة اإلســالمية على هذا الضابط بأنها التي «تُلزِ وتُميَّز الدولة اإلســالمية على هذا الضابط بأنها التي «تُلزِ
مة، وتأخذ فهي  ؛ كجباية الزكاة منها، أو منعِها من بعض المعامالت المحرَّ مة، وتأخذ فهي اإلســالميِّ ؛ كجباية الزكاة منها، أو منعِها من بعض المعامالت المحرَّ اإلســالميِّ
ينظر: الشخصية االعتبارية التجارية، منصور الغامدي، ص ١٨٦١٨٦، زكاة الشخصية االعتبارية، ، زكاة الشخصية االعتبارية،  ينظر: الشخصية االعتبارية التجارية، منصور الغامدي، ص    (١)

فواز السليم، صفواز السليم، ص٧٠٧٠.
ينظر: زكاة الشخصية االعتبارية، فواز السليم، ص٧٢٧٢. ينظر: زكاة الشخصية االعتبارية، فواز السليم، ص   (٢)
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شركة تأخذ أحكام الشركات اإلسالمية بالقوة؛ لخضوعها للنظام اإلسالميِّ العام في شركة تأخذ أحكام الشركات اإلسالمية بالقوة؛ لخضوعها للنظام اإلسالميِّ العام في 
ر فيه بنود الشــركة وشروطها،  ر فيه بنود الشــركة وشروطها، الدولة، وعادةً ما يتبيَّن ذلك من عقد الشــركة؛ إذ يُذكَ الدولة، وعادةً ما يتبيَّن ذلك من عقد الشــركة؛ إذ يُذكَ
ا ما على معرفة ديانة الشركة»(١). ع إليه عند التنازع، وهو يساعد نوعً ا ما على معرفة ديانة الشركة»والقانون الذي يُرجَ ع إليه عند التنازع، وهو يساعد نوعً والقانون الذي يُرجَ
دة الجنســيات  م على فروع الشــركات متعدِّ دة الجنســيات وبناء على هذا الضابط، فإنه يُحكَ م على فروع الشــركات متعدِّ وبناء على هذا الضابط، فإنه يُحكَ
التي تُقام في بلدانٍ إســالمية وغير إسالمية، بأن ما أُقيمَ منها في بلدان إسالمية بأن لها التي تُقام في بلدانٍ إســالمية وغير إسالمية، بأن ما أُقيمَ منها في بلدان إسالمية بأن لها 
كمَ غير  م على الفروع المقامة في بلدان غير إسالمية بأن لها حُ كمَ اإلســالم، ويُحكَ كمَ غير حُ م على الفروع المقامة في بلدان غير إسالمية بأن لها حُ كمَ اإلســالم، ويُحكَ حُ

المسلمالمسلم(٢).
ــد بعض أصحاب هذا االتجاه بأن: «األصل هــو رعاية األصالة والكثرة  ــد بعض أصحاب هذا االتجاه بأن: «األصل هــو رعاية األصالة والكثرة ويؤيِّ ويؤيِّ
؛ أي: في دولة إسالمية  ؛ أي: في دولة إسالمية والغلَبة التي تقضي بأنه ما دامت الشخصية االعتبارية إسالميةً والغلَبة التي تقضي بأنه ما دامت الشخصية االعتبارية إسالميةً
وتخضع ألحكام الشريعة اإلسالمية، فال حاجة الستثناء أسهم غير المسلمين من دفع وتخضع ألحكام الشريعة اإلسالمية، فال حاجة الستثناء أسهم غير المسلمين من دفع 

الواجب المالي»الواجب المالي»(٣). . 
، فـ«النصاب المعتبر بالنسبة  لك النِّصاب الزكويِّ ، فـ«النصاب المعتبر بالنسبة ، المعتبَر بمِ لك النِّصاب الزكويِّ وأما شرط الغِنىوأما شرط الغِنى، المعتبَر بمِ
نظَر في النصاب لمال كلِّ  ، وال يُ لٍّ كُ نظَر في النصاب لمال كلِّ للشــخصية االعتبارية هو نصاب مال الشــركة كَ ، وال يُ لٍّ كُ للشــخصية االعتبارية هو نصاب مال الشــركة كَ

عضو في الشخصية على حدة»عضو في الشخصية على حدة»(٤).
ثانيًا: تقدير شروط التكليف على القول بتكليف المساهمين.ثانيًا: تقدير شروط التكليف على القول بتكليف المساهمين.

بنــاء على ما انتهى إليه عامةُ الفقهاء المعاصرين من أن المســاهم هو المكلَّف بنــاء على ما انتهى إليه عامةُ الفقهاء المعاصرين من أن المســاهم هو المكلَّف 
نظَر في شــروط الزكاة لكل مساهم عند حساب  نظَر في شــروط الزكاة لكل مساهم عند حساب بالزكاة في شــركة المســاهمة، فإنه يُ بالزكاة في شــركة المســاهمة، فإنه يُ
، مثل األسهم  ، مثل األسهم زكاة شركة المســاهمة، فإن كان المســاهم ممن ال تجب عليهم الزكاةُ زكاة شركة المســاهمة، فإن كان المســاهم ممن ال تجب عليهم الزكاةُ

ينظر: زكاة الشخصية االعتبارية، فواز السليم، ص ٧١٧١. ينظر: زكاة الشخصية االعتبارية، فواز السليم، ص    (١)
السابقلسابق، ص ، ص ٧٢٧٢. ا   (٢)

التحقيق في زكاة األسهم والشركات، ضمن: بحوث في قضايا الزكاة المعاصرة ٢٩٩٢٩٩/١. التحقيق في زكاة األسهم والشركات، ضمن: بحوث في قضايا الزكاة المعاصرة    (٣)
ينظر: زكاة الشخصية االعتبارية، فواز السليم، ص ٩٨٩٨. ينظر: زكاة الشخصية االعتبارية، فواز السليم، ص    (٤)
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المملوكة المملوكة لغير المسلمين، أو للشــركات والهيئات المملوكة للدولة، أو جهات النفع لغير المسلمين، أو للشــركات والهيئات المملوكة للدولة، أو جهات النفع 
النِ الحول،  النِ الحول، العام، أو ممن ال تجب عليهم الزكاة بســبب عدم اكتمال النصاب أو حوَ العام، أو ممن ال تجب عليهم الزكاة بســبب عدم اكتمال النصاب أو حوَ
 ومقتضى ذلك حســم نصيبهم عند إخراج الشــركة للزكاة، وهذا ما صدرت به فتو ومقتضى ذلك حســم نصيبهم عند إخراج الشــركة للزكاة، وهذا ما صدرت به فتو
يَّاته:  يَّاته: مجمع البحوث اإلســالمية في مصر، كما في المؤتمر الثاني؛ حيث جاء في توصِ مجمع البحوث اإلســالمية في مصر، كما في المؤتمر الثاني؛ حيث جاء في توصِ
نظَر في تطبيق هذه األحكام إلى  نظَر في تطبيق هذه األحكام إلى (في الشــركات التي يســاهم فيها عددٌ من األفراد ال يُ (في الشــركات التي يســاهم فيها عددٌ من األفراد ال يُ

صُّ كلَّ شريك على حدة)(١). نظَر إلى ما يَخُ صُّ كلَّ شريك على حدة)مجموع أرباح الشركات؛ وإنما يُ نظَر إلى ما يَخُ مجموع أرباح الشركات؛ وإنما يُ
لكنَّ هذا القول وإن كان هو األصل في حســاب الزكاة، فإنه يترتَّب عليه إما أن لكنَّ هذا القول وإن كان هو األصل في حســاب الزكاة، فإنه يترتَّب عليه إما أن 
ل الزكاة  هم، أو تُحصَّ ل الزكاة تتولَّى الجهات المختصة تحصيلَ الزكاة من المســاهمين أنفسِ هم، أو تُحصَّ تتولَّى الجهات المختصة تحصيلَ الزكاة من المســاهمين أنفسِ
م من  ب الزكاة على أسهُ م من من شركة المساهمة، بالنيابة عن المســاهمين، بعد أن تُحسَ ب الزكاة على أسهُ من شركة المساهمة، بالنيابة عن المســاهمين، بعد أن تُحسَ

تجب عليهم الزكاةُ دون غيرهم.تجب عليهم الزكاةُ دون غيرهم.
ج فيه الشــركةُ الزكاةَ بالنيابة عن المساهمين، فإنه يترتَّب  ج فيه الشــركةُ الزكاةَ بالنيابة عن المساهمين، فإنه يترتَّب وفي الحال التي تُخرِ وفي الحال التي تُخرِ

على حساب أسهم من ال تجب عليهم الزكاة إشكاالن:على حساب أسهم من ال تجب عليهم الزكاة إشكاالن:
قُ  قُ أنه ليس من اليسير العلمُ بأحوال جميع المساهمين من حيث تحقُّ اإلشكال األول: اإلشكال األول: أنه ليس من اليسير العلمُ بأحوال جميع المساهمين من حيث تحقُّ
لكِهم التامِّ للنِّصاب،  لكِهم التامِّ للنِّصاب، شــروط وجوب الزكاة فيهم، سواء فيما يتعلَّق بالعلم بإسالمهم، أم مِ شــروط وجوب الزكاة فيهم، سواء فيما يتعلَّق بالعلم بإسالمهم، أم مِ

النِ الحول عليهم، أو عدمِ انشغال ذممهم بديون تمنع عنهم وجوبَ الزكاة. النِ الحول عليهم، أو عدمِ انشغال ذممهم بديون تمنع عنهم وجوبَ الزكاة.أم حوَ أم حوَ
ها في األسواق  مُ ل المســاهمين في الشركات التي تتداول أسهُ ها في األسواق وإذا اعتبرنا تبدُّ مُ ل المســاهمين في الشركات التي تتداول أسهُ وإذا اعتبرنا تبدُّ
ق تملُّكِهم ألســهم الشركة من حيث الظهور، وأن منهم من يملِك  عَ طرُ ق تملُّكِهم ألســهم الشركة من حيث الظهور، وأن منهم من يملِك المالية، وتنوُّ عَ طرُ المالية، وتنوُّ
في هذه الشــركة بطرق غير مباشرة؛ مثل: صناديق اســتثمارية، أو التملُّك عن طريق في هذه الشــركة بطرق غير مباشرة؛ مثل: صناديق اســتثمارية، أو التملُّك عن طريق 
ق وجوب  ر اليقين في معرفة شروط تحقُّ ق وجوب شــركات أخر، فإننا نصل إلى يقين من تعذّ ر اليقين في معرفة شروط تحقُّ شــركات أخر، فإننا نصل إلى يقين من تعذّ

الزكاة للمساهمين. الزكاة للمساهمين. 
اإلشكال الثاني: اإلشكال الثاني: أن ذلك قد يُفضي إلى اإلخالل بالمنافسة العادلة بين الشركات أن ذلك قد يُفضي إلى اإلخالل بالمنافسة العادلة بين الشركات 
التوجيه التشريعي في اإلسالم (من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث اإلسالمية) ١٧٠١٧٠/٢. التوجيه التشريعي في اإلسالم (من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث اإلسالمية)    (١)
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المتنافسة في األسواق التجارية، فإن اعتبار أحوال المساهمين في حساب قدر الزكاة المتنافسة في األسواق التجارية، فإن اعتبار أحوال المساهمين في حساب قدر الزكاة 
الواجبة في شــركة المساهمة= يؤدي إلى عدم المســاواة بين الشركات في الحقوق الواجبة في شــركة المساهمة= يؤدي إلى عدم المســاواة بين الشركات في الحقوق 
وااللتزامات، فإن تخفيض الزكاة على أحد الشــركات بســبب ملكية الدولة فيها، أو وااللتزامات، فإن تخفيض الزكاة على أحد الشــركات بســبب ملكية الدولة فيها، أو 
لُّ بهذا المبدأ من مبادئ  لُّ بهذا المبدأ من مبادئ بعض الصناديق الســيادية فيها، أو ملكية جهات وقفيَّــة= يُخِ بعض الصناديق الســيادية فيها، أو ملكية جهات وقفيَّــة= يُخِ

المنافسة. المنافسة. 
وقد كان للفقهاء المعاصرين القائلين بتكليف المســاهمين بالزكاة في شركة وقد كان للفقهاء المعاصرين القائلين بتكليف المســاهمين بالزكاة في شركة 

المساهمة اتجاهان لتيسير حساب الزكاة على الجهات المختصة، وفيما يلي بيانها: المساهمة اتجاهان لتيسير حساب الزكاة على الجهات المختصة، وفيما يلي بيانها: 
االتجــاه األول: االتجــاه األول: ما ذهب إليه مؤتمر الزكاة األول، الذي نظَّمه بيت الزكاة بالكويت ما ذهب إليه مؤتمر الزكاة األول، الذي نظَّمه بيت الزكاة بالكويت 
فــي المدة من فــي المدة من ١٤٠٤١٤٠٤/٨/٢٩٢٩هـ إلــى هـ إلــى ١٤٠٤١٤٠٤/٩/١هـ، الموافــق هـ، الموافــق ١٩٨٤١٩٨٤/٤/٣٠٣٠م إلى م إلى 
١٩٨٤١٩٨٤/٥/٢م؛ حيث جاء في الفتــاو والتوصيات الصادرة عن المؤتمر: (تربط الزكاة م؛ حيث جاء في الفتــاو والتوصيات الصادرة عن المؤتمر: (تربط الزكاة 
ا اعتباريا، وذلك في كل من الحاالت اآلتية: ها؛ لكونها شخصً ا اعتباريا، وذلك في كل من الحاالت اآلتية:على شركات المساهمة نفسِ ها؛ لكونها شخصً على شركات المساهمة نفسِ

م بتزكية أموالها. م بتزكية أموالها.- صدور نصٍّ قانونيٍّ ملزِ ١- صدور نصٍّ قانونيٍّ ملزِ
ن النظام األساسيُّ ذلك. ن النظام األساسيُّ ذلك.- أن يتضمَّ ٢- أن يتضمَّ

٣- صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.- صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.
٤- رضا المساهمين شخصيا.- رضا المساهمين شخصيا.

نة النبوية بشأن زكاة  لطة) الواردِ في السُّ نة النبوية بشأن زكاة ومســتند هذا االتجاه األخذُ بمبدأ (الخُ لطة) الواردِ في السُّ ومســتند هذا االتجاه األخذُ بمبدأ (الخُ
ه في غيرها بعضُ المذاهــب الفقهية المعتبرة، والطريق  ه في غيرها بعضُ المذاهــب الفقهية المعتبرة، والطريق األنعــام، والذي رأت تعميمَ األنعــام، والذي رأت تعميمَ
ا من الخالف أن تقوم الشــركة بإخراج الزكاة، فإن لم تفعل فاللجنة  ا من الخالف أن تقوم الشــركة بإخراج الزكاة، فإن لم تفعل فاللجنة األفضل وخروجً األفضل وخروجً
ب زكاةَ أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بيانًا بحصة السهم  ب زكاةَ أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بيانًا بحصة السهم توصي الشركاتِ بأن تحسُ توصي الشركاتِ بأن تحسُ

الواحد من الزكاة)الواحد من الزكاة)(١).
أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول، ص ٤٤١٤٤١. .  أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول، ص    (١)
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كما جاء في فتاو المؤتمر وتوصياته ما يبيِّن عالقة المساهمين بإخراج الشركة كما جاء في فتاو المؤتمر وتوصياته ما يبيِّن عالقة المساهمين بإخراج الشركة 
للزكاة؛ حيث جاء فيها: (إذا قامت الشــركة بتزكية أموالها، فال يجب على المســاهم للزكاة؛ حيث جاء فيها: (إذا قامت الشــركة بتزكية أموالها، فال يجب على المســاهم 
ا لالزدواج. أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة،  ا لالزدواج. أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة، إخراجُ زكاة أخر عن أســهمه؛ منعً إخراجُ زكاة أخر عن أســهمه؛ منعً

فإنه يجب على مالك السهم تزكيةُ أسهمه)فإنه يجب على مالك السهم تزكيةُ أسهمه)(١).
د إلى أن الشــخصية االعتبارية لشــركة المســاهمة هي  د إلى أن الشــخصية االعتبارية لشــركة المســاهمة هي وهذا االتجاه لم يَقصِ وهذا االتجاه لم يَقصِ
ل من الشــركة دون اعتبار أحوال  د إلــى أن الزكاة تُحصَّ ل من الشــركة دون اعتبار أحوال المكلَّفــة بالزكاة؛ وإنما قصَ د إلــى أن الزكاة تُحصَّ المكلَّفــة بالزكاة؛ وإنما قصَ
ا  ا المساهمين من حيث وجوبُ الزكاة، فيكون ربط الزكاة على الشركة باعتبارها شخصً المساهمين من حيث وجوبُ الزكاة، فيكون ربط الزكاة على الشركة باعتبارها شخصً
اعتباريا، وتُعامَل أموال المساهمين كالمال الواحد، والربط مصطلح ضريبيٌّ يُستعمل اعتباريا، وتُعامَل أموال المساهمين كالمال الواحد، والربط مصطلح ضريبيٌّ يُستعمل 
للداللة على اإلجراءات النظامية والمحاسبية لدفع الضريبة الواجبة للجهة المختصة، للداللة على اإلجراءات النظامية والمحاسبية لدفع الضريبة الواجبة للجهة المختصة، 

ثم استُعير للداللة على اإلجراءات النظامية للزكاة.ثم استُعير للداللة على اإلجراءات النظامية للزكاة.
وهذه الفتو ـ فيما يظهر للباحث ـ لم تنَلْ حظَّها من البحث والدراســة، كما وهذه الفتو ـ فيما يظهر للباحث ـ لم تنَلْ حظَّها من البحث والدراســة، كما 
ن أعمــال المؤتمر، من بحوث  ن أعمــال المؤتمر، من بحوث جــرت العادة في المؤتمــرات والندوات، فلم تتضمَّ جــرت العادة في المؤتمــرات والندوات، فلم تتضمَّ

بيِّن مأخذ القول فيها. ل القول في هذه المسألة ويُ فَصِّ بيِّن مأخذ القول فيها.ومناقشات= ما يُ ل القول في هذه المسألة ويُ فَصِّ ومناقشات= ما يُ
لطة في بهيمة األنعام، فهو مبنيٌّ على قول  كِر في الفتو االستداللُ بالخُ لطة في بهيمة األنعام، فهو مبنيٌّ على قول وقد ذُ كِر في الفتو االستداللُ بالخُ وقد ذُ
مها من الفقهاء في غير بهيمة األنعام، وهو مذهب الشــافعية(٢)؛ لعموم قوله: ؛ لعموم قوله:  مها من الفقهاء في غير بهيمة األنعام، وهو مذهب الشــافعيةمن عمَّ من عمَّ
لطة إنما تثبُت في الماشــية  ق)، وألن الخُ ع بين متفرِّ ع، وال يُجمَ ق بين مجتمِ فــرَّ لطة إنما تثبُت في الماشــية (ال يُ ق)، وألن الخُ ع بين متفرِّ ع، وال يُجمَ ق بين مجتمِ فــرَّ (ال يُ

لطة غير بهيمة األنعام. لطة غير بهيمة األنعام.لالرتفاق، واالرتفاقُ موجود في خُ لالرتفاق، واالرتفاقُ موجود في خُ
لطة على وجوب الزكاة في أموال المساهمين في شركات  لطة على وجوب الزكاة في أموال المساهمين في شركات لكنَّ االستدالل بالخُ لكنَّ االستدالل بالخُ

المساهمة كالمال الواحد= يُشكِل عليه ما يلي: المساهمة كالمال الواحد= يُشكِل عليه ما يلي: 
أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول، ص ٤٤١٤٤١. أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول، ص    (١)

ينظر: نهاية المحتاج ٦٢٦٢/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٣١٢٣١/٣. ينظر: نهاية المحتاج    (٢)
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٢١٥٢١٥

لطة أن  ط لتأثير الخُ لطة أن أن فقهــاء المذاهب األربعة يتفقون على أنه يُشــترَ ط لتأثير الخُ األول: األول: أن فقهــاء المذاهب األربعة يتفقون على أنه يُشــترَ
يكون المخالط من أهل الزكاةيكون المخالط من أهل الزكاة(١). . 

ق  ــرك في المال بين المسلم والكافر، صدَّ ق قال اإلمام الشافعي: (وإذا كان الشِّ ــرك في المال بين المسلم والكافر، صدَّ قال اإلمام الشافعي: (وإذا كان الشِّ
، في الماشية والناضِّ  ، في الماشية والناضِّ المســلمُ مالَه صدقةَ المنفرد، ال صدقة الشــريك، وال الخليطِ المســلمُ مالَه صدقةَ المنفرد، ال صدقة الشــريك، وال الخليطِ
ع في الصدقة ما  ، فأما أن يُجمَ ع في الصدقة ما فيه كلِّه صدقةٌ ع في الصدقة ما وغير ذلك؛ ألنه إنما يُجمَ ، فأما أن يُجمَ ع في الصدقة ما فيه كلِّه صدقةٌ وغير ذلك؛ ألنه إنما يُجمَ

ال زكاة فيه، فال يجوز)ال زكاة فيه، فال يجوز)(٢).
يٍّ أو مكاتَب  مِّ ا أو لذِ يْن موقوفً يٍّ أو مكاتَب وقال في «نهاية المحتاج»: (فلــو كان أحد المالَ مِّ ا أو لذِ يْن موقوفً وقال في «نهاية المحتاج»: (فلــو كان أحد المالَ
عتبَر نصيب من هو من أهل الزكاة، إنْ بلَغ  لطةُ شــيئًا، بل يُ عتبَر نصيب من هو من أهل الزكاة، إنْ بلَغ أو لبيت المال = لم تؤثِّر الخُ لطةُ شــيئًا، بل يُ أو لبيت المال = لم تؤثِّر الخُ

اه زكاة المنفرد، وإال فال زكاة)(٣). ا زكَّ اه زكاة المنفرد، وإال فال زكاة)نصابً ا زكَّ نصابً
لطة دليلٌ على إيجاب الزكاة في أســهم من ليس أهالً  لطة دليلٌ على إيجاب الزكاة في أســهم من ليس أهالً وعليــه ال يكون في الخُ وعليــه ال يكون في الخُ

للزكاة.للزكاة.
الثاني: الثاني: أن الجمهور من الحنفيَّةأن الجمهور من الحنفيَّة(٤) والمالكيَّة والمالكيَّة(٥) والشــافعيَّة والشــافعيَّة(٦) يشــترطون في  يشــترطون في 

ا للنصاب. لطة أن يكون المخالِط مالكً ا للنصاب.الخُ لطة أن يكون المخالِط مالكً الخُ
وعلَّلوا ذلك وعلَّلوا ذلك بأن الغِنى المعتبر لوجوب الزكاة معتبرٌ بالنصاب، وال يكون غنيا بأن الغِنى المعتبر لوجوب الزكاة معتبرٌ بالنصاب، وال يكون غنيا 

.« »«ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ موا عموم قوله: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ موا عموم قوله: بنصاب الخليط، وقدَّ بنصاب الخليط، وقدَّ
ينظر: رد المحتار ٣٠٤٣٠٤/٢، الفتاو الهندية ، الفتاو الهندية ١٨١١٨١/١، الشــرح الكبير مع حاشية الدسوقي ، الشــرح الكبير مع حاشية الدسوقي  ينظر: رد المحتار    (١)
٤٣٩٤٣٩/١-٤٤٠٤٤٠، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٦٠٢٦٠٢/١، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٥٩٥٩/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٢٩٢٢٩/٣، ، 

كشاف القناع كشاف القناع ٣٧٨٣٧٨/٤، شرح منتهى اإلرادات، شرح منتهى اإلرادات٢١١٢١١/٢، ، ٢١٢٢١٢.
األم ٥٣٥٣/٢. األم    (٢)

نهاية المحتاج ٦٠٦٠/٣. نهاية المحتاج    (٣)
ينظر: رد المحتار ٣٠٤٣٠٤/٢، الفتاو الهندية ، الفتاو الهندية ١٨١١٨١/١. ينظر: رد المحتار    (٤)

ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٣٩٤٣٩/١-٤٤٠٤٤٠، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٦٠٢٦٠٢/١. ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٥)
ينظر: نهاية المحتاج ٥٩٥٩/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٢٩٢٢٩/٣. ينظر: نهاية المحتاج    (٦)
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لكَ النصاب لكل مخالط، وإنما يشترط عندهم  لكَ النصاب لكل مخالط، وإنما يشترط عندهم ، فال يَشترطون مِ أما الحنابلةأما الحنابلة(١)، فال يَشترطون مِ
أالَّ يكون عليه دَين يستغرق ماله؛ ألنه حينئذٍ كمن ال مال له، فال يكون أهالً للزكاة. أالَّ يكون عليه دَين يستغرق ماله؛ ألنه حينئذٍ كمن ال مال له، فال يكون أهالً للزكاة. 

ا تاما دون النصــاب، فيعلِّلون ذلك بأن  ا تاما دون النصــاب، فيعلِّلون ذلك بأن وأمــا وجوب الزكاة فيما يَملِكــه ملكً وأمــا وجوب الزكاة فيما يَملِكــه ملكً
وم(٢). .  ا في تخفيف المؤنة، فجاز أن تؤثِّر في الزكاة كالسَّ ومللخلطة تأثيرً ا في تخفيف المؤنة، فجاز أن تؤثِّر في الزكاة كالسَّ للخلطة تأثيرً

وبناء عليــه، فلو اعتبرنا قول الحنابلة -وهو أوســع األقوال-، فإنه ال يوجب وبناء عليــه، فلو اعتبرنا قول الحنابلة -وهو أوســع األقوال-، فإنه ال يوجب 
الزكاة على من عليه دَين يستغرق ماله من المساهمين، وال يكون ذلك مغنيًا عن النظر الزكاة على من عليه دَين يستغرق ماله من المساهمين، وال يكون ذلك مغنيًا عن النظر 

في أهلية المخالط للزكاة.في أهلية المخالط للزكاة.
الثالث: الثالث: أن الشافعيةأن الشافعية(٣) والحنابلة والحنابلة(٤) يشترطون لتأثير الخلطة دوام الخلطة حوالً  يشترطون لتأثير الخلطة دوام الخلطة حوالً 

. .كامالً كامالً
قال اإلمام الشــافعي في «األم»: (ولو كانت له غنمٌ يجب فيها الزكاة، فخالَطَه قال اإلمام الشــافعي في «األم»: (ولو كانت له غنمٌ يجب فيها الزكاة، فخالَطَه 
يت ماشــيةُ كلِّ واحد منهما على  كِّ ا= زُ يت ماشــيةُ كلِّ واحد منهما على رجل بغنمٍ تجب فيها الــزكاة ولم يكونا تبايعَ كِّ ا= زُ رجل بغنمٍ تجب فيها الــزكاة ولم يكونا تبايعَ
يا زكاة الخليطين فــي العام الذي اختلَطا فيه، فــإذا كان قابِلٌ وهما  زكِّ يا زكاة الخليطين فــي العام الذي اختلَطا فيه، فــإذا كان قابِلٌ وهما حولهــا، ولم يُ زكِّ حولهــا، ولم يُ
يا زكاة الخليطين؛ ألنه قد حال عليهما الحول من يوم اختلَطا)(٥). .  يا زكاة الخليطين؛ ألنه قد حال عليهما الحول من يوم اختلَطا)خليطان كما هما زكَّ خليطان كما هما زكَّ
وفي «شــرح المنتهى» للبهوتي: (ومتى لم يثبُتْ لخليطين حكمُ االنفراد بعضَ وفي «شــرح المنتهى» للبهوتي: (ومتى لم يثبُتْ لخليطين حكمُ االنفراد بعضَ 
ياه زكاةَ  ا) بإرث أو شــراء ونحوه، وتمَّ الحولُ بال قسمة (زكَّ ا معً ا نصابً ياه زكاةَ الحول بأنْ ملَكَ ا) بإرث أو شــراء ونحوه، وتمَّ الحولُ بال قسمة (زكَّ ا معً ا نصابً الحول بأنْ ملَكَ

لطة)؛ لوجود شروط الخلطة من انعقاد السبب إلى الوجوب)(٦). لطة)؛ لوجود شروط الخلطة من انعقاد السبب إلى الوجوب)خُ خُ
ينظر: كشاف القناع ٣٧٨٣٧٨/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١١٢١١/٢، ، ٢١٢٢١٢. ينظر: كشاف القناع    (١)

شرح منتهى اإلرادات ٣١٢٣١٢/٢. شرح منتهى اإلرادات    (٢)
ينظر: نهاية المحتاج ٦٠٦٠/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٢٩٢٢٩/٣. ينظر: نهاية المحتاج    (٣)

ينظر: كشاف القناع ٣٨٢٣٨٢/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢-٢١٦٢١٦. ينظر: كشاف القناع    (٤)
األم ١٣٩١٣٩/٨. األم    (٥)

شرح منتهى اإلرادات ٢١٤٢١٤/٢-٢١٦٢١٦. شرح منتهى اإلرادات    (٦)
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٢١٧٢١٧

، بل يكفي اختالطهما  ، بل يكفي اختالطهما  حوالن الحول من خلط المالينِ وال يَشترط المالكيَّةوال يَشترط المالكيَّة(١) حوالن الحول من خلط المالينِ
ب جدا  ب جدا في أثناء الحول لثبوت أحكام الخلطة إذا اشتركا في وقت الوجوب، إال أن يقرُ في أثناء الحول لثبوت أحكام الخلطة إذا اشتركا في وقت الوجوب، إال أن يقرُ

كشهر ونحوه. كشهر ونحوه. 
ا عن الخليطين يتخالطــان بغنمهما، قبل أن  ا عن الخليطين يتخالطــان بغنمهما، قبل أن وفي «المدونة»: (وســألتُ مالكً وفي «المدونة»: (وســألتُ مالكً
ول الحول بشهرين أو ثالثة: أيكونان خليطين، أم ال يكونان خليطين إال أن يتخالطا  ول الحول بشهرين أو ثالثة: أيكونان خليطين، أم ال يكونان خليطين إال أن يتخالطا يحُ يحُ
ــنة؟ فقال: نعم، هما خليطان، وإن لم يتخالطا إال قبل أن يأتيَهما الساعي  ــنة؟ فقال: نعم، هما خليطان، وإن لم يتخالطا إال قبل أن يأتيَهما الساعي من أول السَّ من أول السَّ
ــنة بشهرين أو ما أشبه هذا،  ــنة بشهرين أو ما أشبه هذا، بشــهرين أو نحو ذلك، وقد يتخالط الناس قبل محلِّ السَّ بشــهرين أو نحو ذلك، وقد يتخالط الناس قبل محلِّ السَّ
قُ الزكاةَ زكاةَ الخلطاء إذا أتاهم وهم  دِّ صَ ، ويأخذ منهم المُ قُ الزكاةَ زكاةَ الخلطاء إذا أتاهم وهم فــإذا خلَطوا رأيتُهم خلطاءَ دِّ صَ ، ويأخذ منهم المُ فــإذا خلَطوا رأيتُهم خلطاءَ

خلطاء، وإن كان ذلك بعد شهرين من يوم خلَطوا)خلطاء، وإن كان ذلك بعد شهرين من يوم خلَطوا)(٢).
لكن يظهر أثر هذا االختالف فــي زكاة بهيمة األنعام إذا ترتَّب على االجتماع لكن يظهر أثر هذا االختالف فــي زكاة بهيمة األنعام إذا ترتَّب على االجتماع 
واالفتــراق اختالفُ الواجب؛ الختــالف الواجب فيها مع اختــالف العدد ووجود واالفتــراق اختالفُ الواجب؛ الختــالف الواجب فيها مع اختــالف العدد ووجود 
ا للزكاة،  : (وهذا كله إذا كان االفتراق واالجتماع منقصً رافيُّ ا للزكاة، األَوقاص؛ ولهذا قال القَ : (وهذا كله إذا كان االفتراق واالجتماع منقصً رافيُّ األَوقاص؛ ولهذا قال القَ

وإال فيزكيان على ما يوجدان عليه)وإال فيزكيان على ما يوجدان عليه)(٣). . 
 ، ينِ ، أما فيما ال يتغيَّر فيه الفرضُ من زكاة بهيمة األنعام، وفي زكاة الزروع والنقدَ ينِ أما فيما ال يتغيَّر فيه الفرضُ من زكاة بهيمة األنعام، وفي زكاة الزروع والنقدَ
فلن يختلف حكــمُ الواجب مع االفتراق أو االجتماع من حيــث قدرُ الزكاة الواجبة فلن يختلف حكــمُ الواجب مع االفتراق أو االجتماع من حيــث قدرُ الزكاة الواجبة 
إذا كان كلٌّ منهما أهالً للزكاة، وعليه ال يكون االســتدالل بالخلطة حتى على القول إذا كان كلٌّ منهما أهالً للزكاة، وعليه ال يكون االســتدالل بالخلطة حتى على القول 
بتعميمهــا موصالً لما قصده أصحــاب هذا االتجاه من إخراج الزكاة على الشــركة بتعميمهــا موصالً لما قصده أصحــاب هذا االتجاه من إخراج الزكاة على الشــركة 

ا معنويا دون النظر في شروط التكليف في مساهمي الشركة. ا معنويا دون النظر في شروط التكليف في مساهمي الشركة.باعتبارها شخصً باعتبارها شخصً
ينظر: الشــرح الكبير مع حاشــية الدسوقي ٤٤٠٤٤٠/١، حاشــية العدوي على كفاية الطالب ، حاشــية العدوي على كفاية الطالب  ينظر: الشــرح الكبير مع حاشــية الدسوقي    (١)

الرباني الرباني ٥٠٤٥٠٤/١.
المدونة ٣٧٠٣٧٠/١. المدونة    (٢)
الذخيرة ٥٠١٥٠١/٢. الذخيرة    (٣)



٢١٨٢١٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

يِّد فيها جواز ربط الزكاة على الشركة  م من األحوال األربعة التي قُ فهَ يِّد فيها جواز ربط الزكاة على الشركة غير أن الذي يُ م من األحوال األربعة التي قُ فهَ غير أن الذي يُ
ينَ بهذا اإلخراج؛ لكونهم  ينَ بهذا اإلخراج؛ لكونهم بشــخصيتها االعتبارية أن معتبر هذا القول هو رضا المساهمِ بشــخصيتها االعتبارية أن معتبر هذا القول هو رضا المساهمِ
ا لنظامها األساس؛ فإن لم  ج الزكاة وفقً ا لنظامها األساس؛ فإن لم اســتثمروا في هذه الشركة وهم يعلمون أنها تُخرِ ج الزكاة وفقً اســتثمروا في هذه الشركة وهم يعلمون أنها تُخرِ
ربة.  ا منه، ويثاب عليه إذا كان من أهل القُ عً دُّ ذلك تبرُّ ربة. يكن المساهم من أهل الزكاة، فيُعَ ا منه، ويثاب عليه إذا كان من أهل القُ عً دُّ ذلك تبرُّ يكن المساهم من أهل الزكاة، فيُعَ

وهذا اإلجمال في الفتو جعل بعض الباحثين ينسبون إلى المؤتمر القول بأن وهذا اإلجمال في الفتو جعل بعض الباحثين ينسبون إلى المؤتمر القول بأن 
الوجوب على الشخصية االعتباريةالوجوب على الشخصية االعتبارية(١)، وهذا فيما يظهر غير سديد؛ لما يلي:، وهذا فيما يظهر غير سديد؛ لما يلي:

الوجــه األول: الوجــه األول: أن فتو المؤتمر عبَّــرت بلفظ: (تُربَط الزكاة على شــركات أن فتو المؤتمر عبَّــرت بلفظ: (تُربَط الزكاة على شــركات 
المساهمة نفســها)، ولم تعبِّر بلفظ الوجوب على شركة المســاهمة، وبينهما فرق، المساهمة نفســها)، ولم تعبِّر بلفظ الوجوب على شركة المســاهمة، وبينهما فرق، 

لزم منه الوجوب. لزم منه الوجوب.فالربط هنا بمعنى األخذ، وال يَ فالربط هنا بمعنى األخذ، وال يَ
الوجه الثانــي: الوجه الثانــي: أن تقييد الوجوب باألحوال األربعة ينافي تكليفَ الشــخصية أن تقييد الوجوب باألحوال األربعة ينافي تكليفَ الشــخصية 

االعتبارية.االعتبارية.
لطة دليــلٌ على اعتبار الوجوب على  لطة دليــلٌ على اعتبار الوجوب على أن االســتدالل بدليل الخُ الوجه الثالث: الوجه الثالث: أن االســتدالل بدليل الخُ
ج الزكاة عن المال المختلط كالمال الواحد  ج الزكاة عن المال المختلط كالمال الواحد المســاهمين، إذ مقتضى الخلطة أن تُخرَ المســاهمين، إذ مقتضى الخلطة أن تُخرَ

مع اختالف المالكين، وهم الذين تجب عليهم زكاةُ هذا المال المختلط.مع اختالف المالكين، وهم الذين تجب عليهم زكاةُ هذا المال المختلط.
ذ به مجمعُ الفقه اإلسالمي. ذ به مجمعُ الفقه اإلسالمي.االتجاه الثاني: ما أخَ االتجاه الثاني: ما أخَ

وحاصله: االتجاه أن تؤخذ زكاة أموال الشــركة زكاةَ المال الواحد بعد حسم وحاصله: االتجاه أن تؤخذ زكاة أموال الشــركة زكاةَ المال الواحد بعد حسم 
أسهم من ال تجب عليهم الزكاةُ ابتداء، كحصص غير المسلمين أو األوقاف العامة أو أسهم من ال تجب عليهم الزكاةُ ابتداء، كحصص غير المسلمين أو األوقاف العامة أو 
ب الزكاة على المال المتبقي من أموال المساهمين  ب الزكاة على المال المتبقي من أموال المساهمين الجمعيات ذات النفع العام، وتُحسَ الجمعيات ذات النفع العام، وتُحسَ
ا بمبدأ  ا بمبدأ كالمال الواحد، دون اعتبار لشــرط النِّصاب والحول آلحاد المساهمين؛ أخذً كالمال الواحد، دون اعتبار لشــرط النِّصاب والحول آلحاد المساهمين؛ أخذً

مه في غير بهيمة األنعام. لطة عند من عمَّ مه في غير بهيمة األنعام.الخُ لطة عند من عمَّ الخُ
ينظر: التحقيق في زكاة األسهم والشــركات، ضمن بحوث في فقه قضايا الزكاة المعاصرة  ينظر: التحقيق في زكاة األسهم والشــركات، ضمن بحوث في فقه قضايا الزكاة المعاصرة    (١)

.٢٩٣٢٩٣/١



التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمةالتقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة

٢١٩٢١٩

كما جاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي في القرار رقم: كما جاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي في القرار رقم: ٢٨٢٨ ( (٤/٣) ) 
ج إدارة الشركة زكاةَ األسهم كما  ج إدارة الشركة زكاةَ األسهم كما بشأن زكاة األسهم في الشركات في البند ثانيًا: (تُخرِ بشأن زكاة األسهم في الشركات في البند ثانيًا: (تُخرِ
ج الشخص الطبيعيُّ زكاة أمواله، بمعنى أن تُعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة  ج الشخص الطبيعيُّ زكاة أمواله، بمعنى أن تُعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة يُخرِ يُخرِ
أموال شــخص واحد، وتُفرض عليها الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوعُ المال الذي أموال شــخص واحد، وتُفرض عليها الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوعُ المال الذي 
تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيــث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيــث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك 
مه من  لطة عند من عمَّ ا بمبدأ الخُ مه من مما يراعى في زكاة الشــخص الطبيعي؛ وذلك أخذً لطة عند من عمَّ ا بمبدأ الخُ مما يراعى في زكاة الشــخص الطبيعي؛ وذلك أخذً
ح نصيب األســهم التي ال تجب فيها الزكاة، ومنها  ح نصيب األســهم التي ال تجب فيها الزكاة، ومنها الفقهاء في جميع األموال. ويُطرَ الفقهاء في جميع األموال. ويُطرَ
أســهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأســهم الجهات الخيرية، وكذلك أســهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأســهم الجهات الخيرية، وكذلك 

أسهم غير المسلمين).أسهم غير المسلمين).
دُّ مشكالً من الناحية العملية، األمر الذي أدَّ إلى عدد من  عَ دُّ مشكالً من الناحية العملية، األمر الذي أدَّ إلى عدد من لكن هذا الحسم يُ عَ لكن هذا الحسم يُ

االجتهادات لمعالجة مشكلة الحسم، ويمكن دراستها في المسائل التالية:االجتهادات لمعالجة مشكلة الحسم، ويمكن دراستها في المسائل التالية:
المسألة األولى: فرض ضريبة على غير المسلمين:المسألة األولى: فرض ضريبة على غير المسلمين:

والمقصود هو أن تَفــرض الدولة على غير المســلمين ضريبةً على أموالهم، والمقصود هو أن تَفــرض الدولة على غير المســلمين ضريبةً على أموالهم، 
ق المساواة بين المسلمين وغير  ق المساواة بين المسلمين وغير ويراعى في حسابها أسسُ حساب الزكاة، بحيث تتحقَّ ويراعى في حسابها أسسُ حساب الزكاة، بحيث تتحقَّ
المسلمين في إخراج هذا الواجب، وإن كانت بالنسبة للمسلم هي عبادة، وبالنسبة لغير المسلمين في إخراج هذا الواجب، وإن كانت بالنسبة للمسلم هي عبادة، وبالنسبة لغير 

المسلم هي ضريبة سببُها التكافل االجتماعيُّ في الدولة اإلسالمية بين المواطنين.المسلم هي ضريبة سببُها التكافل االجتماعيُّ في الدولة اإلسالمية بين المواطنين.
وقد ذهب إلى هذا عــددٌ من الفقهاء المعاصرينوقد ذهب إلى هذا عــددٌ من الفقهاء المعاصرين(١)، وإليه انتهت الندوة األولى ، وإليه انتهت الندوة األولى 
لقضايــا الزكاة المعاصرة؛ حيث جاء في فتاو الندوة وتوصياتها في الفقرة (لقضايــا الزكاة المعاصرة؛ حيث جاء في فتاو الندوة وتوصياتها في الفقرة (٦- ب): - ب): 
ينظر: حقوق أهل الذمة، ص ينظر: حقوق أهل الذمة، ص ٢٦٢٦، بحث الزكاة، للشيخ أبو زهرة، ضمن: التوجيه التشريعي في ، بحث الزكاة، للشيخ أبو زهرة، ضمن: التوجيه التشريعي في   (١)
اإلســالم اإلســالم ١٥٢١٥٢/٢، فقه الزكاة ، فقه الزكاة ١١٢١١٢/١، أحكام الذميين والمستأمنين، ص ، أحكام الذميين والمستأمنين، ص ٢٠٧٢٠٧، المحصول ، المحصول 
فــي فقه الزكاة، رفيــق المصري، ص فــي فقه الزكاة، رفيــق المصري، ص ٤٩٤٩-٥١٥١، المســاواة بين المواطن المســلم وغيره في ، المســاواة بين المواطن المســلم وغيره في 
التكاليف المالية في ظل تطبيق الزكاة: المشــكلة والحلول، عبد الله الثمالي، مجلة جامعة أم التكاليف المالية في ظل تطبيق الزكاة: المشــكلة والحلول، عبد الله الثمالي، مجلة جامعة أم 

القر لعلوم الشريعة واللغة العربية، العدد القر لعلوم الشريعة واللغة العربية، العدد ٣٩٣٩، ص ، ص ٤.



٢٢٠٢٢٠

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

(دعوة الحكومات اإلســالمية التي تطبِّق فريضة الزكاة إلــى األخذ برأي القائلين من (دعوة الحكومات اإلســالمية التي تطبِّق فريضة الزكاة إلــى األخذ برأي القائلين من 
الفقهاء المعاصرين بفرض ضريبةِ تكافُلٍ اجتماعيٍّ على مواطنيها من غير المســلمين الفقهاء المعاصرين بفرض ضريبةِ تكافُلٍ اجتماعيٍّ على مواطنيها من غير المســلمين 
ا لتحقيق التكافل  ا لتحقيق التكافل بمقــدار الزكاة، وأن تكــون هذه الضرائب الموازيــة للزكاة مــوردً بمقــدار الزكاة، وأن تكــون هذه الضرائب الموازيــة للزكاة مــوردً
االجتماعي العام الذي يشمل جميع المواطنين ممن يعيش في ظل دولة اإلسالم)االجتماعي العام الذي يشمل جميع المواطنين ممن يعيش في ظل دولة اإلسالم)(١). . 

كما جاء التأكيد على هذا في الندوة السادســة؛ حيث جــاء في فتاو الندوة كما جاء التأكيد على هذا في الندوة السادســة؛ حيث جــاء في فتاو الندوة 
وتوصياتها بشــأن موضوع تطبيقات عملية على االلتزام بدفع الزكاة: (تؤكد الندوة ما وتوصياتها بشــأن موضوع تطبيقات عملية على االلتزام بدفع الزكاة: (تؤكد الندوة ما 
جاء في فتاو الندوة األولى للزكاة (جاء في فتاو الندوة األولى للزكاة (٦ ـ د)، والمتعلِّق بفرض ضريبةِ تكافُل اجتماعي  ـ د)، والمتعلِّق بفرض ضريبةِ تكافُل اجتماعي 

ق المساواة مع المسلمين عند إلزامهم بدفع الزكاة)(٢). ق المساواة مع المسلمين عند إلزامهم بدفع الزكاة)على غير المسلمين، بما يحقِّ على غير المسلمين، بما يحقِّ
 كان قد همَّ أن يأخذ من نصار  كان قد همَّ أن يأخذ من نصار  واألصل في ذلك واألصل في ذلك أن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب
قوا في البالد، فقيل له: يا أميــر المؤمنين، إن بني تَغلِب قومٌ  ، فتفرَّ زيةَ قوا في البالد، فقيل له: يا أميــر المؤمنين، إن بني تَغلِب قومٌ بني تَغلِــبَ الجِ ، فتفرَّ زيةَ بني تَغلِــبَ الجِ
 ، روث ومواشٍ ، عــرب، يأنفون من الجزية، وليــس لهم أموال، إنما هم أصحــاب حُ روث ومواشٍ عــرب، يأنفون من الجزية، وليــس لهم أموال، إنما هم أصحــاب حُ
فَ عليهم  عَ هم عمر على أنْ أضْ ك عليهم، فصالَحَ نْ عدوَّ ، فال تُعِ فَ عليهم ولهــم نكاية في العدوِّ عَ هم عمر على أنْ أضْ ك عليهم، فصالَحَ نْ عدوَّ ، فال تُعِ ولهــم نكاية في العدوِّ

روا أوالدهم(٣). .  ط أالَّ يُنصِّ روا أوالدهمالصدقة، واشترَ ط أالَّ يُنصِّ الصدقة، واشترَ
وهناك اتجاه آخر في هذه المســألة لعددٍ من الفقهاء المعاصرين، على رأسهم وهناك اتجاه آخر في هذه المســألة لعددٍ من الفقهاء المعاصرين، على رأسهم 
لُه: أن الــزكاة عبادة واجبة على المســلم،  لُه: أن الــزكاة عبادة واجبة على المســلم، ، وحاصِ الصديــق الضرير عليــه الصديــق الضرير عليــه ، وحاصِ
وال يُفرض نظيرها على غير المســلم، وليس في فرضها على المسلم دون غيره ظلمٌ وال يُفرض نظيرها على غير المســلم، وليس في فرضها على المسلم دون غيره ظلمٌ 
له؛ ألنه يفعلها باختياره وهو يرجو الثواب، «وإذا أُريدَ المســاواة بين ما يدفعه المسلم له؛ ألنه يفعلها باختياره وهو يرجو الثواب، «وإذا أُريدَ المســاواة بين ما يدفعه المسلم 
م الزكاة من الضريبة، والضريبة مفروضة  م الزكاة من الضريبة، والضريبة مفروضة وغير المسلم، فالطريقة السليمة هي أن تُخصَ وغير المسلم، فالطريقة السليمة هي أن تُخصَ

أبحاث وأعمال الندوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة، ص ٤٤٤٤٤٤-٤٤٥٤٤٥. أبحاث وأعمال الندوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة، ص    (١)
السابقلسابق، ص ، ص ٣٤٩٣٤٩. ا   (٢)

أخرجه أبو عبيــد في األموال ٢١٢٢١٢/٢، وبنحــوه أخرجه عبد الرزاق فــي المصنف برقم ، وبنحــوه أخرجه عبد الرزاق فــي المصنف برقم  أخرجه أبو عبيــد في األموال    (٣)
(٩٩٧٤٩٩٧٤)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ()، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٠٦٨٤١٠٦٨٤).).



التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمةالتقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة

٢٢١٢٢١

على الجميع»على الجميع»(١).
وما ذهب إليه الشــيخ الصديق وما ذهب إليه الشــيخ الصديق  له وجاهته، لكــن عندما تؤخذ الزكاة  له وجاهته، لكــن عندما تؤخذ الزكاة 
من الشــركات، كما هو الحال في المملكة، فإنه يتعيَّن اعتبار معيار الزكاة في حساب من الشــركات، كما هو الحال في المملكة، فإنه يتعيَّن اعتبار معيار الزكاة في حساب 

دُّ زكاةً شرعية. عَ دُّ زكاةً شرعية.الضريبة التي تُفرض على غير المسلمين، وإن كانت ال تُ عَ الضريبة التي تُفرض على غير المسلمين، وإن كانت ال تُ
المسألة الثانية: إيجاب الزكاة على حصة الدولة في شركات المساهمة.المسألة الثانية: إيجاب الزكاة على حصة الدولة في شركات المساهمة.

المشهور عند الفقهاء أن أموال بيت مال المسلمين ال تجب فيها الزكاة؛ وذلك المشهور عند الفقهاء أن أموال بيت مال المسلمين ال تجب فيها الزكاة؛ وذلك 
ألنه ليس لها مالك معيَّنألنه ليس لها مالك معيَّن(٢)، وإليه انتهت فتاو الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة ، وإليه انتهت فتاو الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة 

وتوصياتها؛ حيث جاء فيها:وتوصياتها؛ حيث جاء فيها:
ا  ــد للنفع العــام، دون أن يكون مملوكً ا المال العــام هو المال المرصَ ــد للنفع العــام، دون أن يكون مملوكً : المال العــام هو المال المرصَ : (أوالً (أوالً
زانة  زانة لشــخص (معيَّن أو جهة معينة، كاألموال العائدة إلى بيت مال المســلمين (الخِ لشــخص (معيَّن أو جهة معينة، كاألموال العائدة إلى بيت مال المســلمين (الخِ

العامة للدولة)، وما يسمى اليوم بالقطاع العام.العامة للدولة)، وما يسمى اليوم بالقطاع العام.
ثانيًا: ثانيًا: ال تجب الزكاة في المــال العام؛ إذ ليس له مالك معيَّن، وال قدرة ألفراد ال تجب الزكاة في المــال العام؛ إذ ليس له مالك معيَّن، وال قدرة ألفراد 

ف فيه، وال حيازة لهم عليه، وألن مصرفه منفعةُ عموم المسلمين. ف فيه، وال حيازة لهم عليه، وألن مصرفه منفعةُ عموم المسلمين.الناس على التصرُّ الناس على التصرُّ
ثالثًا: ثالثًا: ال تجب على الدولة أداء الزكاة في أموال صناديق التأمينات االجتماعية)ال تجب على الدولة أداء الزكاة في أموال صناديق التأمينات االجتماعية)(٣). . 
وأكثر الفقهاء المعاصرين على عدم وجوب الزكاة في األموال العامة، ســواء وأكثر الفقهاء المعاصرين على عدم وجوب الزكاة في األموال العامة، ســواء 
أكانت مرصودة لمصارفها في بيت المال أم مســتثمرة في مؤسســات عامة مملوكة أكانت مرصودة لمصارفها في بيت المال أم مســتثمرة في مؤسســات عامة مملوكة 
يْدَ أن الفقهــاء المعاصرين اختلفوا فــي زكاة حصص الدولة في  يْدَ أن الفقهــاء المعاصرين اختلفوا فــي زكاة حصص الدولة في بالكامــل للدولة، بَ بالكامــل للدولة، بَ

شركات المساهمة، على قولين: شركات المساهمة، على قولين: 
أبحاث وأعمال الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص ٢٢٤٢٢٤. أبحاث وأعمال الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص    (١)

ينظر: مسائل الزكاة المعاصرة، الحسيني، ص٢٣٧٢٣٧. ينظر: مسائل الزكاة المعاصرة، الحسيني، ص   (٢)
أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص ٤٤٨٤٤٨. أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص    (٣)



٢٢٢٢٢٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

القــول األول: القــول األول: أن الــزكاة ال تجب في حصص الدولة في أســهم شــركات أن الــزكاة ال تجب في حصص الدولة في أســهم شــركات 
المساهمة، وهو ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه اإلسالمي.المساهمة، وهو ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه اإلسالمي.

لكِ الموجب للزكاة؛ لعدم المالك المعيَّن؛  ق المِ لكِ الموجب للزكاة؛ لعدم المالك المعيَّن؛  في ذلك عدم تحقُّ ق المِ ومستندهمومستندهم في ذلك عدم تحقُّ
م في شروط وجوب الزكاة. م في شروط وجوب الزكاة.كما تقدَّ كما تقدَّ

القــول الثاني: القــول الثاني: وجوب الزكاة في المال العام في شــركات المســاهمة، وهو وجوب الزكاة في المال العام في شــركات المســاهمة، وهو 
 الندوة الثالثة عشــرة لقضايا الــزكاة المعاصرة، كما جاء في فتاو ما أخذت به فتو الندوة الثالثة عشــرة لقضايا الــزكاة المعاصرة، كما جاء في فتاو ما أخذت به فتو
الندوة وتوصياتها: (إذا اختلط المال العام مع مال األفراد في مؤسســة هادفة للربح، الندوة وتوصياتها: (إذا اختلط المال العام مع مال األفراد في مؤسســة هادفة للربح، 
ا للزكاة مثل المال الخاص، وهناك رأي بعدم وجوب  ا للزكاة مثل المال الخاص، وهناك رأي بعدم وجوب يكون نصيب المال العام خاضعً يكون نصيب المال العام خاضعً

لطة). لطة).الزكاة في مثل هذه الخُ الزكاة في مثل هذه الخُ
ومســتندهم في ذلك: ومســتندهم في ذلك: ما جاء في فتو للجنة الدائمة: (الشركات التي تساهم ما جاء في فتو للجنة الدائمة: (الشركات التي تساهم 
فيها الهيئات الحكومية يتم فرض الزكاة على جميع أموالها الزكوية؛ ألن تلك الهيئاتِ فيها الهيئات الحكومية يتم فرض الزكاة على جميع أموالها الزكوية؛ ألن تلك الهيئاتِ 

ذات شخصية معنوية مستقلة، وذات غرض تجاري)ذات شخصية معنوية مستقلة، وذات غرض تجاري)(١). . 
م منــه أن الوجوب متعلِّق بالشــخصية  فهَ م منــه أن الوجوب متعلِّق بالشــخصية وبالرغــم من أن هــذا التعليل قد يُ فهَ وبالرغــم من أن هــذا التعليل قد يُ
المعنوية للشــركة، إالَّ أن الجواب التالي لهذا الســؤال من فتاو اللجنة دلَّ على أن المعنوية للشــركة، إالَّ أن الجواب التالي لهذا الســؤال من فتاو اللجنة دلَّ على أن 
ذلك غير مراد؛ حيث ذكرت أن شركة المساهمة إذا أخرجت أقلَّ من الواجب وجب ذلك غير مراد؛ حيث ذكرت أن شركة المساهمة إذا أخرجت أقلَّ من الواجب وجب 

على المساهم إخراجُ الزيادة.على المساهم إخراجُ الزيادة.
م بإخراج الزكاة، وهي  لزِ م بإخراج الزكاة، وهي وهو الذي عليه العمل في الدول التي لديهــا قانون يُ لزِ وهو الذي عليه العمل في الدول التي لديهــا قانون يُ
المملكة العربية الســعودية، كما جــاء في المادة (المملكة العربية الســعودية، كما جــاء في المادة (٢) من الئحة نظــام جباية الزكاة، ) من الئحة نظــام جباية الزكاة، 

وجمهورية السودان، كما في المادة (وجمهورية السودان، كما في المادة (٣٧٣٧) من قانون الزكاة لسنة ) من قانون الزكاة لسنة ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
ــهُ من جهة التأصيل الفقهي، غير أنَّ  ــهُ من جهة التأصيل الفقهي، غير أنَّ  أن القول األول أقو وأَوجَ والذي يظهروالذي يظهر أن القول األول أقو وأَوجَ

فتاو اللجنة الدائمة، المجموعة الثالثة، ص ٥٤٢٥٤٢-٥٤٣٥٤٣. فتاو اللجنة الدائمة، المجموعة الثالثة، ص    (١)



التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمةالتقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة

٢٢٣٢٢٣

فــرض مبلغ يعادل الزكاة في المال العام لصرفه فــي مصارف الزكاة= ال يترتَّب عليه فــرض مبلغ يعادل الزكاة في المال العام لصرفه فــي مصارف الزكاة= ال يترتَّب عليه 
محظور شرعي؛ ألنَّ ألهل الزكاة حقا في المال العام، فيكون في أخذ هذا المقدار من محظور شرعي؛ ألنَّ ألهل الزكاة حقا في المال العام، فيكون في أخذ هذا المقدار من 
ه، وال مانع من سلوك هذا المعنى لقصد تيسير  ه، وال مانع من سلوك هذا المعنى لقصد تيسير المال العام إيصالٌ للمال إلى مســتحقِّ المال العام إيصالٌ للمال إلى مســتحقِّ

حساب زكاة شركات المساهمة، أو لتحقيق عدالة المنافسة بين الشركات. حساب زكاة شركات المساهمة، أو لتحقيق عدالة المنافسة بين الشركات. 
المســألة الثالثة: زكاة األســهم المملوكة لألوقاف والجمعيــات الخيرية في المســألة الثالثة: زكاة األســهم المملوكة لألوقاف والجمعيــات الخيرية في 

شركات المساهمة.شركات المساهمة.
للفقهــاء المتقدمين خالفٌ في حكم زكاة األوقــاف، وحاصل أقوال الفقهاء للفقهــاء المتقدمين خالفٌ في حكم زكاة األوقــاف، وحاصل أقوال الفقهاء 

يرجع إلى أربعة أقوال: يرجع إلى أربعة أقوال: 
ــرات، وهو مذهب  ــرات، وهو مذهب أنه ال زكاة في المال الموقوف في غير المعشَّ القول األول: القول األول: أنه ال زكاة في المال الموقوف في غير المعشَّ

الحنفيَّةالحنفيَّة(١).
وهذا القول مبنيٌّ على انتقال األموال الموقوفة إلى حكم ملك الله، فال تجب وهذا القول مبنيٌّ على انتقال األموال الموقوفة إلى حكم ملك الله، فال تجب 
عتبر لها الملك؛ وإنما  رات، فال يُ عتبر لها الملك؛ وإنما الزكاة في األموال الموقوفة لعدم الملك، وأما المعشَّ رات، فال يُ الزكاة في األموال الموقوفة لعدم الملك، وأما المعشَّ

يعتبر فيها صفة الغِنى؛ ألنها نفقة األرض.يعتبر فيها صفة الغِنى؛ ألنها نفقة األرض.
القول الثاني: القول الثاني: أنه تجب الزكاة في المال الموقوف، وهو مذهب المالكيَّةأنه تجب الزكاة في المال الموقوف، وهو مذهب المالكيَّة(٢).

لك الواقف؛ ولهذا تجب فيه الزكاة. لك الواقف؛ ولهذا تجب فيه الزكاة.وهذا القول مبني على أن الوقف باقٍ على مِ وهذا القول مبني على أن الوقف باقٍ على مِ
ا، وتجب الزكاة في  ا، وتجب الزكاة في أنه ال زكاة في أصــل المال الموقوف مطلقً القول الثالث: القول الثالث: أنه ال زكاة في أصــل المال الموقوف مطلقً
الغلَّة إذا كانت على معيَّنين، وهو مذهب الشافعيَّةالغلَّة إذا كانت على معيَّنين، وهو مذهب الشافعيَّة(٣)، وبه أخذت فتاو الندوة الثامنة ، وبه أخذت فتاو الندوة الثامنة 

لقضايا الزكاة المعاصرةلقضايا الزكاة المعاصرة(٤).
ينظر: بدائع الصنائع ٩/٢، ، ٥٦٥٦، رد المحتار ، رد المحتار ٢٥٩٢٥٩/٢، ، ٣٢٧٣٢٧. ينظر: بدائع الصنائع    (١)

ينظر: الشرح الكبير ٤٨٦٤٨٦/١، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٣٢٣٣٢/٢. ينظر: الشرح الكبير    (٢)
ينظر: المجموع ٣١٢٣١٢/٥، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٢٩٣٢٩/٣. ينظر: المجموع    (٣)

ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٤٤٨٤٤٨. ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (٤)



٢٢٤٢٢٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

وهذا القــول مبنيٌّ على خروج أصــل الوقف إلى ملك اللــه تعالى، وانتقال وهذا القــول مبنيٌّ على خروج أصــل الوقف إلى ملك اللــه تعالى، وانتقال 
المنفعة للموقوف عليه حين الوقف، فتكون مملوكة لهم بالظهور.المنفعة للموقوف عليه حين الوقف، فتكون مملوكة لهم بالظهور.

القــول الرابع: القــول الرابع: أنه تجب الزكاة في الوقــف إذا كان على جهة يمكن حصرهم، أنه تجب الزكاة في الوقــف إذا كان على جهة يمكن حصرهم، 
وال تجب الزكاة إذا كان الوقف على جهة ال يمكن حصرهم، وهو مذهب الحنابلةوال تجب الزكاة إذا كان الوقف على جهة ال يمكن حصرهم، وهو مذهب الحنابلة(١). . 
وهذا القول مبني على أن ملك العين والمنفعة ينتقل إلى الموقوف عليه إن كان وهذا القول مبني على أن ملك العين والمنفعة ينتقل إلى الموقوف عليه إن كان 

ا، أما في غير المعيَّن، فيكون االنتقال إلى ملك الله. ا، أما في غير المعيَّن، فيكون االنتقال إلى ملك الله.معيَّنًا أو محصورً معيَّنًا أو محصورً
وقد أخذت فتاو النــدوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصــرة وتوصياتها بقول وقد أخذت فتاو النــدوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصــرة وتوصياتها بقول 

م؛ حيث جاء فيها: م؛ حيث جاء فيها:الشافعية كما تقدَّ الشافعية كما تقدَّ
ا:  ا: (رابعً (رابعً

١- ال تجب الزكاة في أعيان األموال الموقوفة.- ال تجب الزكاة في أعيان األموال الموقوفة.
يع أموال الوقف األهلي  رِ يع أموال الوقف األهلي - تجب الزكاة في ريع أموال الوقف على معيَّن، كَ رِ ٢- تجب الزكاة في ريع أموال الوقف على معيَّن، كَ

ري)، وال تجب في ريع الوقف الخيري. ري)، وال تجب في ريع الوقف الخيري.(الذُّ (الذُّ
ــا: ال تجب الزكاة في أســهم الوقف الخيري في شــركات المساهمة، ال تجب الزكاة في أســهم الوقف الخيري في شــركات المساهمة،  ــا: خامسً خامسً
وينطبق على ريع أسهم الوقف الخيري بعد دفعه لمستحقيه حكمُ المال المستفاد)وينطبق على ريع أسهم الوقف الخيري بعد دفعه لمستحقيه حكمُ المال المستفاد)(٢). . 
ح للباحث هو القول بزكاة الوقف، ســواءٌ أكان الوقف على جهة  هو القول بزكاة الوقف، ســواءٌ أكان الوقف على جهة  ح للباحثوالذي يترجَّ والذي يترجَّ
يمكن حصرهم أم ال؛ بناء على بقاء الوقــف في ملك الواقف، ولوجه من المقاصد، يمكن حصرهم أم ال؛ بناء على بقاء الوقــف في ملك الواقف، ولوجه من المقاصد، 
، فتجب الزكاة فيــه، ويخرج الزكاة عن هذا المال النامي  ، فتجب الزكاة فيــه، ويخرج الزكاة عن هذا المال النامي وهــو أن مال الوقف مالٌ نامٍ وهــو أن مال الوقف مالٌ نامٍ
الواقــفُ أو الناظر باعتباره نائبًا عنه، ســواء أوقفه على جهــة عامة أو على من يمكن الواقــفُ أو الناظر باعتباره نائبًا عنه، ســواء أوقفه على جهــة عامة أو على من يمكن 

ينظر: كشاف القناع ٣١٤٣١٤/٤، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ١٦١٦/٢. ينظر: كشاف القناع    (١)
أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص ٤٤٨٤٤٨. أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص    (٢)
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حصرهم، والزكاة موضوعة في األموال النامية، والوقف ال يُشترط فيه أن يكون على حصرهم، والزكاة موضوعة في األموال النامية، والوقف ال يُشترط فيه أن يكون على 
أهل الزكاة، فيكون في منع الزكاة منه إجحاف بحقِّ أهل الزكاة، وبناء عليه؛ فال يكون أهل الزكاة، فيكون في منع الزكاة منه إجحاف بحقِّ أهل الزكاة، وبناء عليه؛ فال يكون 

. .حساب الزكاة على األسهم الموقوفة أو المملوكة لوقف مشكالً حساب الزكاة على األسهم الموقوفة أو المملوكة لوقف مشكالً
وأمــا عند من ير عدم وجوب الــزكاة في األوقاف العامــة، كما انتهت إليه وأمــا عند من ير عدم وجوب الــزكاة في األوقاف العامــة، كما انتهت إليه 
الندوة، فإنه يترتَّب على ذلك عدم جواز أخذ الزكاة على هذه األســهم، فيكون القول الندوة، فإنه يترتَّب على ذلك عدم جواز أخذ الزكاة على هذه األســهم، فيكون القول 
بفــرض الزكاة مــن العمل بالقول المرجــوح للمصلحة عند من ال يــر الزكاة في بفــرض الزكاة مــن العمل بالقول المرجــوح للمصلحة عند من ال يــر الزكاة في 

األوقاف العامة؛ لقصد تيسير حساب الزكاة وتحصيله، والله أعلم.األوقاف العامة؛ لقصد تيسير حساب الزكاة وتحصيله، والله أعلم.
االختيار والترجيح:االختيار والترجيح:

بعــد عرض اتجاهــات الفقهاء المعاصريــن في المكلَّف بالزكاة في شــركة بعــد عرض اتجاهــات الفقهاء المعاصريــن في المكلَّف بالزكاة في شــركة 
المســاهمة وأدلتهم، وما يترتَّب على كل اتجاه من آثــار، يمكن أن يخلص مما تقدم المســاهمة وأدلتهم، وما يترتَّب على كل اتجاه من آثــار، يمكن أن يخلص مما تقدم 

ما يلي:ما يلي:
ذ به االجتهاد الجماعــيُّ من أن وجوب الزكاة في  ذ به االجتهاد الجماعــيُّ من أن وجوب الزكاة في ظهــور رجحان ما أخَ : ظهــور رجحان ما أخَ : أوالً أوالً
شركة المساهمة على المساهم، وأن إثبات التكليف الشرعيِّ على الشخص المعنوي شركة المساهمة على المساهم، وأن إثبات التكليف الشرعيِّ على الشخص المعنوي 

ف في األحكام الشرعية. ف في األحكام الشرعية.أمرٌ ال يُعرَ أمرٌ ال يُعرَ
ج الزكاة عن أموال المســاهمين إال في األحوالِ التي  ج الزكاة عن أموال المســاهمين إال في األحوالِ التي أن الشــركة ال تُخرِ ثانيًا: ثانيًا: أن الشــركة ال تُخرِ
ر من أن الزكاة عبادة شــرعية تفتقر إلى النية؛  رها مجمع الفقه اإلســالمي؛ لما تقرَّ ر من أن الزكاة عبادة شــرعية تفتقر إلى النية؛ قرَّ رها مجمع الفقه اإلســالمي؛ لما تقرَّ قرَّ

فكان ال بد من رضا المساهم بإخراج الشركة الزكاةَ عن المساهمين.فكان ال بد من رضا المساهم بإخراج الشركة الزكاةَ عن المساهمين.
ا اعتبارُ شروط التكليف لكل مساهم في حساب زكاة  ا اعتبارُ شروط التكليف لكل مساهم في حساب زكاة أنه لما كان متعســرً ثالثًا: ثالثًا: أنه لما كان متعســرً
شركة المســاهمة، مع ظهور المصلحة في تحصيل الزكاة من شركة المساهمة وليس شركة المســاهمة، مع ظهور المصلحة في تحصيل الزكاة من شركة المساهمة وليس 
ــر حساب الزكاة  ــر حساب الزكاة من آحاد المســاهمين، فقد اقتضى ذلك النظرَ في الطريق الذي ييسِّ من آحاد المســاهمين، فقد اقتضى ذلك النظرَ في الطريق الذي ييسِّ
ن  ا، مع األخذ باالعتبار تضمُّ ن الواجبة على المساهمين، وإخراجها باعتبارها ماالً واحدً ا، مع األخذ باالعتبار تضمُّ الواجبة على المساهمين، وإخراجها باعتبارها ماالً واحدً



٢٢٦٢٢٦
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المســاهمين من ال تجب عليهم الزكاة، من غير المســلمين، واألوقاف والجمعيات المســاهمين من ال تجب عليهم الزكاة، من غير المســلمين، واألوقاف والجمعيات 
األهلية، والصناديق والمؤسسات والشــركات الحكومية، باإلضافة إلى المساهمين األهلية، والصناديق والمؤسسات والشــركات الحكومية، باإلضافة إلى المساهمين 
الذيــن ال يَملِكون النِّصاب الشــرعيَّ أو عليهــم ديون تزيد علــى أموالهم الزكوية. الذيــن ال يَملِكون النِّصاب الشــرعيَّ أو عليهــم ديون تزيد علــى أموالهم الزكوية. 

والسبيل إلى تحقيق هذا المقصود ينبني على أصلَيْن:والسبيل إلى تحقيق هذا المقصود ينبني على أصلَيْن:
ر بمقدار  ر بمقدار فرض ضريبة على من ليس أهالً للــزكاة، بحيث تُقدَّ األصــل األول: األصــل األول: فرض ضريبة على من ليس أهالً للــزكاة، بحيث تُقدَّ
م أنَّ غير المســلمين يتَّجه القولُ بفرض ضريبة  ف في مصارفه. وقد تقدَّ م أنَّ غير المســلمين يتَّجه القولُ بفرض ضريبة الزكاة وتُصرَ ف في مصارفه. وقد تقدَّ الزكاة وتُصرَ

ف في مصارفها دون أن تعدَّ زكاةً شرعية.  ر بمقدار الزكاة وتُصرَ ف في مصارفها دون أن تعدَّ زكاةً شرعية. عليهم تُقدَّ ر بمقدار الزكاة وتُصرَ عليهم تُقدَّ
ض في أموالها  ض في أموالها وأمــا الجمعيات األهلية واألوقاف، فال يظهر مانــعٌ من أن يُفرَ وأمــا الجمعيات األهلية واألوقاف، فال يظهر مانــعٌ من أن يُفرَ
ف في مصارفها؛ وال ســيما أن الغالــب فيها أن يكون من  ف في مصارفها؛ وال ســيما أن الغالــب فيها أن يكون من مقــدارٌ يعادل الزكاة ويُصرَ مقــدارٌ يعادل الزكاة ويُصرَ
مصارفها مصارفُ الزكاة، فيكون فرض مقدار الزكاة عليها من تحصيل الحاصل، وإن مصارفها مصارفُ الزكاة، فيكون فرض مقدار الزكاة عليها من تحصيل الحاصل، وإن 
لم يكن في مصارفها مصــارفُ الزكاة، كما في الجمعيات األهلية التي يكون غرضها لم يكن في مصارفها مصــارفُ الزكاة، كما في الجمعيات األهلية التي يكون غرضها 
رية، فيتجه القول بفرض ما  رية، فيتجه القول بفرض ما خاصا بفئة معيَّنة، وليســت ذات نفع عام، واألوقــاف الذُّ خاصا بفئة معيَّنة، وليســت ذات نفع عام، واألوقــاف الذُّ
ح للباحث القولُ بوجوب الزكاة في المال الموقوف  ح للباحث القولُ بوجوب الزكاة في المال الموقوف يعادل الزكاة عليهم، على أنه يترجَّ يعادل الزكاة عليهم، على أنه يترجَّ

ا، كما هو مذهب مالك. ا، كما هو مذهب مالك.مطلقً مطلقً
لطــة، وهذا يفيد في اعتبار شــرط الحول وملك النصاب ، وهذا يفيد في اعتبار شــرط الحول وملك النصاب  لطــةاألصل الثاني: الخُ األصل الثاني: الخُ
مه من  ينَ ممن هم أهلٌ للزكاة في وجوب الزكاة، على قول من عمَّ مه من لجميع المســاهمِ ينَ ممن هم أهلٌ للزكاة في وجوب الزكاة، على قول من عمَّ لجميع المســاهمِ
ا، ويكون  ج الزكاة عن هذا المال باعتباره ماالً واحدً ا، ويكون الفقهــاء في جميع األموال، فتُخرَ ج الزكاة عن هذا المال باعتباره ماالً واحدً الفقهــاء في جميع األموال، فتُخرَ
األخذ به مــن العمل بالقول المرجوح للمصلحة، وال يصــح اعتباره في تكليف من األخذ به مــن العمل بالقول المرجوح للمصلحة، وال يصــح اعتباره في تكليف من 

ليس أ هالً للزكاة، والله أعلم.ليس أ هالً للزكاة، والله أعلم.
لك وتمامه. لك وتمامه.المطلب الثاني: التقدير في شرط المِ المطلب الثاني: التقدير في شرط المِ

وقد انتظم الكالم على هذا المطلب في تمهيد، وفرعين، على النحو التالي: وقد انتظم الكالم على هذا المطلب في تمهيد، وفرعين، على النحو التالي: 
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تمهيد: في معنى الملك وتمامه.تمهيد: في معنى الملك وتمامه.

م فيما مضى ما يتعلَّق بشــرط التكليف في الزكاة، الذي يترتَّب عليه تحديد  م فيما مضى ما يتعلَّق بشــرط التكليف في الزكاة، الذي يترتَّب عليه تحديد تقدَّ تقدَّ
ه النَّظر إلى تحديد  ه النَّظر إلى تحديد المكلَّف بالزكاة في شركات المســاهمة، وفي هذا المطلب يتوجَّ المكلَّف بالزكاة في شركات المســاهمة، وفي هذا المطلب يتوجَّ
، ومن  ، ومن التكييف الفقهي للســهم، الذي يترتَّب عليه تحديدُ المال الذي يَملِكه المساهمُ التكييف الفقهي للســهم، الذي يترتَّب عليه تحديدُ المال الذي يَملِكه المساهمُ
لكِ وتمامه في هذه الملكية، وأثرها على حساب الزكاة،  ق شــرط المِ نظَر في تحقُّ مَّ يُ لكِ وتمامه في هذه الملكية، وأثرها على حساب الزكاة، ثَ ق شــرط المِ نظَر في تحقُّ مَّ يُ ثَ

ن هنا التمهيد لهذا المطلب ببيان معنى الملك وتمامه في الفقه والقانون. ن هنا التمهيد لهذا المطلب ببيان معنى الملك وتمامه في الفقه والقانون.ويحسُ ويحسُ
: الملك في اللغة واالصطالح. : الملك في اللغة واالصطالح.أوالً أوالً

ا -مثلَّثة الميم- وفي «الصحاح»: (والفتح  لْكً ا -مثلَّثة الميم- وفي «الصحاح»: (والفتح مصدر ملَك يَملِك مِ لْكً المِلك لغة: المِلك لغة: مصدر ملَك يَملِك مِ
 : ف فيه. والملــك: ما مُلك من المال، وملَكَ المرأةَ د بالتصرُّ : أفصح): إذا حازه وانفرَ ف فيه. والملــك: ما مُلك من المال، وملَكَ المرأةَ د بالتصرُّ أفصح): إذا حازه وانفرَ
ا له، وأصل المادة يدل على قوة في الشيء  ا: جعله ملكً جها، وملَّكه الشيءَ تمليكً ا له، وأصل المادة يدل على قوة في الشيء تزوَّ ا: جعله ملكً جها، وملَّكه الشيءَ تمليكً تزوَّ

لك) على حيازة الشيء؛ ألنَّ يده فيه قوية صحيحة(١). لك) على حيازة الشيء؛ ألنَّ يده فيه قوية صحيحةوصحة، ومنه قيل: (المِ وصحة، ومنه قيل: (المِ
ف بتعريفات متقاربة(٢)، وفيما ، وفيما  ف بتعريفات متقاربةويعرف الملك في االصطالح الفقهي فقــد عرِّ ويعرف الملك في االصطالح الفقهي فقــد عرِّ

يلي بيان أهمها من كل مذهب:يلي بيان أهمها من كل مذهب:
ف)(٣)، ،  ثبِتُها الشــارع ابتداءً على التصرُّ ف ابن الهمام الملْك بقوله: (قدرةٌ يُ ف)عرَّ ثبِتُها الشــارع ابتداءً على التصرُّ ف ابن الهمام الملْك بقوله: (قدرةٌ يُ عرَّ

.(٤)( يم بأنه ينبغي أن يضاف إليه: (إال لمانعٍ به ابنُ نُجَ )وتعقَّ يم بأنه ينبغي أن يضاف إليه: (إال لمانعٍ به ابنُ نُجَ وتعقَّ
ينظر مــادة (م ل ك) في: مقاييس اللغة ٣٥١٣٥١/٥-٣٥٢٣٥٢، مختــار الصحاح، ص ، مختــار الصحاح، ص ٢٩٨٢٩٨، تاج ، تاج  ينظر مــادة (م ل ك) في: مقاييس اللغة    (١)

العروس العروس ٣٤٦٣٤٦/٢٧٢٧-٣٤٧٣٤٧.
لالســتزادة في تعريف الملكية في الفقه والقانون، ينظر: الملكية في الشــريعة اإلسالمية،  لالســتزادة في تعريف الملكية في الفقه والقانون، ينظر: الملكية في الشــريعة اإلسالمية،    (٢)

عبد السالم العبادي، عبد السالم العبادي، ١٦٠١٦٠/١-١٨٩١٨٩.
فتح القدير ٢٤٨٢٤٨/٦. فتح القدير    (٣)

األشــباه والنظائر، ص ٤١١٤١١، وقــد ذكر الحموي في غمز عيــون البصائر ، وقــد ذكر الحموي في غمز عيــون البصائر ٤٦١٤٦١/٢ أن ابن  أن ابن  األشــباه والنظائر، ص    (٤)
الهمام ذكــره بهذا القيد بحرفه، ولم أجده في موضع آخر من الفتح، فلعلَّه ملحق في بعض الهمام ذكــره بهذا القيد بحرفه، ولم أجده في موضع آخر من الفتح، فلعلَّه ملحق في بعض 

النسخ، والله أعلم.النسخ، والله أعلم.
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ر في العين أو المنفعة، يقتضي  قدَّ رافيُّ الملك بأنه: (حكمٌ شــرعي مُ ف القَ ر في العين أو المنفعة، يقتضي وعرَّ قدَّ رافيُّ الملك بأنه: (حكمٌ شــرعي مُ ف القَ وعرَّ
نْ يُضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه، من حيث هو كذلك)(١). ن مَ نْ يُضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه، من حيث هو كذلك)تمكُّ ن مَ تمكُّ

ا وافيًا  حً حه شرْ ا وافيًا واختار ابن السبكي في «األشباه والنظائر» تعريف القرافي وشرَ حً حه شرْ واختار ابن السبكي في «األشباه والنظائر» تعريف القرافي وشرَ
ر  قدَّ - يُ ر بقوله: (والمختارُ في تعريفه أنه: أمرٌ معنوي -وإن شــئت قلت: حكمٌ شرعيٌّ قدَّ - يُ بقوله: (والمختارُ في تعريفه أنه: أمرٌ معنوي -وإن شــئت قلت: حكمٌ شرعيٌّ
ن من يُنسب إليه من انتفاعه والعِوض عنه من حيث هو  ن من يُنسب إليه من انتفاعه والعِوض عنه من حيث هو في عين أو منفعة، يقتضي تمكُّ في عين أو منفعة، يقتضي تمكُّ

كذلك).كذلك).
أما قولنا: أما قولنا: (حكم شرعي) (حكم شرعي) فاإلجماع عليه، وألنَّه تبعُ األسباب الشرعية، فيكون فاإلجماع عليه، وألنَّه تبعُ األسباب الشرعية، فيكون 

ا شرعيا.  ا شرعيا. حكمً حكمً
ا  ميٌّ ليس وصفً ا ؛ فألنه يرجع إلى تعلُّق إذن الشــرع، والتعلُّق عدَ ميٌّ ليس وصفً ر؛ فألنه يرجع إلى تعلُّق إذن الشــرع، والتعلُّق عدَ رمقدَّ وأمــا أنه وأمــا أنه مقدَّ

ق األسباب المفيدة للملك.  ر في العين أو المنفعة عند تحقُّ ق األسباب المفيدة للملك. حقيقيا؛ بل يقدَّ ر في العين أو المنفعة عند تحقُّ حقيقيا؛ بل يقدَّ
لَك كاألعيــان، ويورد عليها عقد  لَك كاألعيــان، ويورد عليها عقد ؛ ألنَّ المنافع تُمْ وقلنا: وقلنا: (في عيــن أو منفعة)(في عيــن أو منفعة)؛ ألنَّ المنافع تُمْ
فُ القضاة واألوصياء؛ فإنه في أعيان  ج تصرُّ فُ القضاة واألوصياء؛ فإنه في أعيان ؛ ليخرُ ج تصرُّ اإلجارة. وقولنا: اإلجارة. وقولنا: (يقتضي انتفاعه)(يقتضي انتفاعه)؛ ليخرُ
فون النتفاع أنفسهم، بل النتفاع المالكين.  فون النتفاع أنفسهم، بل النتفاع المالكين. أو منافعَ ال يقتضي انتفاعهم؛ ألنهم ال يتصرَّ أو منافعَ ال يقتضي انتفاعهم؛ ألنهم ال يتصرَّ
ج اإلباحاتِ فــي الضيافات؛ فإن الضيافة مأذونٌ  ج اإلباحاتِ فــي الضيافات؛ فإن الضيافة مأذونٌ  يُخرِ وقولنا: وقولنا: (والعوض عنه)(والعوض عنه) يُخرِ
، ومقاعد  بُطِ ا: االختصاص بالمساجد، والرُّ ج أيضً ا عنها. ويُخرِ ، ومقاعد فيها، وال يملك عوضً بُطِ ا: االختصاص بالمساجد، والرُّ ج أيضً ا عنها. ويُخرِ فيها، وال يملك عوضً

األسواق؛ إذ ال ملك فيها مع التمكن من التصرف.األسواق؛ إذ ال ملك فيها مع التمكن من التصرف.
وقولنــا: وقولنــا: (مــن حيث هو كذلك)(مــن حيث هو كذلك) إشــارة إلى أنه قــد يتخلَّف لمانــعٍ يَعرِض  إشــارة إلى أنه قــد يتخلَّف لمانــعٍ يَعرِض 
ن من التصــرف ألمر خارجي؛  ن من التصــرف ألمر خارجي؛ كالمحجــور عليهم؛ لهم الملك، وليــس لهم التمكُّ كالمحجــور عليهم؛ لهم الملك، وليــس لهم التمكُّ

. بول الذاتيُّ حاصل؛ فال ينافيه العارض الخارجيُّ .فالقَ بول الذاتيُّ حاصل؛ فال ينافيه العارض الخارجيُّ فالقَ
الفروق ٢٠٨٢٠٨/٢-٢٠٩٢٠٩. الفروق    (١)
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ا،  ــعً ا، واعلم أن هذا مختصٌّ بالملك المقيَّد، الذي ال يُطلَق عليه الملك إال توسُّ ــعً واعلم أن هذا مختصٌّ بالملك المقيَّد، الذي ال يُطلَق عليه الملك إال توسُّ
ب إليهم، والمالك في الحقيقة هو الله تعالى)(١). .  لك العباد لما يُنسَ ب إليهم، والمالك في الحقيقة هو الله تعالى)وهو مِ لك العباد لما يُنسَ وهو مِ

ف في الرقبة)(٢). ف ابن تيمية الملك بأنه: (القدرة الشرعية على التصرُّ ف في الرقبة)وعرَّ ف ابن تيمية الملك بأنه: (القدرة الشرعية على التصرُّ وعرَّ
ا  له شرعً فه د. عبد الســالم العبادي بأنه: (اختصاص إنسان بشيء يخوِّ ا وقد عرَّ له شرعً فه د. عبد الســالم العبادي بأنه: (اختصاص إنسان بشيء يخوِّ وقد عرَّ

.(٣)( )االنتفاعَ والتصرف فيه وحده ابتداءً إال لمانعٍ االنتفاعَ والتصرف فيه وحده ابتداءً إال لمانعٍ
ف السنهوري حق الملكية بأنه: (حق االستئثار باستعماله  ف السنهوري حق الملكية بأنه: (حق االستئثار باستعماله فعرَّ وأما في القانون: وأما في القانون: فعرَّ

وباستغالله وبالتصرف فيه، على وجهٍ دائم، وكل ذلك في حدود القانون)وباستغالله وبالتصرف فيه، على وجهٍ دائم، وكل ذلك في حدود القانون)(٤).
ثانيًا: مفهوم الملك التام. ثانيًا: مفهوم الملك التام. 

يْدَ أن الملك تتعدد أنواعه، وهذا  يْدَ أن الملك تتعدد أنواعه، وهذا قــد يتبادر إلى الذهن أن الملك معنى واحد، بَ قــد يتبادر إلى الذهن أن الملك معنى واحد، بَ
ع عائد إلى القيــود على االنتفاع أو القيود على التصرف؛ ولهذا احتُرز في الزكاة  ع عائد إلى القيــود على االنتفاع أو القيود على التصرف؛ ولهذا احتُرز في الزكاة التنوُّ التنوُّ

باشتراط الملك التام؛ حتى يتميَّز عن غيره من أنواع الملك.باشتراط الملك التام؛ حتى يتميَّز عن غيره من أنواع الملك.
يقــول اإلمام ابــن تيمية: (وأصل ذلــك أن الملك هو القدرة الشــرعية على يقــول اإلمام ابــن تيمية: (وأصل ذلــك أن الملك هو القدرة الشــرعية على 
فٍ دون  فٍ دون التصرف في الرقبة، بمنزلة القدرة الحســية، فيمكن أن تثبُتَ القدرة على تصرُّ التصرف في الرقبة، بمنزلة القدرة الحســية، فيمكن أن تثبُتَ القدرة على تصرُّ
ا، فالملك التام  ا، كما يثبُتُ ذلك حسا؛ ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعً فٍ شرعً ا، فالملك التام تصرُّ ا، كما يثبُتُ ذلك حسا؛ ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعً فٍ شرعً تصرُّ
فُ في الرقبة بالبيع والهبة ويورث عنه، وفي منافعه باإلعارة واإلجارة  فُ في الرقبة بالبيع والهبة ويورث عنه، وفي منافعه باإلعارة واإلجارة يُملَك فيه التصرُّ يُملَك فيه التصرُّ

واالنتفاع وغير ذلك...)واالنتفاع وغير ذلك...)(٥).
األشباه والنظائر ٢٣٢٢٣٢/١ - -٢٣٣٢٣٣. وينظر: األشباه والنظائر للسيوطي، ص . وينظر: األشباه والنظائر للسيوطي، ص ٣١٦٣١٦. األشباه والنظائر    (١)

.١٠٦١٠٦/٤ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٢)
الملكية، العبادي ١٨٩١٨٩/١. الملكية، العبادي    (٣)

الوسيط ٤٩٣٤٩٣/٨. الوسيط    (٤)
.١٠٦١٠٦/٤ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٥)
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لك الذي هو شرط في الزكاة  م المقصود من تقييد الفقهاء للمِ ر ذلك، فُهِ لك الذي هو شرط في الزكاة إذا تقرَّ م المقصود من تقييد الفقهاء للمِ ر ذلك، فُهِ إذا تقرَّ
ق به وصف  ق به وصف بالملك التامِّ أو المال النَّامي، والمقصود منه إخراجُ الملك الذي ال يتحقَّ بالملك التامِّ أو المال النَّامي، والمقصود منه إخراجُ الملك الذي ال يتحقَّ
فَ  ثبِتُ له التصرُّ فَ الغِنى للمكلَّف، مثل حق المسلم في بيت مال المسلمين؛ فهو حقٌّ ال يُ ثبِتُ له التصرُّ الغِنى للمكلَّف، مثل حق المسلم في بيت مال المسلمين؛ فهو حقٌّ ال يُ
ق المصلحة العامة؛ ولهذا  ف فيه موكولٌ لوليِّ األمر بما يحقِّ ق المصلحة العامة؛ ولهذا في هذا المال؛ ألن التصرُّ ف فيه موكولٌ لوليِّ األمر بما يحقِّ في هذا المال؛ ألن التصرُّ

ال يثبُتُ له الملكُ المطلق في هذا المال، وإن كان يثبُت له مطلقُ الملك.ال يثبُتُ له الملكُ المطلق في هذا المال، وإن كان يثبُت له مطلقُ الملك.
وقد ذكر اإلمام الغزاليوقد ذكر اإلمام الغزالي(١)  أن مثــارات ضعف الملك ترجع إلى ثالثة  أن مثــارات ضعف الملك ترجع إلى ثالثة 

أسباب؛ وهي:أسباب؛ وهي:
١- عدم استقرار الملك.- عدم استقرار الملك.

٢- إمكان تسلُّط الغير على الملك.- إمكان تسلُّط الغير على الملك.
٣- عدم القدرة على التصرف.- عدم القدرة على التصرف.

ووجه حصر هذه األسباب ووجه حصر هذه األسباب أن الملك إما أالَّ يكون مستقرا، أو أن يكون مستقرا، أن الملك إما أالَّ يكون مستقرا، أو أن يكون مستقرا، 
ا أن يتسلَّط الغير على إزالته أو ال يتسلَّط، فإن كان مستقرا ال يتسلط  ا أن يتسلَّط الغير على إزالته أو ال يتسلَّط، فإن كان مستقرا ال يتسلط فإن كان مستقرا، فإمَّ فإن كان مستقرا، فإمَّ
فات بكمالهــا، أو ال تمتنع، فإذا لم تمتنع  فات بكمالهــا، أو ال تمتنع، فإذا لم تمتنع أحــد على إزالته، فإما أن تمتنــع فيه التصرُّ أحــد على إزالته، فإما أن تمتنــع فيه التصرُّ

التصرفات بكمالها فال ضعف، وهو الملك التامالتصرفات بكمالها فال ضعف، وهو الملك التام(٢). . 
وفيما يلي بيان هذه األسباب:وفيما يلي بيان هذه األسباب:

السبب األول: عدم استقرار الملكالسبب األول: عدم استقرار الملك، والمراد به: عدم ثبوت سبب الملك الذي ، والمراد به: عدم ثبوت سبب الملك الذي 
، ويدخل تحت هذا عددٌ من المسائل منها: فُ ، ويدخل تحت هذا عددٌ من المسائل منها:يثبُت معه التصرُّ فُ يثبُت معه التصرُّ

النُ الحول على المبيع قبل القبض. النُ الحول على المبيع قبل القبض.- حوَ ١- حوَ
٢- حوالن الحول على حصة المضارب للربح قبل القسمة.- حوالن الحول على حصة المضارب للربح قبل القسمة.

الوسيط ٥١٥١/٣، وينظر: العزيز شرح الوجيز ، وينظر: العزيز شرح الوجيز ٤٧٤٧/٤، عقد الجواهر الثمينة ، عقد الجواهر الثمينة ٢٠٨٢٠٨/١. الوسيط    (١)
ينظر: العزيز شرح الوجيز ٤٧٤٧/٤. ينظر: العزيز شرح الوجيز    (٢)
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ثهم قبل القسمة. ثهم قبل القسمة.- حوالن الحول على ملك الورثة لمال مورِّ ٣- حوالن الحول على ملك الورثة لمال مورِّ
السبب الثاني: أن يكون للغير سلطة في إزالة الملك عنهالسبب الثاني: أن يكون للغير سلطة في إزالة الملك عنه، والفرق بينه وبين عدم ، والفرق بينه وبين عدم 
فُ في المال وتنميتُه، لكن يحقُّ  قَّ له التصرُّ فُ في المال وتنميتُه، لكن يحقُّ الســبب قبله أن يثبُتَ ســببُ الملك ويَحِ قَّ له التصرُّ الســبب قبله أن يثبُتَ ســببُ الملك ويَحِ

للغير التسلُّطُ على المال، وإزالة ملكه، مثاله:للغير التسلُّطُ على المال، وإزالة ملكه، مثاله:
١- تسلُّطُ البائع على المبيع بشرط الخيار.- تسلُّطُ البائع على المبيع بشرط الخيار.

نة الثانية. طة بعد تملُّك الالقط لها بعد السَّ طة على اللُّقَ نة الثانية.- تسلُّط صاحب اللُّقَ طة بعد تملُّك الالقط لها بعد السَّ طة على اللُّقَ ٢- تسلُّط صاحب اللُّقَ
فلِس المأذون له بالتجارة. فلِس المأذون له بالتجارة.- تسلُّط الدائن على مال المُ ٣- تسلُّط الدائن على مال المُ

ــا عند تعذر اســتيفاء  ــا عند تعذر اســتيفاء - تســلط المســتأجر على األجــرة المدفوعة مقدمً ٤- تســلط المســتأجر على األجــرة المدفوعة مقدمً
المنفعة.المنفعة.

٥- تسلط الزوج على نصف المهر المسمى في الطالق قبل الدخول.- تسلط الزوج على نصف المهر المسمى في الطالق قبل الدخول.
السبب الثالث: عدم القدرة على تنمية المالالسبب الثالث: عدم القدرة على تنمية المال، وعدم القدرة إما أن يكون بسبب ، وعدم القدرة إما أن يكون بسبب 
ا ولم ينْمُ ماله، وإما أن يكون بســبب  ا أو مفقودً ا ولم ينْمُ ماله، وإما أن يكون بســبب يرجــع إلى المالك؛ كأن يكون أســيرً ا أو مفقودً يرجــع إلى المالك؛ كأن يكون أســيرً

ه، وهو الذي يطلِق عليه الفقهاءُ مالَ الضمار. ه، وهو الذي يطلِق عليه الفقهاءُ مالَ الضمار.يتعلَّق بالمال نفسِ يتعلَّق بالمال نفسِ
ا يختلف الفقهاء في وجوب الزكاة فيها، والخالف في هذا  ا يختلف الفقهاء في وجوب الزكاة فيها، والخالف في هذا فهذه المسائل جميعً فهذه المسائل جميعً

ع إلى الخالف في ثبوت الملك التام فيها أو ال؟  ع إلى الخالف في ثبوت الملك التام فيها أو ال؟ يَرجِ يَرجِ
ومع اتفاق الفقهاء في الجملة على هذا الشــرط، إال أنهم يختلفون في تحقيق ومع اتفاق الفقهاء في الجملة على هذا الشــرط، إال أنهم يختلفون في تحقيق 
ا، حتى ذكر الرافعيُّ أن الخالف فيــه يدلُّ على الخالف في  ا، حتى ذكر الرافعيُّ أن الخالف فيــه يدلُّ على الخالف في المناط فيه اختالفًــا كبيرً المناط فيه اختالفًــا كبيرً

اعتبارهاعتباره(١).
دها الفقهاء لهذا الشــرط، لــم أظفر بمثال متفقٍ  دها الفقهاء لهذا الشــرط، لــم أظفر بمثال متفقٍ وبالتأمل في األمثلة التي أَورَ وبالتأمل في األمثلة التي أَورَ

العزيز شرح الوجيز ٤٧٤٧/٤. العزيز شرح الوجيز    (١)
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على عدم وجوب الزكاة فيه، ولعل أشهر ما يمثِّل به الفقهاء: مال المكاتَب، وقد وقع على عدم وجوب الزكاة فيه، ولعل أشهر ما يمثِّل به الفقهاء: مال المكاتَب، وقد وقع 
 ويرو ، وجوب الــزكاة على المكاتب(١)، ويرو وجوب الــزكاة على المكاتبالخالف في هذه المســألة، فابنُ حزمٍ ير الخالف في هذه المســألة، فابنُ حزمٍ ير

.(٢) ذلك عن ابن عمر ذلك عن ابن عمر
ه من الشروط المتفقِ عليها في الجملة  ه من الشروط المتفقِ عليها في الجملة أن شــرط الملك وتمامِ وصفوة القول: وصفوة القول: أن شــرط الملك وتمامِ
بين المذاهب األربعةبين المذاهب األربعة(٣)، لكن يختلفون في المراد منه عند التحقيق، فأما القدرُ المتفق ، لكن يختلفون في المراد منه عند التحقيق، فأما القدرُ المتفق 

عليه فيه، فيُلخَّص في أمرين:عليه فيه، فيُلخَّص في أمرين:
ا لمعيَّن، دليلُ ذلــك أن الله أضاف األموال إلى  ا لمعيَّن، دليلُ ذلــك أن الله أضاف األموال إلى أن يكــون المال مملوكً : أن يكــون المال مملوكً : أوالً أوالً

   f   e   d   c   نث   f   e   d   c   مث(٤)، ، نث      l   k   j   i   مثنث      l   k   j   i   أصحابهــا، كما في قوله تعالــى: أصحابهــا، كما في قوله تعالــى: نث
h   g   مثh   g   مث(٥)، والزكاة تمليكٌ للمال للمستحقين له، والتمليك فرعٌ عن الملك، فال بدَّ ، والزكاة تمليكٌ للمال للمستحقين له، والتمليك فرعٌ عن الملك، فال بدَّ 

في الزكاة من الملك. في الزكاة من الملك. 
ف  ف ال يجب في األموال غير المملوكة لمعيَّن، مثل أموال التي ال يُعرَ وبناء عليه: وبناء عليه: ال يجب في األموال غير المملوكة لمعيَّن، مثل أموال التي ال يُعرَ

لها مالك معيَّن، وأموال بيت مال المسلمين؛ ألنه ليس لها مالكٌ معين.لها مالك معيَّن، وأموال بيت مال المسلمين؛ ألنه ليس لها مالكٌ معين.
ثانيًا: ثانيًا: أن يكون سبب الملك مستقرا غير قابل لإللغاء، وهو الذي ال ينطبق على أن يكون سبب الملك مستقرا غير قابل لإللغاء، وهو الذي ال ينطبق على 
مال المكاتَب، فماله غير مستقرِّ الملك للمكاتب وال لسيِّده؛ ولهذا ال تجب الزكاة فيه مال المكاتَب، فماله غير مستقرِّ الملك للمكاتب وال لسيِّده؛ ولهذا ال تجب الزكاة فيه 

على أحد منهما.على أحد منهما.
وأما القدر المختلف فيهوأما القدر المختلف فيه، فيمكن تلخيص اتجاهات العلماء في اتجاهين رئيسين: ، فيمكن تلخيص اتجاهات العلماء في اتجاهين رئيسين: 

ينظر: المحلى ٤/ / ٣. ينظر: المحلى    (١)
ينظر: األموال، ألبي عبيد ١/ / ١٢١١٢١. ينظر: األموال، ألبي عبيد    (٢)

ينظر: فتح القدير ١٥٣١٥٣/٢، الفتاو الهندية ، الفتاو الهندية ١٧٢١٧٢/١، الشــرح الكبير مع حاشية الدسوقي ، الشــرح الكبير مع حاشية الدسوقي  ينظر: فتح القدير    (٣)
٤٣٢٤٣٢/١، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٢٥٥٢٥٥/٢، العزيز شرح الوجيز ، العزيز شرح الوجيز ٤٧٤٧/٤، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٢٩٣٢٩/٣. . 

شرح المنتهى شرح المنتهى ١٧٢١٧٢/٢، ، ١٧٧١٧٧.
سورة التوبة، اآلية: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة، اآلية:    (٤)

سورة المعارج، اآلية: ٢٤٢٤. سورة المعارج، اآلية:    (٥)



التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمةالتقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة

٢٣٣٢٣٣

ا، وهذا مذهب ، وهذا مذهب  ااألول: أن الملك التام يكون مع القدرة على التنمية حسا وشرعً األول: أن الملك التام يكون مع القدرة على التنمية حسا وشرعً
الحنفيَّة والمالكيَّة.الحنفيَّة والمالكيَّة.

لك التامُّ هو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأما إذا  لك التامُّ هو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأما إذا قال في «الجوهرة النيرة»: (المِ قال في «الجوهرة النيرة»: (المِ
جد اليد  جد الملك دون اليد كملــك المبيع قبل القبض والصداق قبل القبض، أو وُ جد اليد وُ جد الملك دون اليد كملــك المبيع قبل القبض والصداق قبل القبض، أو وُ وُ

دون الملك كملك المكاتَب والمديون= ال تجب فيه الزكاة)دون الملك كملك المكاتَب والمديون= ال تجب فيه الزكاة)(١).
وقــال في «البناية»: (والملك التامُّ الذي يكمــل جميع آثار الملك، واحترز به وقــال في «البناية»: (والملك التامُّ الذي يكمــل جميع آثار الملك، واحترز به 

ار، وبدل الخلع، والمهر قبل القبض)(٢). مَ ار، وبدل الخلع، والمهر قبل القبض)عن مال المديون، والمكاتَب، ومال الضِّ مَ عن مال المديون، والمكاتَب، ومال الضِّ
ويقول ابن رشــد الجد: (وعدم القدرة على التنميــة هي العلة الصحيحة التي ويقول ابن رشــد الجد: (وعدم القدرة على التنميــة هي العلة الصحيحة التي 

دُ لها األصول)(٣). دُ لها األصول)تَشهَ تَشهَ
ن من تنميته، وال تكون في يد  ن من تنميته، وال تكون في يد ويقول الباجي: (الزكاة تجب في العين بأن يتمكَّ ويقول الباجي: (الزكاة تجب في العين بأن يتمكَّ

غيره)غيره)(٤).
ويعبِّر الحنفية عن هذا الشرط بالنماءويعبِّر الحنفية عن هذا الشرط بالنماء(٥)، وعند المالكية بالقدرة على التنمية، وعند المالكية بالقدرة على التنمية(٦).
ا، وإن لم  ا، وإن لم الثاني: أن الملك التام يثبُت فيه الملك مع القدرة على التصرف شــرعً الثاني: أن الملك التام يثبُت فيه الملك مع القدرة على التصرف شــرعً

يتمكن من االنتفاع به حسايتمكن من االنتفاع به حسا، وهذا مذهب الشافعية، وهذا مذهب الشافعية(٧) والحنابلة والحنابلة(٨).
الجوهرة النيرة ١٥٣١٥٣/٢. الجوهرة النيرة    (١)

البناية شرح الهداية ٢٨٩٢٨٩/٣. البناية شرح الهداية    (٢)
البيان والتحصيل ٢٧٣٢٧٣/٢. البيان والتحصيل    (٣)

المنتقى ١١٣١١٣/٢. المنتقى    (٤)
ينظر: البحر الرائق ٢١٨٢١٨/٢. .  ينظر: البحر الرائق    (٥)

ينظر: البيان والتحصيل ٣٧٣٣٧٣/٢. ينظر: البيان والتحصيل    (٦)
ينظر: العزيز شرح الوجيز ٤/ / ٤٧٤٧، ومغني المحتاج ، ومغني المحتاج ١/ / ٤٠٩٤٠٩. ينظر: العزيز شرح الوجيز    (٧)

ينظر: كشاف القناع ٤/ / ٣١٤٣١٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢/ / ١٧٨١٧٨. ينظر: كشاف القناع    (٨)
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يْن، وإن لم تكن تحت يد صاحبها كالمغصوب  يْن وكل عَ يْن، وإن لم تكن تحت يد صاحبها كالمغصوب ولهذا تجب في كل دَ يْن وكل عَ ولهذا تجب في كل دَ
رٍ مماطل. ين المجحود، وعلى معسِ ، والدَّ رٍ مماطل.والضالِّ ين المجحود، وعلى معسِ ، والدَّ والضالِّ

قال في «شرح المنتهى»: (ومعنى تمام الملك: أالَّ يتعلَّق به حقُّ غيره، بحيث يكون قال في «شرح المنتهى»: (ومعنى تمام الملك: أالَّ يتعلَّق به حقُّ غيره، بحيث يكون 
فُ فيه على حسب اختياره، وفوائده عائدة عليه، قال أبو المعالي بمعناه)(١). فُ فيه على حسب اختياره، وفوائده عائدة عليه، قال أبو المعالي بمعناه)له التصرُّ له التصرُّ

عان إلى شرط  ر ضمن شروط وجوب الزكاة شرطان إضافيان، وهما يَرجِ عان إلى شرط ويُذكَ ر ضمن شروط وجوب الزكاة شرطان إضافيان، وهما يَرجِ ويُذكَ
الملك وتمامه، وهما:الملك وتمامه، وهما:

ينٌ ينقُصُ به النصاب: وهذه المسألة وهذه المسألة  ينٌ ينقُصُ به النصاب: الشــرط األول: أالَّ يكون على المكلَّف دَ الشــرط األول: أالَّ يكون على المكلَّف دَ
فيها خالف، وحاصلها اتجاهان: فيها خالف، وحاصلها اتجاهان: 

ا على ملك النصاب، وهو مذهب الجمهور من  ين تأثيرً ا على ملك النصاب، وهو مذهب الجمهور من أن للدَّ ين تأثيرً االتجــاه األول: االتجــاه األول: أن للدَّ
الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة.الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة.

ين الذي على المكلَّف ال يؤثِّر على ملك النصاب، وهو  ين الذي على المكلَّف ال يؤثِّر على ملك النصاب، وهو أن الدَّ االتجــاه الثاني: االتجــاه الثاني: أن الدَّ
(٢) مذهب الشافعيَّة. وسيأتي الحديث عنها تفصيالًمذهب الشافعيَّة. وسيأتي الحديث عنها تفصيالً

ا عن الحوائج األصلية. ا عن الحوائج األصلية.الشرط الثاني: أن يكون النصاب زائدً الشرط الثاني: أن يكون النصاب زائدً
هذه المسألة مختلف فيها، وحاصل الخالف اتجاهان: هذه المسألة مختلف فيها، وحاصل الخالف اتجاهان: 

م، وهو  دَ م، وهو أن النصاب الــذي يقابله حاجةُ المكلَّف في حكم العَ دَ االتجاه األول: االتجاه األول: أن النصاب الــذي يقابله حاجةُ المكلَّف في حكم العَ
مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة.مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة.

شــرح منتهــى اإلرادات ١٧٨١٧٨/٢، وعبارة أبــي المعالي كما في كشــاف القناع ، وعبارة أبــي المعالي كما في كشــاف القناع ٣١٤٣١٤/٤: :  شــرح منتهــى اإلرادات    (١)
(الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلَّق فيه حقُّ غيره، يتصرف فيه على حســب اختياره، (الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلَّق فيه حقُّ غيره، يتصرف فيه على حســب اختياره، 
ف فيها البُهوتي في المنتهــى؛ حتى ال توهم أن المقصود باليد  ف فيها البُهوتي في المنتهــى؛ حتى ال توهم أن المقصود باليد وفوائــده حاصلة له)، وتصرَّ وفوائــده حاصلة له)، وتصرَّ

الحيازة؛ ألنه ليس بشرط في المذهب؛ لتحقق مطلق التصرف بالملك دون الحيازة.الحيازة؛ ألنه ليس بشرط في المذهب؛ لتحقق مطلق التصرف بالملك دون الحيازة.
يأتي بحث المسألة، ص٣٣٨٣٣٨. يأتي بحث المسألة، ص   (٢)
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٢٣٥٢٣٥

االتجاه الثانــي: االتجاه الثانــي: أن ملك النصاب ال يتأثر بالحاجــات األصلية التي يحتاجها أن ملك النصاب ال يتأثر بالحاجــات األصلية التي يحتاجها 
المكلَّف، وهذا مذهب الحنابلة والشافعيَّة.المكلَّف، وهذا مذهب الحنابلة والشافعيَّة.

ط هذا الشرط  ط هذا الشرط وكال االتجاهين أخذ بقاعدة التقديرات الشــرعية؛ فمن اشــترَ وكال االتجاهين أخذ بقاعدة التقديرات الشــرعية؛ فمن اشــترَ
دفَــعُ الحاجةَ األصلية في حكم المعدوم، ومن ال يشــترط جعل  دفَــعُ الحاجةَ األصلية في حكم المعدوم، ومن ال يشــترط جعل جعل المال الذي يَ جعل المال الذي يَ
ين  كمُ الدَّ ين الحاجة األصلية في حكم المعدوم؛ فال يكون للحاجة األصلية قبل ثبوتها حُ كمُ الدَّ الحاجة األصلية في حكم المعدوم؛ فال يكون للحاجة األصلية قبل ثبوتها حُ
ين  ين في الزكاة، وأما الشافعيَّة فال يرون تأثير الدَّ ين على قول الحنابلة في اعتبار تأثير الدَّ ين في الزكاة، وأما الشافعيَّة فال يرون تأثير الدَّ على قول الحنابلة في اعتبار تأثير الدَّ

في الزكاة من حيث األصل.في الزكاة من حيث األصل.
الفرع األول: التكييف القانوني للسهم وأثره على شرط الملك.الفرع األول: التكييف القانوني للسهم وأثره على شرط الملك.

د فيما مضى شرطُ الملك وتمامه في وجوب الزكاة، ويقصد هذا الفرع  د فيما مضى شرطُ الملك وتمامه في وجوب الزكاة، ويقصد هذا الفرع قد تمهَّ قد تمهَّ
إلى بيان الخالف في حقيقة ما يمثله الســهم، وأثر ذلك على شــرط الملك وتمامه، إلى بيان الخالف في حقيقة ما يمثله الســهم، وأثر ذلك على شــرط الملك وتمامه، 
وهي من المسائل المهمة التي كثر الخالف بشأنها، ويظهر أثرها في عدد من المسائل، وهي من المسائل المهمة التي كثر الخالف بشأنها، ويظهر أثرها في عدد من المسائل، 

وفيما يلي بيان ذلك:وفيما يلي بيان ذلك:
: السهم مفهومه وخصائصه. : السهم مفهومه وخصائصه.أوالً أوالً

مها الشــريك في  ف الســهم في القانون التجــاري بأنه: (الحصة التي يقدِّ مها الشــريك في يُعرَّ ف الســهم في القانون التجــاري بأنه: (الحصة التي يقدِّ يُعرَّ
ا معيَّنًا من رأس مال الشركة، ويتمثل السهم في صكٍّ  ا معيَّنًا من رأس مال الشركة، ويتمثل السهم في صكٍّ شركات المساهمة، ويمثل جزءً شركات المساهمة، ويمثل جزءً

يُعطى للمساهم، ويكون وسيلته في إثبات حقوقه في الشركة). يُعطى للمساهم، ويكون وسيلته في إثبات حقوقه في الشركة). 
رها شركات المساهمة بعددٍ من الميزات؛ من أهمها:  رها شركات المساهمة بعددٍ من الميزات؛ من أهمها: وتتميَّز األسهم التي تُصدِ وتتميَّز األسهم التي تُصدِ
أنها متساوية القيمة، وأنها قابلة للتداول، وأنها غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، أنها متساوية القيمة، وأنها قابلة للتداول، وأنها غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، 
مة األساسية في شركات األموال، وهي المسؤولية المحدودة للمساهم،  مة األساسية في شركات األموال، وهي المسؤولية المحدودة للمساهم، باإلضافة للسِّ باإلضافة للسِّ

فال تتجاوز مسؤوليتُه قيمةَ ما يَملِكه من أسهم الشركة. فال تتجاوز مسؤوليتُه قيمةَ ما يَملِكه من أسهم الشركة. 
مه الشريك  مه الشريك والســهم قد يمثِّل حصة نقدية في رأس مال الشــركة إذا كان ما قدَّ والســهم قد يمثِّل حصة نقدية في رأس مال الشــركة إذا كان ما قدَّ
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ا، والسهم سواء كان  م الشــريك عينًا منقوالً أو عقارً ا، وقد يمثِّل حصة عينيَّة إذا قدَّ ا، والسهم سواء كان نقدً م الشــريك عينًا منقوالً أو عقارً ا، وقد يمثِّل حصة عينيَّة إذا قدَّ نقدً
، ولو كانت الشــركة تعمــل في العقارات، ولو كانت  ، ولو كانت الشــركة تعمــل في العقارات، ولو كانت نقديا أو عينيا يعتبر ماالً منقوالً نقديا أو عينيا يعتبر ماالً منقوالً

ا. مها الشريك عقارً ا.الحصة التي قدَّ مها الشريك عقارً الحصة التي قدَّ
وشــركات األموال -كما هو معلوم- ال تقوم على شخصية المساهمين، كما وشــركات األموال -كما هو معلوم- ال تقوم على شخصية المساهمين، كما 
هو الشــأن في شركات األشــخاص، بل تقوم على هو الشــأن في شركات األشــخاص، بل تقوم على شــخصية اعتبارية ذات مسؤولية شــخصية اعتبارية ذات مسؤولية 
دُّ  عَ د الشركاء ال يُ تِهم المالية، بل إن تعدُّ دُّ ، مستقلة عن شخصية المساهمين وذمَّ عَ د الشركاء ال يُ تِهم المالية، بل إن تعدُّ محدودةمحدودة، مستقلة عن شخصية المساهمين وذمَّ
ه النظام الجديد  رَّ ا في تكوينها؛ إذ إنها قد تكون مملوكة لشــخص واحد، كما أقَ ه النظام الجديد مرتكزً رَّ ا في تكوينها؛ إذ إنها قد تكون مملوكة لشــخص واحد، كما أقَ مرتكزً

للشركاتللشركات(١). . 
وقد الحظَتْ كثيــرٌ من القوانين هذا االســتقاللَ للشــخصية االعتبارية عن وقد الحظَتْ كثيــرٌ من القوانين هذا االســتقاللَ للشــخصية االعتبارية عن 
المســاهمين، ففرضت ضريبة الدخل أو األرباح على الشــركات بشكلٍ منفصلٍ عن المســاهمين، ففرضت ضريبة الدخل أو األرباح على الشــركات بشكلٍ منفصلٍ عن 
عتْها  عتْها ضريبة الدخل على األفراد، فالشركة تَدفع ضريبة على مجموع أرباحها، سواءٌ وزَّ ضريبة الدخل على األفراد، فالشركة تَدفع ضريبة على مجموع أرباحها، سواءٌ وزَّ
عة، دون  ل عليه من أرباح موزَّ ا عما حصَ عها، والمســتثمر يدفع ضريبة أيضً عة، دون أم لم توزِّ ل عليه من أرباح موزَّ ا عما حصَ عها، والمســتثمر يدفع ضريبة أيضً أم لم توزِّ
ا ضريبيا؛ ألن الشركة أو الصندوق االستثماري شخصيةٌ قانونية  عتبَر ذلك ازدواجً ا ضريبيا؛ ألن الشركة أو الصندوق االستثماري شخصيةٌ قانونية أن يُ عتبَر ذلك ازدواجً أن يُ

ا أو مجتمعين(٢). ا أو مجتمعينوذمة مالية مستقلتان عن المستثمرين أفرادً وذمة مالية مستقلتان عن المستثمرين أفرادً
ثانيًا: التكييف الفقهي للسهم.ثانيًا: التكييف الفقهي للسهم.

يتَّفــق التكييف الفقهيُّ للســهم مع النظــرة القانونية في أنه يمثِّــل حقَّ ملكيةٍ يتَّفــق التكييف الفقهيُّ للســهم مع النظــرة القانونية في أنه يمثِّــل حقَّ ملكيةٍ 
ها ليست موضع  ها ليست موضع للمساهم في شــركة المســاهمة، إالَّ أن طبيعة هذه الملكية وحدودَ للمساهم في شــركة المســاهمة، إالَّ أن طبيعة هذه الملكية وحدودَ
ينظــر: الوجيز في القانون التجاري، مصطفى كمــال، ص ١٩٢١٩٢، ، ٣٠٠٣٠٠ وما بعدها، القانون  وما بعدها، القانون  ينظــر: الوجيز في القانون التجاري، مصطفى كمــال، ص    (١)
التجاري، الشركات التجارية، علي حسن يونس، ص التجاري، الشركات التجارية، علي حسن يونس، ص ١١٣١١٣، ، ١٦١١٦١، ، ١٧٥١٧٥، الوسيط في شرح ، الوسيط في شرح 
القانون المدني القانون المدني ٢٢٢٢٢٢/٥-٢٢٣٢٢٣، القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر، ص ، القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر، ص ٢٨٩٢٨٩ 

وما بعدها، الشركات التجارية، خالد الرويس، ص وما بعدها، الشركات التجارية، خالد الرويس، ص ٣١٨٣١٨.
ينظر: زكاة األســهم والســندات، الشــبيلي، ضمن: أبحاث وأعمال ندوة زكاة األســهم  ينظر: زكاة األســهم والســندات، الشــبيلي، ضمن: أبحاث وأعمال ندوة زكاة األســهم    (٢)

والصناديق االستثمارية، الهيئة اإلسالمية لالقتصاد والتمويل.والصناديق االستثمارية، الهيئة اإلسالمية لالقتصاد والتمويل.
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اتفاق بين الفقهاء المعاصرين، وقد ظهر ذلك على االجتهاد في حكم زكاة األســهم، اتفاق بين الفقهاء المعاصرين، وقد ظهر ذلك على االجتهاد في حكم زكاة األســهم، 
وفيما يلي أهمُّ األقوال في تكييف األسهم من الناحية الشرعية:وفيما يلي أهمُّ األقوال في تكييف األسهم من الناحية الشرعية:

القــول األول: القــول األول: أن الســهم وثيقة تمثِّل ملكية حصة نســبية شــائعة في جميع أن الســهم وثيقة تمثِّل ملكية حصة نســبية شــائعة في جميع 
روضٍ ومنافعَ وديون.  روضٍ ومنافعَ وديون. موجودات الشركة التي أصدرته، من عُ موجودات الشركة التي أصدرته، من عُ

دُّ هذا القول هو السائد في مؤسسات االجتهاد الجماعي؛ ومن ذلك: عَ دُّ هذا القول هو السائد في مؤسسات االجتهاد الجماعي؛ ومن ذلك:ويُ عَ ويُ
١- قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة في قراره رقم - قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة في قراره رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١)، الذي )، الذي 
ه: (إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة في أصول  ه: (إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة في أصول جاء فيه ما نَصُّ جاء فيه ما نَصُّ

الشركة، وشهادةُ السهم عبارة عن الحقِّ في تلك الحصة).الشركة، وشهادةُ السهم عبارة عن الحقِّ في تلك الحصة).
٢- قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي- قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي(١)، في قراره الرابع في ، في قراره الرابع في 
الدورة الخامسة عشــرة عام الدورة الخامسة عشــرة عام ١٤١٥١٤١٥هـ، الذي جاء فيه: (السهم يمثِّل حصة شائعة في هـ، الذي جاء فيه: (السهم يمثِّل حصة شائعة في 

رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة).رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة).
٣- المعيار الشرعي رقم (- المعيار الشرعي رقم (٢١٢١)، الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة )، الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة 
ف السهم في البند (٨/٢) بأنه: ) بأنه:  ف السهم في البند (والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية؛ حيث عرَّ والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية؛ حيث عرَّ

ا ملكيةَ المساهم لحصة شائعة في موجودات الشركة). ا ملكيةَ المساهم لحصة شائعة في موجودات الشركة).(وثيقة تُثبِت شرعً (وثيقة تُثبِت شرعً
ثم جاء في البند (ثم جاء في البند (١/٣): (يمثِّل الســهم حصة شــائعة في رأس مال الشــركة ): (يمثِّل الســهم حصة شــائعة في رأس مال الشــركة 
المســاهمة، كما يمثِّل حصة شــائعة في موجوداتها، وما يترتَّب عليها من حقوق عند المســاهمة، كما يمثِّل حصة شــائعة في موجوداتها، وما يترتَّب عليها من حقوق عند 
المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالميالمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي: هيئة علمية إسالمية ذات شخصية : هيئة علمية إسالمية ذات شخصية   (١)
اعتبارية مستقلة، داخل إطار رابطة العالم اإلسالمي، مكونة من مجموعة مختارة من فقهاء اعتبارية مستقلة، داخل إطار رابطة العالم اإلسالمي، مكونة من مجموعة مختارة من فقهاء 
األمة اإلســالمية وعلمائها، وقد تم تأسيسه بناء على توصية من المجلس التأسيسي لرابطة األمة اإلســالمية وعلمائها، وقد تم تأسيسه بناء على توصية من المجلس التأسيسي لرابطة 
العالم اإلســالمي، وقد صدر قرار األمانة العامة بإنشــاء المجمع في عام العالم اإلســالمي، وقد صدر قرار األمانة العامة بإنشــاء المجمع في عام ١٣٩٦١٣٩٦هـ، ومقر هـ، ومقر 
المجمع مكة المكرمة، وعقد المجمع أول دوراته عام المجمع مكة المكرمة، وعقد المجمع أول دوراته عام ١٣٩٨١٣٩٨هـ. ينظر: موقع رابطة العالم هـ. ينظر: موقع رابطة العالم 

.(.(www.themwl.orgwww.themwl.org) :اإلسالمي، على الشبكة العالمية) :اإلسالمي، على الشبكة العالمية
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ل األسهم  ل رأس المال إلى أعيان ومنافعَ وديون ونحوها، ومحلُّ العقد عند تداوُ ل األسهم تحوُّ ل رأس المال إلى أعيان ومنافعَ وديون ونحوها، ومحلُّ العقد عند تداوُ تحوُّ
هو هذه الحصة الشائعة). هو هذه الحصة الشائعة). 

 ، ، إلى أن شركة المســاهمة مهما اختُلف في تكييفها الفقهيِّ ويستند هذا القول ويستند هذا القول إلى أن شركة المســاهمة مهما اختُلف في تكييفها الفقهيِّ
ج عن الشــركات المعروفة في الفقه اإلســالمي، والمســاهم في شركة  ج عن الشــركات المعروفة في الفقه اإلســالمي، والمســاهم في شركة فهي ال تخرُ فهي ال تخرُ
المســاهمة شريكٌ يَملِك حصته من موجودات الشــركة، وكونُ الشركة لها شخصية المســاهمة شريكٌ يَملِك حصته من موجودات الشــركة، وكونُ الشركة لها شخصية 

بطِل حقَّ المساهم في تملُّك موجوداتها(١). بطِل حقَّ المساهم في تملُّك موجوداتهااعتبارية ال يُ اعتبارية ال يُ
وير أصحاب هذا االتجاه أن قَبول الفقهاء المعاصرين لشــركة المســاهمة وير أصحاب هذا االتجاه أن قَبول الفقهاء المعاصرين لشــركة المســاهمة 
رها قانون هذه الشــركات، وينبغي أن يُســتبعد  رها قانون هذه الشــركات، وينبغي أن يُســتبعد ال يعني قبول جميع األحكام التي يقرِّ ال يعني قبول جميع األحكام التي يقرِّ

منها ما يُخالِف القواعدَ الشرعيةمنها ما يُخالِف القواعدَ الشرعية(٢).
القول الثاني: القول الثاني: أن الســهم ورقة مالية ال تمثِّل موجودات الشركة، ومالك السهم أن الســهم ورقة مالية ال تمثِّل موجودات الشركة، ومالك السهم 
، وال حقَّ له فيها، وإنما هي مملوكة للشــركة بشــخصيتها  ، وال حقَّ له فيها، وإنما هي مملوكة للشــركة بشــخصيتها ال يَملِك تلك الموجوداتِ ال يَملِك تلك الموجوداتِ

االعتبارية.االعتبارية.
دُّ د. محمد القري من أول من اعتنى بتأصيل هذا القول من الناحية الفقهية  عَ دُّ د. محمد القري من أول من اعتنى بتأصيل هذا القول من الناحية الفقهية ويُ عَ ويُ
والقانونية، وذلك في بحثه القيم (الشخصية االعتبارية ذات المسؤولية المحدودة)والقانونية، وذلك في بحثه القيم (الشخصية االعتبارية ذات المسؤولية المحدودة)(٣).
ينظر: الشــركات في الفقه اإلســالمي، علي الخفيف، ص ١٢٧١٢٧، الشــركات في الشريعة ، الشــركات في الشريعة  ينظر: الشــركات في الفقه اإلســالمي، علي الخفيف، ص    (١)
اإلســالمية، د. عبد العزيز الخياط اإلســالمية، د. عبد العزيز الخياط ١٥٩١٥٩/٢، المعامــالت المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان ، المعامــالت المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان 

.١١٨١١٨/١٣١٣
ينظر: أعمال الندوة الحادية عشــرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص ٢٦٢٦، الملتقيات الفقهية، ، الملتقيات الفقهية،  ينظر: أعمال الندوة الحادية عشــرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص    (٢)

ص ص ٦٨٦٨-٦٩٦٩. . 
وقد نشره في مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، المجلد الخامس، العدد (٢)، عام )، عام ١٤١٩١٤١٩هـ، هـ،  وقد نشره في مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، المجلد الخامس، العدد (   (٣)
وقد عرض تكييفه لهذه المســألة في مناقشات مجمع الفقه اإلسالمي عام وقد عرض تكييفه لهذه المســألة في مناقشات مجمع الفقه اإلسالمي عام ١٤١٨١٤١٨هـ، ينظر: هـ، ينظر: 
مجلة المجمع العدد الثالث عشــر مجلة المجمع العدد الثالث عشــر ٣٩٧٣٩٧/٢، وقدم بذلك ورقة إلى مؤتمر شــور الفقهي ، وقدم بذلك ورقة إلى مؤتمر شــور الفقهي 

 = =الخامس في عام الخامس في عام ١٤٣٥١٤٣٥هـ بعنوان: (أثر االختالف بين الشخصية الطبيعية واالعتبارية)، هـ بعنوان: (أثر االختالف بين الشخصية الطبيعية واالعتبارية)، 
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ل لمفهوم الشــخصية االعتبارية من خالل مســألة فقهية، وهي ملكية  ل لمفهوم الشــخصية االعتبارية من خالل مســألة فقهية، وهي ملكية وقد أصَّ وقد أصَّ
ل التزامــاتِ العبد التجاريةَ فيما يزيد  ل التزامــاتِ العبد التجاريةَ فيما يزيد الســيد للعبد المأذون له بالتجارة، فهو ال يَتحمَّ الســيد للعبد المأذون له بالتجارة، فهو ال يَتحمَّ

على قيمة العبدعلى قيمة العبد(١).
وير أصحاب هذا االتجاه أن شركة المساهمة تختلف عن الشركات المعروفة وير أصحاب هذا االتجاه أن شركة المساهمة تختلف عن الشركات المعروفة 
نان، وأنها إنما تنطبق على شركات األشخاص،  نان، وأنها إنما تنطبق على شركات األشخاص، في الفقه اإلســالمي؛ مثل شــركة العِ في الفقه اإلســالمي؛ مثل شــركة العِ
 وال يمكن تطبيقُ ذلك على شركة المساهمة، يقول د. القري: (اعتمدتْ جميع الفتاو وال يمكن تطبيقُ ذلك على شركة المساهمة، يقول د. القري: (اعتمدتْ جميع الفتاو
ا؛  ا؛ المعاصرة حول شركات المساهمة، وكذلك األبحاث الفقهية في الموضوع= تعريفً المعاصرة حول شركات المساهمة، وكذلك األبحاث الفقهية في الموضوع= تعريفً
ه أن السهم حصة مشاعة في موجودات الشركة، وهذا تعريف صحيح للسهم في  ه أن السهم حصة مشاعة في موجودات الشركة، وهذا تعريف صحيح للسهم في مفادُ مفادُ
دُّ هذا االختالف أن  رَ نان، لكنه ليس كذلك في شركة المساهمة الحديثة، ومَ دُّ هذا االختالف أن شركة العِ رَ نان، لكنه ليس كذلك في شركة المساهمة الحديثة، ومَ شركة العِ
لة  لة صفة المســؤولية المحدودة فيها تؤدي إلى توليد شخصية اعتبارية مستقلة عن حمَ صفة المســؤولية المحدودة فيها تؤدي إلى توليد شخصية اعتبارية مستقلة عن حمَ
األسهم، وإلى عزل الملكية عن اإلرادة... وهذه النقطة في شركات المساهمة أغفلتْها األسهم، وإلى عزل الملكية عن اإلرادة... وهذه النقطة في شركات المساهمة أغفلتْها 
كلُّ الدراســات الفقهية المعاصرة، وهي في نظرنا أهمُّ عنصر في المسألة يترتَّب عليه كلُّ الدراســات الفقهية المعاصرة، وهي في نظرنا أهمُّ عنصر في المسألة يترتَّب عليه 

آثارٌ بالغة األهمية)آثارٌ بالغة األهمية)(٢).
ه مع النظــرة القانونية ال يعني تحكيم القانون على  قَ ح د. القري أن تَوافُ ه مع النظــرة القانونية ال يعني تحكيم القانون على ويوضِّ قَ ح د. القري أن تَوافُ ويوضِّ
ةٍ علينا، ونحن في الرجوع  جَّ ةٍ علينا، ونحن في الرجوع األدلة الشــرعية، فيقول: (ليســت القوانين الوضعية بحُ جَّ األدلة الشــرعية، فيقول: (ليســت القوانين الوضعية بحُ
إليها ال نقول بها وال نتبنَّاها بديالً عن شــريعتنا السمحة، لكن صيغة شركة المساهمة إليها ال نقول بها وال نتبنَّاها بديالً عن شــريعتنا السمحة، لكن صيغة شركة المساهمة 
ل فيه إلى  ث يحتاج إلى نظر للتوصُّ ل فيه إلى ذات المســؤولية المحدودة نازلة وأمرٌ مســتحدَ ث يحتاج إلى نظر للتوصُّ ذات المســؤولية المحدودة نازلة وأمرٌ مســتحدَ

حكم الشريعة)حكم الشريعة)(٣).
كما قدم ورقة علمية لمؤتمر شور الفقهي السادس عام ١٤٣٧١٤٣٧، بعنوان: (التكييف الفقهي ، بعنوان: (التكييف الفقهي  كما قدم ورقة علمية لمؤتمر شور الفقهي السادس عام    =

ألسهم الشركات المساهمة).ألسهم الشركات المساهمة).
ينظر: الشخصية االعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، ص ٣٥٣٥. ينظر: الشخصية االعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، ص    (١)

الشخصية االعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، ص ١٩١٩. الشخصية االعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، ص    (٢)
السابق: نفس الموضعلسابق: نفس الموضع. ا   (٣)
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ـيَ هذا االتجاه باهتمــام العديد من الفقهــاء المعاصرين، وظهرت  ظـِ ـيَ هذا االتجاه باهتمــام العديد من الفقهــاء المعاصرين، وظهرت وقد حَ ظـِ وقد حَ
كتابــات تتفق مع هــذا التكييف الفقهيِّ لبعــض الفقهاء المعاصريــن؛ مثل: د. نزيه كتابــات تتفق مع هــذا التكييف الفقهيِّ لبعــض الفقهاء المعاصريــن؛ مثل: د. نزيه 
حمادحماد(١)، والشيخ محمد المختار السالمي، والشيخ محمد المختار السالمي(٢)، والشيخ نظام يعقوبي، والشيخ نظام يعقوبي(٣)، وغيرهم، كما ، وغيرهم، كما 

كان له تأثير على:كان له تأثير على:
القول الثالث: القول الثالث: أن الســهم ورقةٌ ماليةٌ يمثِّل حصة شــائعة في الشخصية االعتبارية أن الســهم ورقةٌ ماليةٌ يمثِّل حصة شــائعة في الشخصية االعتبارية 
كها، وهم المساهمون،  كها، وهم المساهمون، للشركة، وهذه الشــخصية االعتبارية لها ذمةٌ مالية مستقلة عن مالَّ للشركة، وهذه الشــخصية االعتبارية لها ذمةٌ مالية مستقلة عن مالَّ
ل  ل ولها أهلية كاملــة، فهي قابلة لإللزام وااللتــزام، وإجراء العقــود والتصرفات، وتحمُّ ولها أهلية كاملــة، فهي قابلة لإللزام وااللتــزام، وإجراء العقــود والتصرفات، وتحمُّ
اها إلى  اها إلى الديــون وااللتزامات، واألضرار الواقعة على الغير في حدود ذمتها فقط، وال يتعدَّ الديــون وااللتزامات، واألضرار الواقعة على الغير في حدود ذمتها فقط، وال يتعدَّ
المساهمين، وكلُّ ما يثبُت لها أو عليها فهو باألصالة، ال على سبيل الوكالة عن المساهمين.المساهمين، وكلُّ ما يثبُت لها أو عليها فهو باألصالة، ال على سبيل الوكالة عن المساهمين.
وعلى هذا؛ فإن مالك الســهم بامتالكه حصة في هذه الشــخصية، فإنه يملك وعلى هذا؛ فإن مالك الســهم بامتالكه حصة في هذه الشــخصية، فإنه يملك 
موجوداتِها الحســية والمعنوية على ســبيل التبعيَّة، وهذه الملكية ناقصة، فال يملك موجوداتِها الحســية والمعنوية على ســبيل التبعيَّة، وهذه الملكية ناقصة، فال يملك 
فَ بشــيء منها، ولو زادت قيمة هذه الموجودات عن قيمة أسهمه فليس له حق  فَ بشــيء منها، ولو زادت قيمة هذه الموجودات عن قيمة أسهمه فليس له حق التصرُّ التصرُّ
ل في ماله الخاص الديونَ أو األضرار التي قد تقع بسببها  ل في ماله الخاص الديونَ أو األضرار التي قد تقع بسببها المطالبة بها، كما أنه ال يتحمَّ المطالبة بها، كما أنه ال يتحمَّ
ا، وليس يد الشركة عليها  ا مباشــرً ا، وليس يد الشركة عليها على اآلخرين؛ ألنه ال يملك هذه الموجودات ملكً ا مباشــرً على اآلخرين؛ ألنه ال يملك هذه الموجودات ملكً

بالوكالة عنه.بالوكالة عنه.
 وذلك في بحثه (التكييف الفقهي ألسهم الشــركات المساهمة)، والمقدم لمؤتمر شور   وذلك في بحثه (التكييف الفقهي ألسهم الشــركات المساهمة)، والمقدم لمؤتمر شور  (١)

الفقهي السادس، في عام الفقهي السادس، في عام ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.
وذلك في بحثه (المتاجرة بأســهم شركات غرضها ونشــاطها مباح لكنها تقرض وتقترض  وذلك في بحثه (المتاجرة بأســهم شركات غرضها ونشــاطها مباح لكنها تقرض وتقترض    (٢)
بفائدة)، والمقدم للندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي؛ حيث قال: (السهم ورقة بفائدة)، والمقدم للندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي؛ حيث قال: (السهم ورقة 
مالية تمثِّل حق ملكية مشــاعة في رأس مال الشــركة وما يتبعه من حقوق... لكن صاحب مالية تمثِّل حق ملكية مشــاعة في رأس مال الشــركة وما يتبعه من حقوق... لكن صاحب 
الســهم ال يملك مقدارَ نصيبه من موجودات الشركة). ينظر: ندوات بيت التمويل الكويتي الســهم ال يملك مقدارَ نصيبه من موجودات الشركة). ينظر: ندوات بيت التمويل الكويتي 

.١٤١٤/٥
ينظر: ندوات بيت التمويل الكويتي ٧٦٧٦/٥. .  ينظر: ندوات بيت التمويل الكويتي    (٣)
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وقد ذهب إلى هذا التكييف د. يوسف الشبيلي في بحثه القيم في زكاة األسهموقد ذهب إلى هذا التكييف د. يوسف الشبيلي في بحثه القيم في زكاة األسهم(١).
ه مع النظرة القانونية، فهو يتوافق  قِ ه مع النظرة القانونية، فهو يتوافق وقــد ذكر أن هذا التكييف باإلضافة إلى تَوافُ قِ وقــد ذكر أن هذا التكييف باإلضافة إلى تَوافُ
مع ما ذكره الفقهاء في نظير الشــخصية االعتبارية للشركة المساهمة، وهو الشخصية مع ما ذكره الفقهاء في نظير الشــخصية االعتبارية للشركة المساهمة، وهو الشخصية 
االعتبارية للموقوف على معيَّن، فإن الوقف له شخصية وذمةٌ مالية مستقلة عن الواقف االعتبارية للموقوف على معيَّن، فإن الوقف له شخصية وذمةٌ مالية مستقلة عن الواقف 
والموقوف، ومع ذلك فقد ذهب الحنابلةُ والشافعيَّةُ في قولٍ إلى انتقال ملكية الوقف والموقوف، ومع ذلك فقد ذهب الحنابلةُ والشافعيَّةُ في قولٍ إلى انتقال ملكية الوقف 

إلى الموقوف عليهمإلى الموقوف عليهم(٢).
ثالثًا: أثر التكييف الفقهي للسهم على شرط الملك في زكاة شركات المساهمة.ثالثًا: أثر التكييف الفقهي للسهم على شرط الملك في زكاة شركات المساهمة.
يتفــق الفقهاء المعاصرون في أن الســهم من األموال الناميــة التي تجب فيها يتفــق الفقهاء المعاصرون في أن الســهم من األموال الناميــة التي تجب فيها 
الزكاة، لكن يختلفون في تحديد قــدر هذا الواجب، بناء على اختالفهم في التكييف الزكاة، لكن يختلفون في تحديد قــدر هذا الواجب، بناء على اختالفهم في التكييف 

الفقهيِّ للسهم، ويمكن تقسيم ذلك إلى قولين:الفقهيِّ للسهم، ويمكن تقسيم ذلك إلى قولين:
القول األول: أن تقدير زكاة السهم بالنسبة للمساهم تكون بحسب الموجودات القول األول: أن تقدير زكاة السهم بالنسبة للمساهم تكون بحسب الموجودات 

وية التي يمثِّلها السهم من موجودات الشركة. وية التي يمثِّلها السهم من موجودات الشركة.الزكَ الزكَ
وذهــب إلى هذا أصحــابُ التكييــف األول القائلون بأن الســهم حصة من وذهــب إلى هذا أصحــابُ التكييــف األول القائلون بأن الســهم حصة من 
ثبِتــون الملكية التبعية  ثبِتــون الملكية التبعية الموجــودات، وكذلك أصحــاب التكييف الثالــث، الذين يُ الموجــودات، وكذلك أصحــاب التكييف الثالــث، الذين يُ

للموجودات لملكية السهم.للموجودات لملكية السهم.
وعليه يكون الواجب في زكاة شــركات المســاهمة في حال إخراج الشــركة وعليه يكون الواجب في زكاة شــركات المســاهمة في حال إخراج الشــركة 
مه لندوة األســهم والصناديق االســتثمارية الذي نظمته الهيئة اإلسالمية العالمية  والذي قدَّ مه لندوة األســهم والصناديق االســتثمارية الذي نظمته الهيئة اإلسالمية العالمية   والذي قدَّ  (١)
م بحثًا بعنــوان: (إصدار وتداول األســهم  م بحثًا بعنــوان: (إصدار وتداول األســهم هـ، كمــا قدَّ لالقتصــاد والتمويــل عام لالقتصــاد والتمويــل عام ١٤٣٠١٤٣٠هـ، كمــا قدَّ
والصكــوك) عام والصكــوك) عام ١٤٣١١٤٣١هـ، كما قدم بحثًا بعنوان: (التوصيف الشــرعي لألســهم واآلثار هـ، كما قدم بحثًا بعنوان: (التوصيف الشــرعي لألســهم واآلثار 

المترتبة عليه) لمؤتمر شور الفقهي السادس عام المترتبة عليه) لمؤتمر شور الفقهي السادس عام ١٤٣٧١٤٣٧هـ. هـ. 
أبحاث وأعمال ندوة زكاة األسهم والصناديق االستثمارية، ص ١٥٣١٥٣، وينظر: شرح المنتهى ، وينظر: شرح المنتهى  أبحاث وأعمال ندوة زكاة األسهم والصناديق االستثمارية، ص    (٢)

٤٠٨٤٠٨/٢، والحاوي الكبير ، والحاوي الكبير ٥١٦٥١٦/٧. . 
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للزكاة، ســواء بإلزام من الدولة أو بطلب من المســاهمين، أو نص عليه نظام الشركة للزكاة، ســواء بإلزام من الدولة أو بطلب من المســاهمين، أو نص عليه نظام الشركة 
األساسي = بحسب الموجودات.األساسي = بحسب الموجودات.

وهذا االتجاه األغلب لد مؤسســات االجتهاد الجماعــي، ومن ذلك قرار وهذا االتجاه األغلب لد مؤسســات االجتهاد الجماعــي، ومن ذلك قرار 
ج  ج إدارة الشركة زكاة األسهم كما يُخرِ ج مجمع الفقه اإلسالمي، حيث جاء فيه: (تُخرِ ج إدارة الشركة زكاة األسهم كما يُخرِ مجمع الفقه اإلسالمي، حيث جاء فيه: (تُخرِ
الشــخص الطبيعيُّ زكاةَ أمواله، بمعنى أن تُعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال الشــخص الطبيعيُّ زكاةَ أمواله، بمعنى أن تُعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال 
ض عليها الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه  ض عليها الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه شخص واحد، وتُفرَ شخص واحد، وتُفرَ
الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيــث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيــث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى 

في زكاة الشخص الطبيعي).في زكاة الشخص الطبيعي).
ا. ا.وقد اختلَفوا في أثر نية المتاجرة في األسهم (المضاربة) على ما سأبينه الحقً وقد اختلَفوا في أثر نية المتاجرة في األسهم (المضاربة) على ما سأبينه الحقً
القول الثاني: أن تقدير زكاة الســهم بالنسبة للمســاهم تكون بحسب نيَّتِه من القول الثاني: أن تقدير زكاة الســهم بالنسبة للمســاهم تكون بحسب نيَّتِه من 

االستثمار.االستثمار.
فإذا كان يقصد االستفادة من ريع الســهم فإنه يزكِّي السهمَ زكاةَ المستغالت، فإذا كان يقصد االستفادة من ريع الســهم فإنه يزكِّي السهمَ زكاةَ المستغالت، 
وتجب الــزكاة في عائده، وإذا كان يقصد المتاجرة في األســهم، فإنه يجب فيه زكاة وتجب الــزكاة في عائده، وإذا كان يقصد المتاجرة في األســهم، فإنه يجب فيه زكاة 

روض التجارة، سواء كان إخراج الزكاة من الشركة أو من المساهمين(١). روض التجارة، سواء كان إخراج الزكاة من الشركة أو من المساهمينعُ عُ
وقد أخــذ بهذا االتجــاه المجمع الفقهيُّ في حق المســاهم الــذي ال يعلم وقد أخــذ بهذا االتجــاه المجمع الفقهيُّ في حق المســاهم الــذي ال يعلم 
ها ألي  كِّ الشــركة أموالَ زَ ها ألي موجوداتِ أســهمه، حيث جاء في قــراره ما نصه: (إذا لم تُ كِّ الشــركة أموالَ زَ موجوداتِ أســهمه، حيث جاء في قــراره ما نصه: (إذا لم تُ
سبب من األسباب، فالواجب على المساهمين زكاةُ أسهمهم، فإذا استطاع المساهم سبب من األسباب، فالواجب على المساهمين زكاةُ أسهمهم، فإذا استطاع المساهم 
ه من الزكاة، لو زكَّت الشركة أموالها  مَ ف من حسابات الشركة ما يخصُّ أســهُ ه من الزكاة، لو زكَّت الشركة أموالها أن يَعرِ مَ ف من حسابات الشركة ما يخصُّ أســهُ أن يَعرِ
على النحو المشــار إليه، زكَّى أســهمه على هذا االعتبار؛ ألنه األصل في كيفية زكاة على النحو المشــار إليه، زكَّى أســهمه على هذا االعتبار؛ ألنه األصل في كيفية زكاة 

األسهم.األسهم.
ينظر: فقه الزكاة ٥٢٧٥٢٧/١، أعمال وأبحاث الندوة الحادية عشــرة لقضايا الزكاة المعاصرة ، أعمال وأبحاث الندوة الحادية عشــرة لقضايا الزكاة المعاصرة  ينظر: فقه الزكاة    (١)

١٦٦١٦٦/١، سوق األوراق المالية، ص، سوق األوراق المالية، ص٣١٨٣١٨.
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وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:
مَ في الشركة بقصد االســتفادة من ريع األسهم السنوي، وليس  مَ في الشركة بقصد االســتفادة من ريع األسهم السنوي، وليس فإن كان ســاهَ فإن كان ســاهَ
ره مجمع الفقه  يها زكاة المســتغالت، وتمشــيًا مع ما قــرَّ ره مجمع الفقه بقصــد التجارة فإنــه يزكِّ يها زكاة المســتغالت، وتمشــيًا مع ما قــرَّ بقصــد التجارة فإنــه يزكِّ
اإلسالمي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات واألراضي المأجورة غير الزراعية، اإلسالمي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات واألراضي المأجورة غير الزراعية، 
فإنَّ صاحب هذه األســهم ال زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، فإنَّ صاحب هذه األســهم ال زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، 
شر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافُر شروط الزكاة  بع العُ شر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافُر شروط الزكاة وهي رُ بع العُ وهي رُ

وانتفاء الموانع.وانتفاء الموانع.
اها زكاةَ عروض التجارة،  اها زكاةَ عروض التجارة، وإن كان المساهم قد اقتنى األسهم بقصد التجارة، زكَّ وإن كان المساهم قد اقتنى األسهم بقصد التجارة، زكَّ
فإذا جاء حولُ زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكَّى فإذا جاء حولُ زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكَّى 
شــر ٢٫٥٢٫٥% من تلك القيمة ومن الربح، إذا % من تلك القيمة ومن الربح، إذا  بعَ العُ ج رُ شــر قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيُخرِ بعَ العُ ج رُ قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيُخرِ

كان لألسهم ربح).كان لألسهم ربح).
كما ذهبت إليه فتــو اللجنة الدائمة في العديد من الفتاو، منها الفتو رقم كما ذهبت إليه فتــو اللجنة الدائمة في العديد من الفتاو، منها الفتو رقم 
(١٨٥٨٥١٨٥٨٥): (األســهم التي تجب فيها الزكاة هي األسهم التجارية التي هي معروضة ): (األســهم التي تجب فيها الزكاة هي األسهم التجارية التي هي معروضة 
د اســتثمارها، فإن الزكاة  د بها البيع، وإنما يُقصَ د اســتثمارها، فإن الزكاة للبيع، أما األســهم الثابتة التي ال يُقصَ د بها البيع، وإنما يُقصَ للبيع، أما األســهم الثابتة التي ال يُقصَ
ها مع غيرها، وحال عليها الحول)(١). .  ا بنفسها أو بضمِّ تِها، إذا بلَغتْ نصابً ها مع غيرها، وحال عليها الحول)تجب في غلَّ ا بنفسها أو بضمِّ تِها، إذا بلَغتْ نصابً تجب في غلَّ
وفي الفتو رقم (وفي الفتو رقم (١٧٧٤٧١٧٧٤٧): (األســهم في رأس مال الشركة، فهذه إن كانت ): (األســهم في رأس مال الشركة، فهذه إن كانت 
ا وقت اســتالمها، وإن كانت األسهم  ا وقت اســتالمها، وإن كانت األسهم لالســتغالل، فالزكاة في غلتها إذا بلغت نصابً لالســتغالل، فالزكاة في غلتها إذا بلغت نصابً
معروضةً للبيع والتداول، فالزكاة تجب في األسهم مقدرة قيمتها وقتَ تمام الحول)معروضةً للبيع والتداول، فالزكاة تجب في األسهم مقدرة قيمتها وقتَ تمام الحول)(٢).
ه وســهولته على المكلَّفين بالــزكاة وعلى الجهات  ه وســهولته على المكلَّفين بالــزكاة وعلى الجهات ويتميَّز هذا القول بيُســرِ ويتميَّز هذا القول بيُســرِ
المختصة بجباية الزكاة، وال يترتَّب عليه اإلشــكاالت القائمة على الطريقة المعمول المختصة بجباية الزكاة، وال يترتَّب عليه اإلشــكاالت القائمة على الطريقة المعمول 

فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، المجموعة الثانية ١٢٨١٢٨/٦. فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، المجموعة الثانية    (١)
السابقلسابق ١٥٧١٥٧/٦. ا   (٢)



٢٤٤٢٤٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

بها في حساب الزكاة بناء على الموجودات الزكوية للشركة، وفي هذا يقول د. القري: بها في حساب الزكاة بناء على الموجودات الزكوية للشركة، وفي هذا يقول د. القري: 
(إن الزكاة ركنٌ من أركان  اإلســالم، ويجب أن تتســم بالوضوح والبساطة التي هي (إن الزكاة ركنٌ من أركان  اإلســالم، ويجب أن تتســم بالوضوح والبساطة التي هي 
زُ عنها  بَه الله على العبد، أما أن تكون طالسمَ ومعادالتٍ رياضية يَعجِ زُ عنها صفة كلِّ ما أوجَ بَه الله على العبد، أما أن تكون طالسمَ ومعادالتٍ رياضية يَعجِ صفة كلِّ ما أوجَ
، فهذا ليس من سمات تكاليف العبادة، وإنه يجعل القيام بهذا الركن  ، فهذا ليس من سمات تكاليف العبادة، وإنه يجعل القيام بهذا الركن حتى المتخصصُ حتى المتخصصُ

ر للمسلم العادي)(١). ا غير متيسِّ ا عسيرً ر للمسلم العادي)أمرً ا غير متيسِّ ا عسيرً أمرً
االختيار والترجيح:االختيار والترجيح:

ذ  ذ الذي يظهر في حقيقة الســهم أنه يمثِّل حصة من موجودات الشركة، كما أخَ الذي يظهر في حقيقة الســهم أنه يمثِّل حصة من موجودات الشركة، كما أخَ
م في حقيقة  م في حقيقة بذلك االجتهاد الجماعيُّ في هذه المســألة، وهو الذي يتفق مــع ما تقدَّ بذلك االجتهاد الجماعيُّ في هذه المســألة، وهو الذي يتفق مــع ما تقدَّ
ه القوانين المعاصرة من انتقال ملكية األموال التي  رُ ه القوانين المعاصرة من انتقال ملكية األموال التي الشخصية االعتبارية، وأما ما تذكُ رُ الشخصية االعتبارية، وأما ما تذكُ
د منه  د منه يســاهم بها المساهمون إلى الشخصية االعتبارية لشــركة المساهمة = فال يُقصَ يســاهم بها المساهمون إلى الشخصية االعتبارية لشــركة المساهمة = فال يُقصَ
نفيُ ملكية هذه األعيان على الحقيقة؛ بدليل ظهور هذه الملكية عند تصفية الشــركة نفيُ ملكية هذه األعيان على الحقيقة؛ بدليل ظهور هذه الملكية عند تصفية الشــركة 
عبِّر عنــه د. القري أنه: ملكيَّة ضمنية؛ ألن هذه الملكية ال تظهر إال  عبِّر عنــه د. القري أنه: ملكيَّة ضمنية؛ ألن هذه الملكية ال تظهر إال ألموالها، وهو ما يُ ألموالها، وهو ما يُ

عند تصفية الشركة.عند تصفية الشركة.
ا معنويا  ا معنويا وفي ذلك يقول د. علي حســن يونس: (إن الشــركة وإن كانت شخصً وفي ذلك يقول د. علي حســن يونس: (إن الشــركة وإن كانت شخصً
مســتقال عن أشخاص المســاهمين، إال أن هذا االســتقالل ال يعني إقصاءَ اآلخرين مســتقال عن أشخاص المســاهمين، إال أن هذا االســتقالل ال يعني إقصاءَ اآلخرين 
إقصــاء تاما، وال يرتِّب انتفاءَ كلِّ أثر لوجودهم، ولكنهم من خلف الشــركة تشــفُّ إقصــاء تاما، وال يرتِّب انتفاءَ كلِّ أثر لوجودهم، ولكنهم من خلف الشــركة تشــفُّ 
تْ هذه الشركة في ميدان الدفاع عن مصالحها = ظهرت  تْ هذه الشركة في ميدان الدفاع عن مصالحها = ظهرت عنهم شــخصيتُها، فإذا اختفَ عنهم شــخصيتُها، فإذا اختفَ

شخصيةُ المساهم)شخصيةُ المساهم)(٢). . 
ــا بانتقــال ملكية هذه األصــول إلى الشــركة: نفيُ قدرة  ــا بانتقــال ملكية هذه األصــول إلى الشــركة: نفيُ قدرة وإنمــا يُقصد أساسً وإنمــا يُقصد أساسً
المســاهمين على التصرف فــي أعيان هذه األموال؛ النتقال حــقِّ التصرف بالكامل المســاهمين على التصرف فــي أعيان هذه األموال؛ النتقال حــقِّ التصرف بالكامل 

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثالث عشر ٣٩٦٣٩٦/٢. .  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثالث عشر    (١)
الشركات، علي حسن يونس، ص٧٧٧٧. وينظر: شركة المساهمة، صالح البقمي، ص. وينظر: شركة المساهمة، صالح البقمي، ص١٧٢١٧٢. الشركات، علي حسن يونس، ص   (٢)
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إلى الشــركة بشخصيتها االعتبارية، وإن كان نماء هذه األصول هو للمساهمين، ومن إلى الشــركة بشخصيتها االعتبارية، وإن كان نماء هذه األصول هو للمساهمين، ومن 
لك من حيث األصل، كما  لزم منه نفيُ المِ لك من حيث األصل، كما المعلوم أن عدم القــدرة على التصرف ال يَ لزم منه نفيُ المِ المعلوم أن عدم القــدرة على التصرف ال يَ

في المحجور عليه، فإنه ال يملِك التصرف، لكنَّ ذلك ال ينفي ملكيَّتَه ألمواله.في المحجور عليه، فإنه ال يملِك التصرف، لكنَّ ذلك ال ينفي ملكيَّتَه ألمواله.
ثلُ هذا اإلشــكال في التردد في إثبات الملكية عند عدم القدرة على  دُ مِ رِ ثلُ هذا اإلشــكال في التردد في إثبات الملكية عند عدم القدرة على لكن يَ دُ مِ رِ لكن يَ
التصــرف على نحوٍ دائم، كما في منع الواقف مــن التصرف في الوقف، أو المنع من التصــرف على نحوٍ دائم، كما في منع الواقف مــن التصرف في الوقف، أو المنع من 
ل التردُّد في إثبــات الملكية في هذه األحوال، والنظرُ  ل التردُّد في إثبــات الملكية في هذه األحوال، والنظرُ بيــع أمهات األوالد، فإنه يحصُ بيــع أمهات األوالد، فإنه يحصُ
السليم يقتضي عدم نفي الملكية للمساهمين بنفي قدرتهم على التصرف؛ وذلك لعدم السليم يقتضي عدم نفي الملكية للمساهمين بنفي قدرتهم على التصرف؛ وذلك لعدم 
األصل الناقل، فضالً عن استحقاقهم للنماء، وظهور هذه الملكية عند تصفية الشركة، األصل الناقل، فضالً عن استحقاقهم للنماء، وظهور هذه الملكية عند تصفية الشركة، 
وبناء عليه فإن هذه األصول مملوكة للمساهمين على سبيل الشيوع، وعليه فإن السهم وبناء عليه فإن هذه األصول مملوكة للمساهمين على سبيل الشيوع، وعليه فإن السهم 
يمثِّل حصة شــائعة في أصول الشــركة، وهو الذي عليه قرارات االجتهاد الجماعي، يمثِّل حصة شــائعة في أصول الشــركة، وهو الذي عليه قرارات االجتهاد الجماعي، 

وسيأتي لذلك مزيد بحث بإذن الله تعالى.وسيأتي لذلك مزيد بحث بإذن الله تعالى.
ا  ا قد ذكر اإلمــام ابن تيمية أن هذه القيود التي ترد علــى الملكية قد تكون مثارً قد ذكر اإلمــام ابن تيمية أن هذه القيود التي ترد علــى الملكية قد تكون مثارً
لــك المطلق،  لــك المطلق، للخالف فــي إثبات الملك أو عــدم إثباته؛ لخروجــه عن قياس المِ للخالف فــي إثبات الملك أو عــدم إثباته؛ لخروجــه عن قياس المِ
ــه عن قياس زوال الملــك، مثل خالفهم في ملك الهــدي المعين، والمال  ــه عن قياس زوال الملــك، مثل خالفهم في ملك الهــدي المعين، والمال وخروجِ وخروجِ
ق بعينه، والمال الموقوف على معيَّن، هل يكون في حكم ملك الله،  ق بعينه، والمال الموقوف على معيَّن، هل يكون في حكم ملك الله، المنذور التصــدُّ المنذور التصــدُّ

أو يكون باقيًا في ملك الواقف، أو ينتقل إلى الموقوف عليه؟أو يكون باقيًا في ملك الواقف، أو ينتقل إلى الموقوف عليه؟(١).
ويخلُــص اإلمام ابن تيمية مــن ذلك كلِّه إلى نتيجة مهمــة، وهو أن للناس أن ويخلُــص اإلمام ابن تيمية مــن ذلك كلِّه إلى نتيجة مهمــة، وهو أن للناس أن 
ق مقاصد  فُهم على النحو الذي يحقِّ ق مقاصد يتواضعوا في تعامالتهم على ملكية يتقيد فيها تصرُّ فُهم على النحو الذي يحقِّ يتواضعوا في تعامالتهم على ملكية يتقيد فيها تصرُّ
ا فــي التصرف، وهو ما قصده  ا فــي التصرف، وهو ما قصده ومصالــح المتعاملين، فيكــون انتقال ملك المال مقيَّدً ومصالــح المتعاملين، فيكــون انتقال ملك المال مقيَّدً
ا، وفيه من اإلطالق والتقييد ما وصفتُه وما لم أصفه  ع أنواعً لك يتنوَّ ا، وفيه من اإلطالق والتقييد ما وصفتُه وما لم أصفه بقوله: (فإذا كان المِ ع أنواعً لك يتنوَّ بقوله: (فإذا كان المِ

.١٧٨١٧٨/٢٩٢٩-١٧٩١٧٩ ينظر: مجموع الفتاو   ينظر: مجموع الفتاو  (١)



٢٤٦٢٤٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ثبِت منه ما رأ فيه مصلحة له،  ا إلى اإلنسان، يُ ضً فوَّ ثبِت منه ما رأ فيه مصلحة له، = لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مُ ا إلى اإلنسان، يُ ضً فوَّ = لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مُ
ويمتنع من إثبات ما ال مصلحة فيه. والشــارع ال يحظر على اإلنســان إال ما فيه فسادٌ ويمتنع من إثبات ما ال مصلحة فيه. والشــارع ال يحظر على اإلنســان إال ما فيه فسادٌ 

ا)(١). .  ا، لم يحظره أبدً ا)راجح أو محض، فإذا لم يكن فيه فساد، أو كان فساده مغمورً ا، لم يحظره أبدً راجح أو محض، فإذا لم يكن فيه فساد، أو كان فساده مغمورً
وما ذكره اإلمام ابن تيمية وما ذكره اإلمام ابن تيمية  ينطبق على حقوق المســاهمين في شركات  ينطبق على حقوق المســاهمين في شركات 
ا من أي  ا مجردً هم ملكً مُ ا من أي المســاهمة، فهم يملِكون هذه الموجودات التي تمثِّلها أسهُ ا مجردً هم ملكً مُ المســاهمة، فهم يملِكون هذه الموجودات التي تمثِّلها أسهُ
حق في التصرف فيها، ســو بيع هذه األســهم التي تمثِّل حقوقهم في هذه الشركة حق في التصرف فيها، ســو بيع هذه األســهم التي تمثِّل حقوقهم في هذه الشركة 
ون بموجب هذه الحصة ما يترتب عليها من أرباح توزعها  ون بموجب هذه الحصة ما يترتب عليها من أرباح توزعها على جهة الشيوع، ويستحقُّ على جهة الشيوع، ويستحقُّ
الشــركة، وكما يحقُّ لهم اختيار مديري الشــركة، والمشــاركة في القرارات المهمة الشــركة، وكما يحقُّ لهم اختيار مديري الشــركة، والمشــاركة في القرارات المهمة 

للشركة، وقد تواضعوا على أن تنتقل ملكية هذه األصول مقيَّدةً بهذه القيود.للشركة، وقد تواضعوا على أن تنتقل ملكية هذه األصول مقيَّدةً بهذه القيود.
وبناء عليه؛ فإن األصل في حســاب الزكاة أنه يكون بناء على ما يمثِّله الســهم وبناء عليه؛ فإن األصل في حســاب الزكاة أنه يكون بناء على ما يمثِّله الســهم 
من موجودات زكوية. وأما القول بأن الزكاة تجب فيها بحسب نية االستثمار بإطالق، من موجودات زكوية. وأما القول بأن الزكاة تجب فيها بحسب نية االستثمار بإطالق، 
فهو محلُّ نظر، وهو نوع من التقدير في حســاب الزكاة؛ مســتندٌ إلى قياس الســهم فهو محلُّ نظر، وهو نوع من التقدير في حســاب الزكاة؛ مســتندٌ إلى قياس الســهم 
روض التجارة بناء على نية المساهم من االستثمار، وهو من قياس  روض التجارة بناء على نية المساهم من االستثمار، وهو من قياس بالمستغالت أو عُ بالمستغالت أو عُ
م في شروط  م في شروط الشــبه، وهو من األدلة الضعيفة في إثبات األحكام الشــرعية، وقد تقدَّ الشــبه، وهو من األدلة الضعيفة في إثبات األحكام الشــرعية، وقد تقدَّ
ل بالتقدير في حساب الزكاة بشرط أال يعارضه ما هو أولى منه  ل بالتقدير في حساب الزكاة بشرط أال يعارضه ما هو أولى منه العمل بالتقدير أنه يُعمَ العمل بالتقدير أنه يُعمَ

من حيث القربُ من الحكم الشرعي.من حيث القربُ من الحكم الشرعي.
 المســاهم في حســاب الزكاة علــى الموجودات مع   المســاهم في حســاب الزكاة علــى الموجودات مع واألولى منه أن يتحرَّ واألولى منه أن يتحرَّ
ع، فهو أرجح وأظهر من األخذ بقياس الشــبه، وهو ما  ع، فهو أرجح وأظهر من األخذ بقياس الشــبه، وهو ما إخراج الزكاة عن الربح الموزَّ إخراج الزكاة عن الربح الموزَّ
أخذ به قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره الثالث عشر، والذي نسخ القرار أخذ به قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره الثالث عشر، والذي نسخ القرار 
السابق في إيجاب زكاة المستغالت على أسهم من ال يستطيع إخراج الزكاة بناء على السابق في إيجاب زكاة المستغالت على أسهم من ال يستطيع إخراج الزكاة بناء على 
موجودات الشــركة، والذي جاء فيه ما نصه: (إذا كانت الشركات لديها أموال تجب موجودات الشــركة، والذي جاء فيه ما نصه: (إذا كانت الشركات لديها أموال تجب 

.١٨٠١٨٠/٢٩٢٩ ينظر: مجموع الفتاو   ينظر: مجموع الفتاو  (١)



التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمةالتقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة

٢٤٧٢٤٧

كِّ  زَ كِّ فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مســتحقة على المدينين األملياء، ولم تُ زَ فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مســتحقة على المدينين األملياء، ولم تُ
ه من  مَ ه من أموالها، ولم يســتطع المساهم أن يعرف من حسابات الشــركة ما يخصُّ أسهُ مَ أموالها، ولم يســتطع المساهم أن يعرف من حسابات الشــركة ما يخصُّ أسهُ
الموجــودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحر ما أمكنه، ويزكِّي ما يقابل أســهمه الموجــودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحر ما أمكنه، ويزكِّي ما يقابل أســهمه 
من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق 

ديونُها موجوداتِها.ديونُها موجوداتِها.
أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء 

في القرار رقم في القرار رقم ٢٨٢٨ ( (٤/٣) من أنه يزكِّي الريع فقط وال يزكي أصل السهم، والله أعلم).) من أنه يزكِّي الريع فقط وال يزكي أصل السهم، والله أعلم).
م في شركات المساهمة. م في شركات المساهمة.الفرع الثاني: تقدير الزكاة في المال المحرَّ الفرع الثاني: تقدير الزكاة في المال المحرَّ

مات، وقليلٌ من هذه  مات، وقليلٌ من هذه لما كانت كثير من الشركات ال تخلو تعامالتها من المحرَّ لما كانت كثير من الشركات ال تخلو تعامالتها من المحرَّ
ل لهم في تعامالتهم، فقد كان  مة التي تحصُ ل لهم في تعامالتهم، فقد كان الشــركات من يتخلَّص من العوائد المحرَّ مة التي تحصُ الشــركات من يتخلَّص من العوائد المحرَّ
مة من حيث وجوبُ الزكاة فيها،  مة من حيث وجوبُ الزكاة فيها، القصد في هذا المطلب إلى دراسة هذه األموالِ المحرَّ القصد في هذا المطلب إلى دراسة هذه األموالِ المحرَّ

وال سيما وأنه قد يعسر تمييز هذا المال المحرم في هذه الشركات، وذلك فيما يلي:وال سيما وأنه قد يعسر تمييز هذا المال المحرم في هذه الشركات، وذلك فيما يلي:
م. : مفهوم المال المحرَّ م.أوالً : مفهوم المال المحرَّ أوالً

ه واالنتفاع به(١)، ،  م الشــرعُ على المسلم تملُّكَ م: كل ما حرَّ د بالمال المحرَّ ه واالنتفاع بهيُقصَ م الشــرعُ على المسلم تملُّكَ م: كل ما حرَّ د بالمال المحرَّ يُقصَ
وهو ينقسم إلى قسمينوهو ينقسم إلى قسمين(٢):

مه الشرع لسبب  م لذاتِه، وهو الذي حرَّ مه الشرع لسبب ، أو المحرَّ م لذاتِه، وهو الذي حرَّ مُ العين، أو المحرَّ مُ العينالقســم األول: محرَّ القســم األول: محرَّ
م؛ مثل الخمر، والخنزير، والميتة. م؛ مثل الخمر، والخنزير، والميتة.قائم في عين المحرَّ قائم في عين المحرَّ

ه مباح من المطاعم، والمساكن،  ه مباح من المطاعم، والمساكن، ، وهو ما جنسُ م لحقِّ الغير، وهو ما جنسُ م لحقِّ الغيرالقسم الثاني: المحرَّ القسم الثاني: المحرَّ
م لتعلُّــق حقِّ الغير به؛ ألنه  م لتعلُّــق حقِّ الغير به؛ ألنه والمالبس، والمراكــب، والنقود، وغير ذلك، لكنه محرَّ والمالبس، والمراكــب، والنقود، وغير ذلك، لكنه محرَّ

ينظر: أحكام المال الحرام، عباس الباز، ص٤٠٤٠. ينظر: أحكام المال الحرام، عباس الباز، ص   (١)
.٥٩٣٥٩٣/٢٨٢٨-٥٩٤٥٩٤ مجموع الفتاو ، ينظر: الفروق ٩٦٩٦/٣، الذخيرة ، الذخيرة ٣٢٢٣٢٢/١٣١٣، مجموع الفتاو ينظر: الفروق    (٢)



٢٤٨٢٤٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

م. م.حصل في يد المكلَّف بسببٍ محرَّ حصل في يد المكلَّف بسببٍ محرَّ
م  م : (وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم؛ فإنها إنما تُحرَّ قال ابن تيمية قال ابن تيمية : (وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم؛ فإنها إنما تُحرَّ

لسببين: لسببين: 
أحدهما: أحدهما: قبضهــا بغير طيبِ نفسِ صاحبها وال إذن الشــارع، وهذا هو الظلم قبضهــا بغير طيبِ نفسِ صاحبها وال إذن الشــارع، وهذا هو الظلم 

المحض؛ كالسرقة، والخيانة، والغصب الظاهر، وهذا أشهر األنواع بالتحريم. المحض؛ كالسرقة، والخيانة، والغصب الظاهر، وهذا أشهر األنواع بالتحريم. 
والثانــي: والثانــي: قبضها بغير إذن الشــارع، وإنْ أَذِن صاحبُها، وهي العقود والقبوض قبضها بغير إذن الشــارع، وإنْ أَذِن صاحبُها، وهي العقود والقبوض 

ر)(١). يْسِ با، والمَ مة؛ كالرِّ ر)المحرَّ يْسِ با، والمَ مة؛ كالرِّ المحرَّ
م. م.ثانيًا: زكاة المال المحرَّ ثانيًا: زكاة المال المحرَّ

م ال تجب فيــه الزكاة وال تجزئ عنه، وهو  م ال تجب فيــه الزكاة وال تجزئ عنه، وهو اتفــق الفقهاء على أن المال المحرَّ اتفــق الفقهاء على أن المال المحرَّ
المشهور من مذهب الحنفيَّةالمشهور من مذهب الحنفيَّة(٢) والمالكيَّة والمالكيَّة(٣) والشافعيَّة والشافعيَّة(٤) والحنابلة والحنابلة(٥).

واســتدلوا علــى ذلك بحديــث أبي هريــرة واســتدلوا علــى ذلك بحديــث أبي هريــرة : قال: قال رســول الله : قال: قال رســول الله 
ا  نِينَ بِمَ مِ ؤْ رَ الْمُ إِنَّ اللهَ أَمَ يِّبًا، وَ بَــلُ إِالَّ طَ قْ يِّبٌ الَ يَ ، إِنَّ اللهَ طَ ا النَّاسُ هَ ا «أَيُّ نِينَ بِمَ مِ ؤْ رَ الْمُ إِنَّ اللهَ أَمَ يِّبًا، وَ بَــلُ إِالَّ طَ قْ يِّبٌ الَ يَ ، إِنَّ اللهَ طَ ا النَّاسُ هَ : : «أَيُّ

   {   z   y   xw   v   u   t   s   r   q   نث   {   z   y   xw   v   u   t   s   r   q   نث : الَ قَ ، فَ ــلِينَ سَ رْ رَ بِهِ الْمُ :أَمَ الَ قَ ، فَ ــلِينَ سَ رْ رَ بِهِ الْمُ أَمَ
: نث   T   S   R   Q   P   O   N   M      مثنث   T   S   R   Q   P   O   N   M      مث(٧)»(٨). .  الَ قَ :، وَ الَ قَ |   {   مث|   {   مث(٦)، وَ

ه إلى صاحبــه أو التخلُّص منه، وال يثبُت فيه الملكُ  م يجب ردُّ ه إلى صاحبــه أو التخلُّص منه، وال يثبُت فيه الملكُ والمال المحرَّ م يجب ردُّ والمال المحرَّ
.٥٩٣٥٩٣/٢٨٢٨-٥٩٤٥٩٤ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (١)

ينظر: البحر الرائق ٢١٨٢١٨/٢، ، ٢٢١٢٢١، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٨٢٨٨/٢. ينظر: البحر الرائق    (٢)
ينظر: الشرح الكبير ٤٣١٤٣١/١، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٥٨٨٥٨٨/١. ينظر: الشرح الكبير    (٣)

ينظر: الحاوي ٤٠٠٤٠٠/٩، المجموع ، المجموع ٤٣١٤٣١/٩. ينظر: الحاوي    (٤)
ينظر: كشاف القناع ٢٢٢٢/٥، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٦٣٢٦٣/٢. ينظر: كشاف القناع    (٥)

سورة المؤمنون، اآلية: ٥١٥١. سورة المؤمنون، اآلية:   سورة البقرة، اآلية: ١٧٢١٧٢(٦)  سورة البقرة، اآلية:    (٧)
أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الزكاة، برقم (١٠١٥١٠١٥).). أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الزكاة، برقم (   (٨)
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. .على الحقيقة، فال تجب فيه الزكاةُ على الحقيقة، فال تجب فيه الزكاةُ
ت فتو الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، التي جاء فيها: ذَ ت فتو الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، التي جاء فيها:وبذلك أخَ ذَ وبذلك أخَ

ا في نظر  مً ا في نظر - المال الحــرام لذاتِه ليس محال للزكاة؛ ألنه ليــس محال متقوِّ مً (١- المال الحــرام لذاتِه ليس محال للزكاة؛ ألنه ليــس محال متقوِّ
ا بالنسبة لذلك المال.  رة شرعً ا بالنسبة لذلك المال. الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقرَّ رة شرعً الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقرَّ

٢- المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شــرعيٌّ في كسبه، ال تجب الزكاة فيه - المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شــرعيٌّ في كسبه، ال تجب الزكاة فيه 
طِ لوجوب الزكاة، فإذا عاد إلى مالكه وجب  طِ لوجوب الزكاة، فإذا عاد إلى مالكه وجب على حائزه؛ النتفاء تمام الملك المشــترَ على حائزه؛ النتفاء تمام الملك المشــترَ

يَه لعام واحد، ولو مضى عليه سنون على الرأي المختار. يَه لعام واحد، ولو مضى عليه سنون على الرأي المختار.عليه أن يزكِّ عليه أن يزكِّ
جَ قدر الزكاة منه، بقي اإلثم  ه إلى صاحبه وأخرَ دَّ جَ قدر الزكاة منه، بقي اإلثم - حائزُ المال الحرام إذا لم يرُ ه إلى صاحبه وأخرَ دَّ ٣- حائزُ المال الحرام إذا لم يرُ
عتبر  ا، وال يُ ا لجزء من الواجب عليه شــرعً عتبر بالنســبة لما بيده منه، ويكون ذلك إخراجً ا، وال يُ ا لجزء من الواجب عليه شــرعً بالنســبة لما بيده منه، ويكون ذلك إخراجً
قِ به عنه إنْ يئس  فه، أو التصدُّ ه كلِّه لصاحبه إنْ عرَ تُه إال بردِّ أ ذِمَّ برَ ، وال تَ ه زكاةً جَ قِ به عنه إنْ يئس ما أخرَ فه، أو التصدُّ ه كلِّه لصاحبه إنْ عرَ تُه إال بردِّ أ ذِمَّ برَ ، وال تَ ه زكاةً جَ ما أخرَ

فته)(١). فته)من معرِ من معرِ
ثالثًا: التقدير في زكاة المال المحرم.ثالثًا: التقدير في زكاة المال المحرم.

مة، وينتج عنها عوائدُ  مة، وينتج عنها عوائدُ لما كانت كثيرٌ من شركات المساهمة لها تعامالتٌ محرَّ لما كانت كثيرٌ من شركات المساهمة لها تعامالتٌ محرَّ
، فإن لم  مــة ، فإذا تخلَّصت الشــركة من هذه العوائد، فهذا هو األصل الشــرعيُّ ، فإن لم محرَّ مــة ، فإذا تخلَّصت الشــركة من هذه العوائد، فهذا هو األصل الشــرعيُّ محرَّ
مة، فإنه إذا لم تُعتبَر هذه األموال في حساب زكاة شركات  مة، فإنه إذا لم تُعتبَر هذه األموال في حساب زكاة شركات تتخلص من األموال المحرَّ تتخلص من األموال المحرَّ
المساهمة -وال سيما عند تحصيل الزكاة في الجباية اإللزامية-، فإنه يترتَّب على عدم المساهمة -وال سيما عند تحصيل الزكاة في الجباية اإللزامية-، فإنه يترتَّب على عدم 
عاف  م في الشركة = حثُّ ضِ عاف مطالبتهم بإخراج مقدار الزكاة منه مع إقرار المال المحرَّ م في الشركة = حثُّ ضِ مطالبتهم بإخراج مقدار الزكاة منه مع إقرار المال المحرَّ
ج من  ا من المساهمين يُخرِ م، كما أن كثيرً ج من النفوس على اإلقبال على االستثمار المحرَّ ا من المساهمين يُخرِ م، كما أن كثيرً النفوس على اإلقبال على االستثمار المحرَّ
ا من المال المحرم في أسهمهم في  م؛ تخلُّصً ا من المال المحرم في أسهمهم في أموالهم الخاصة مقدارَ االستثمار المحرَّ م؛ تخلُّصً أموالهم الخاصة مقدارَ االستثمار المحرَّ

الشركة، وهو ما يؤدي إلى جهالة مقدار المال المحرم في الشركة على التحقيق.الشركة، وهو ما يؤدي إلى جهالة مقدار المال المحرم في الشركة على التحقيق.
أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٦٢٧٦٢٧. أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (١)
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لذلــك وغيره، رأ عددٌ مــن المعاصرينلذلــك وغيره، رأ عددٌ مــن المعاصرين(١) أن يؤخذ مقــدارُ الزكاة عن هذه  أن يؤخذ مقــدارُ الزكاة عن هذه 
دُّ زكاةً شرعية، وال يَطيب به المالُ  عَ جُ ال يُ خرَ مة، وإن كان هذا القدر المُ دُّ زكاةً شرعية، وال يَطيب به المالُ األموال المحرَّ عَ جُ ال يُ خرَ مة، وإن كان هذا القدر المُ األموال المحرَّ

حُ من إبقائه في أيديهم.  م أرجَ حُ من إبقائه في أيديهم. المحرم، غير أن إخراج مقدار هذا المحرَّ م أرجَ المحرم، غير أن إخراج مقدار هذا المحرَّ
وقــد أفتى اإلمام ابــن تيمية بنحو ذلك فــي أموال األعــراب المتناهبين، فقال: وقــد أفتى اإلمام ابــن تيمية بنحو ذلك فــي أموال األعــراب المتناهبين، فقال: 
فْ لها مالك معيَّن، فإنه يُخرج  فْ لها مالك معيَّن، فإنه يُخرج (واألموال التي بأيدي هؤالء األعراب المتناهبين إذا لم يُعرَ (واألموال التي بأيدي هؤالء األعراب المتناهبين إذا لم يُعرَ
ا له،  ا لمن هي في يده كانت زكاتُها عليــه، وإن لم تكن ملكً ا له، زكاتها؛ فإنهــا إن كانت ملكً ا لمن هي في يده كانت زكاتُها عليــه، وإن لم تكن ملكً زكاتها؛ فإنهــا إن كانت ملكً
ا من  ق بقدر زكاتها كان خيرً ق بها كلِّها، فإذا تصدَّ ف = فإنه يتصدَّ ا من ومالكهــا مجهول ال يُعرَ ق بقدر زكاتها كان خيرً ق بها كلِّها، فإذا تصدَّ ف = فإنه يتصدَّ ومالكهــا مجهول ال يُعرَ

نُ من ترك ذلك على كل تقدير)(٢). ق بشيء منها، فإخراج قدر الزكاة منها أحسَ نُ من ترك ذلك على كل تقدير)أالَّ يتصدَّ ق بشيء منها، فإخراج قدر الزكاة منها أحسَ أالَّ يتصدَّ
وبذلك صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي بالهندوبذلك صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي بالهند(٣) في القرار رقم  في القرار رقم ٢٧٢٧ ( (٥/١١١١)، )، 
ه،  دَّ ه، الــذي جاء فيه ما نصه: (إذا كان ردُّ المال الحرام واجبًا على من هو في يده، فلم يرُ دَّ الــذي جاء فيه ما نصه: (إذا كان ردُّ المال الحرام واجبًا على من هو في يده، فلم يرُ
طالبٌ من العباد، ففي هذه الصورة تجب زكاة هذا المال،  طالبٌ من العباد، ففي هذه الصورة تجب زكاة هذا المال، وبقي في حيازته، وليس له مُ وبقي في حيازته، وليس له مُ
ق به بدون  ا، وإال يبقى لزوم التصدُّ ق به بدون ويبقى حكم ردِّ هذا المال إلى مالكه إذا كان معلومً ا، وإال يبقى لزوم التصدُّ ويبقى حكم ردِّ هذا المال إلى مالكه إذا كان معلومً

نية الثواب.نية الثواب.
ينظر: بحوث وفتاو في بعض مسائل الزكاة، ابن منيع، ص١٤٨١٤٨، بحوث في الزكاة، رفيق ، بحوث في الزكاة، رفيق  ينظر: بحوث وفتاو في بعض مسائل الزكاة، ابن منيع، ص   (١)

المصري، صالمصري، ص١٥٦١٥٦.
.٣٢٥٣٢٥/٣٠٣٠ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٢)

مجمع الفقه اإلسالمي بالهند: مجمع الفقه اإلسالمي بالهند: هيئة علمية تأسست عام هيئة علمية تأسست عام ١٩٨٨١٩٨٨م بمبادرة من القاضي مجاهد م بمبادرة من القاضي مجاهد   (٣)
اإلسالم القاسمي، ومن أهدافه التوصل إلى حلول إسالمية للمشكالت الناجمة عن التغيرات اإلسالم القاسمي، ومن أهدافه التوصل إلى حلول إسالمية للمشكالت الناجمة عن التغيرات 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والصناعية، وفق األطر اإلسالمية، ويعقد المجمع ندوة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والصناعية، وفق األطر اإلسالمية، ويعقد المجمع ندوة 
فقهية سنوية لمناقشة الموضوعات والقضايا التي تطرحها متغيرات العصر، ويتكون المجمع فقهية سنوية لمناقشة الموضوعات والقضايا التي تطرحها متغيرات العصر، ويتكون المجمع 
من أعضاء من مختلف دول العالم اإلســالمي باإلضافة إلى عــدد من عماء الهند، ويصدر من أعضاء من مختلف دول العالم اإلســالمي باإلضافة إلى عــدد من عماء الهند، ويصدر 
ا من البحوث والدراسة باللغة العربية، ويترجم عدد من الموسوعات والكتب  ا من البحوث والدراسة باللغة العربية، ويترجم عدد من الموسوعات والكتب المجمع عددً المجمع عددً
واألبحاث من اللغة العربية إلى اللغة األردية والهندية، وتحقيق المخطوطات الفقهية. ينظر واألبحاث من اللغة العربية إلى اللغة األردية والهندية، وتحقيق المخطوطات الفقهية. ينظر 

.(.(http://www.ifa-india.org/http://www.ifa-india.org/) موقع المجمع على الشبكة العالمية) موقع المجمع على الشبكة العالمية



التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمةالتقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة

٢٥١٢٥١

ا، وإال وجب  دَّ إلــى مالكــه إذا كان معلومً رَ ا، وإال وجب واألصــل في المــال الحرام أن يُ دَّ إلــى مالكــه إذا كان معلومً رَ واألصــل في المــال الحرام أن يُ
التصدق به، وإذا اختلَــط المال الحرام بالمال الحالل، فيُعيَّــن مقدارُ المال الحالل التصدق به، وإذا اختلَــط المال الحرام بالمال الحالل، فيُعيَّــن مقدارُ المال الحالل 

، وتجب الزكاة عليه، وال تجب الزكاة على قدر المال الحرام. ي وغلَبة الظنِّ ، وتجب الزكاة عليه، وال تجب الزكاة على قدر المال الحرام.بالتحرِّ ي وغلَبة الظنِّ بالتحرِّ
لَ اليقينُ  لَ اليقينُ ولكن االستحســان أن تؤد الزكاة عن جميع األمــوال؛ حتى يحصُ ولكن االستحســان أن تؤد الزكاة عن جميع األمــوال؛ حتى يحصُ
في أداء الزكاة الواجبة عليه، وال يتشــجع من يستفيد من أموال الناس عن طرق الظُّلم في أداء الزكاة الواجبة عليه، وال يتشــجع من يستفيد من أموال الناس عن طرق الظُّلم 
والحرام، ولئال يســتفيد آكلُ المال الحرام بفائدتين: فائــدة االنتفاع بالمال الحرام، والحرام، ولئال يســتفيد آكلُ المال الحرام بفائدتين: فائــدة االنتفاع بالمال الحرام، 

وفائدة عدم وجوب الزكاة عليه)وفائدة عدم وجوب الزكاة عليه)(١).
وبناء عليه يقدر المال الحرامُ حالالً في الجباية اإللزامية، وتخرج الزكاة عنه.وبناء عليه يقدر المال الحرامُ حالالً في الجباية اإللزامية، وتخرج الزكاة عنه.

الن الحول. الن الحول.المطلب الثالث: التقدير في شرط حوَ المطلب الثالث: التقدير في شرط حوَ
ل في زكاة شركات  الن الحوْ وَ دُ هذا المطلبُ إلى دراســة تقدير شــرط حَ ل في زكاة شركات يقصِ الن الحوْ وَ دُ هذا المطلبُ إلى دراســة تقدير شــرط حَ يقصِ
دُّ ميزانياتِها وســائر أعمالها بالسنة الميالدية  عِ دُّ ميزانياتِها وســائر أعمالها بالسنة الميالدية المســاهمة، والتي في الوقت الراهن تُ عِ المســاهمة، والتي في الوقت الراهن تُ
الشمسيَّة، والتي يعسر معها اعتبار أحكام الزكاة بناء على السنة القمريَّة الهجرية عسرٌ الشمسيَّة، والتي يعسر معها اعتبار أحكام الزكاة بناء على السنة القمريَّة الهجرية عسرٌ 

ومشقة، وفيما يلي بيان ذلك:ومشقة، وفيما يلي بيان ذلك:
النِ الحول. : التأصيل الفقهي لشرط حوَ النِ الحول.أوالً : التأصيل الفقهي لشرط حوَ أوالً

 : : النَ الحول؛ لما روي عنه م أن من شروط وجوب الزكاة حوَ النَ الحول؛ لما روي عنه تقدَّ م أن من شروط وجوب الزكاة حوَ تقدَّ
.............................................................................. .(٢)« ولُ يهِ الْحَ لَ ولَ عَ تَّى يَحُ الٍ حَ اةَ فِي مَ كَ »«الَ زَ ولُ يهِ الْحَ لَ ولَ عَ تَّى يَحُ الٍ حَ اةَ فِي مَ كَ «الَ زَ

فتاو فقهية معاصرة، مجمع الفقه اإلسالمي بالهند، ص١٦٦١٦٦. فتاو فقهية معاصرة، مجمع الفقه اإلسالمي بالهند، ص   (١)
، برقم (١٧٩٢١٧٩٢)، والدارقطني )، والدارقطني  ، برقم (أخرجه ابن ماجه في السنن، أبواب الزكاة، باب من استفاد ماالً أخرجه ابن ماجه في السنن، أبواب الزكاة، باب من استفاد ماالً  (٢)
في الســنن، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، برقم (في الســنن، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، برقم (١٨٧٢١٨٧٢)، والبيهقي في السنن )، والبيهقي في السنن 
الكبير، كتاب الزكاة، جماع أبواب فرض اإلبل الســائمة، بــاب ال زكاة في مال حتى يحول الكبير، كتاب الزكاة، جماع أبواب فرض اإلبل الســائمة، بــاب ال زكاة في مال حتى يحول 

 = =عليه الحول عليه الحول ١٠٣١٠٣/٤ من حديث عائشــة  من حديث عائشــة  عن النبي  عن النبي ، وال يصحُّ هذا ، وال يصحُّ هذا 



٢٥٢٢٥٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ةُ على ذلك(١)، وشــرطيتُه مختصة بالنقد والماشــية، بخالف الزرع؛ ، وشــرطيتُه مختصة بالنقد والماشــية، بخالف الزرع؛  عَت األمَّ ةُ على ذلكوأجمَ عَت األمَّ وأجمَ
لقوله تعالى: لقوله تعالى: نث   ¥   ¦   §   ¨      مثنث   ¥   ¦   §   ¨      مث(٢).

ول القمــريَّ الهجري هو المعتبَر في تحديد  ر في الشــريعة أن الحَ ول القمــريَّ الهجري هو المعتبَر في تحديد ومن المتقرِّ ر في الشــريعة أن الحَ ومن المتقرِّ
حول الزكاة وســائرِ المواقيت الشــرعية؛ لقوله تعالى: حول الزكاة وســائرِ المواقيت الشــرعية؛ لقوله تعالى: نث   ~   ے   ¡¢   £   ¤   نث   ~   ے   ¡¢   £   ¤   
¥   ¦   §      مث¥   ¦   §      مث(٣)، قــال اإلمام الشــافعي ، قــال اإلمام الشــافعي : (إن اللــه حتَّم أن تكون : (إن اللــه حتَّم أن تكون 

المواقيت باألهلَّة فيما وقَّت ألهل اإلسالم، فقال المواقيت باألهلَّة فيما وقَّت ألهل اإلسالم، فقال : : نث   ~   ے   ¡¢   £   نث   ~   ے   ¡¢   £   
لَ المواقيت، وباألهلة  مَ لَــمَ الله تعالى باألهلة جُ لَ المواقيت، وباألهلة ...فأَعْ مَ لَــمَ الله تعالى باألهلة جُ ¤   ¥   ¦   §      مث¤   ¥   ¦   §      مث...فأَعْ
ن أَعلَمَ بغيرها،  ا ألهل اإلســالم إال بها، فمَ لَمً ن أَعلَمَ بغيرها، مواقيتَ األيام من األهلة، ولم يجعل عَ ا ألهل اإلســالم إال بها، فمَ لَمً مواقيتَ األيام من األهلة، ولم يجعل عَ

.(٤)( لَمَ لَمَ اللهُ أَعْ )فبغير ما أَعْ لَمَ لَمَ اللهُ أَعْ فبغير ما أَعْ
ــرط فيه  ر عند الفقهــاء من األئمة األربعة وغيرهم فيما شُ ــرط فيه وهــذا األصل متقرِّ ر عند الفقهــاء من األئمة األربعة وغيرهم فيما شُ وهــذا األصل متقرِّ
ــرات هو وقت  ــرات هو وقت الحــول في الزكاة، كما ال خالف بينهم في أن المعتبَر في زكاة المعشَّ الحــول في الزكاة، كما ال خالف بينهم في أن المعتبَر في زكاة المعشَّ
ا إلى النبي ، وقد صح عن عدد من الصحابة موقوفًا؛ كابن عمر ، وقد صح عن عدد من الصحابة موقوفًا؛ كابن عمر  ا إلى النبي الحديــث مرفوعً الحديــث مرفوعً  =
، كما أخرجه اإلمام مالك في الموطأ ، كما أخرجه اإلمام مالك في الموطأ ٢١١٢١١/١، وابن أبي شيبة في المصنف (، وابن أبي شيبة في المصنف (٧٠٣٠٧٠٣٠)، )، 
وعبد الرزاق في المصنف (وعبد الرزاق في المصنف (٧٠٣٠٧٠٣٠، ، ٧٠٣١٧٠٣١)، قال البيهقي في الســنن بعد تضعيف الحديث )، قال البيهقي في الســنن بعد تضعيف الحديث 
السابق: (واالعتماد في ذلك على اآلثار الصحيحة فيه عن أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمر السابق: (واالعتماد في ذلك على اآلثار الصحيحة فيه عن أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمر 
وغيرهم من الصحابة وغيرهم من الصحابة )، وقال أبو عبيد في كتاب األموال على الحديث السابق: (فإن )، وقال أبو عبيد في كتاب األموال على الحديث السابق: (فإن 

ينا من الصحابة قدوةٌ ومتَّبَع). نَّة، وإال ففي من سمَّ ينا من الصحابة قدوةٌ ومتَّبَع).كان لهذا أصل فهو السُّ نَّة، وإال ففي من سمَّ كان لهذا أصل فهو السُّ
ينظر: اإلجماع، ابن المنذر، ص٥٤٥٤، مراتب اإلجماع، ص، مراتب اإلجماع، ص٦٨٦٨، التمهيد ، التمهيد ١٥٥١٥٥/٢٠٢٠، المغني ، المغني  ينظر: اإلجماع، ابن المنذر، ص   (١)

.٧٤٧٤/٤
سورة األنعام، اآلية: ١٤١١٤١. سورة األنعام، اآلية:    (٢)

سورة البقرة، اآلية: ١٨٩١٨٩. سورة البقرة، اآلية:    (٣)
األم ٩٦٩٦/٣، وينظر: بدائع الصنائع ، وينظر: بدائع الصنائع ١٣١٣/٢، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٢٥٣٢٥٣/١، المقدمات الممهدات ، المقدمات الممهدات  األم    (٤)
٢٧٩٢٧٩/١-٢٨٠٢٨٠، الشرح الكبير مع حاشية الدســوقي ، الشرح الكبير مع حاشية الدســوقي ٤٣١٤٣١/١، المجموع ، المجموع ٣٢٧٣٢٧/٥، تحفة ، تحفة 

المحتاج المحتاج ٢٣٢٢٣٢/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٢٧٣٢٧/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ١٨٤١٨٤/٢.
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الحصاد، وإن كان الحصاد في الغالب يرتبط بالسنة الشمسيَّة والفصول األربعة؛ لكنَّ الحصاد، وإن كان الحصاد في الغالب يرتبط بالسنة الشمسيَّة والفصول األربعة؛ لكنَّ 
. .المناط الذي علَّق به الشرعُ وجوبَ الزكاة هو الحصادُ المناط الذي علَّق به الشرعُ وجوبَ الزكاة هو الحصادُ

عاةَ لجباية الزكاة قرب زمن الوجوب،  عاةَ لجباية الزكاة قرب زمن الوجوب، وبناء على ما سبق، فإن اإلمام يبعث السُّ وبناء على ما سبق، فإن اإلمام يبعث السُّ
نة  د بناء على السَّ نة فيبعث في زكاة الزرع يومَ الحصاد، وفي زكاة الماشية في وقت محدَّ د بناء على السَّ فيبعث في زكاة الزرع يومَ الحصاد، وفي زكاة الماشية في وقت محدَّ

ة، وهذا هو المعتمد من مذهب الشافعية(١) والحنابلة والحنابلة(٢). ة، وهذا هو المعتمد من مذهب الشافعيةالهجريَّة القمريَّ الهجريَّة القمريَّ
م، قال اإلمام الشافعي:  م، قال اإلمام الشافعي: واستَحبَّ اإلمام الشــافعيُّ أن يكون ذلك قبل المحرَّ واستَحبَّ اإلمام الشــافعيُّ أن يكون ذلك قبل المحرَّ
قينَ قبل الحول، فيُوافُون أهل الصدقة مع حلول  دِّ صَ قينَ قبل الحول، فيُوافُون أهل الصدقة مع حلول (فيجب على الوالي أن يبعث المُ دِّ صَ (فيجب على الوالي أن يبعث المُ
م، وكذلك  هــا في المحرَّ بُّ أن يكون أخذُ ذون منهــم صدقاتِهم، وأُحِ م، وكذلك الحول، فيأخُ هــا في المحرَّ بُّ أن يكون أخذُ ذون منهــم صدقاتِهم، وأُحِ الحول، فيأخُ
، في صيف أو شــتاء، وال يجوز إال أن  مُ ــعاة يأخذونها عندمــا كان المحرَّ ، في صيف أو شــتاء، وال يجوز إال أن رأيت السُّ مُ ــعاة يأخذونها عندمــا كان المحرَّ رأيت السُّ
ها مع الصيف جعلنا وقتَها بغير األهلة  رِ نا بأشــهُ رْ ها مع الصيف جعلنا وقتَها بغير األهلة يكون لها شــهر معلوم، وألنَّا لو أَدَ رِ نا بأشــهُ رْ يكون لها شــهر معلوم، وألنَّا لو أَدَ
م، فمن  م، فمن . وعليه (فإذا وصل الســاعي في المحرَّ )(٣). وعليه (فإذا وصل الســاعي في المحرَّ ) مواقيتَ التي جعلها الله التي جعلها الله  مواقيتَ
لَ منه الزكاة  لْ حولُه تَعجَّ ــذ منه الزكاة، ومن لم يحُ لَ منه الزكاة حال حولُه من أرباب األموال أخَ لْ حولُه تَعجَّ ــذ منه الزكاة، ومن لم يحُ حال حولُه من أرباب األموال أخَ
ه على تعجيلها، وكان الساعي  لَها لم يُجبِرْ ه على تعجيلها، وكان الساعي إن أجاب ربُّ المال إليها، وإن أبى أن يُعجِّ لَها لم يُجبِرْ إن أجاب ربُّ المال إليها، وإن أبى أن يُعجِّ
ذها منه عند حولها، وبين أالَّ يستخلف ليأخذها منه  ذها منه عند حولها، وبين أالَّ يستخلف ليأخذها منه بالخيار بين أن يَستخلِفَ من يأخُ بالخيار بين أن يَستخلِفَ من يأخُ

في وقتها)في وقتها)(٤).
ــعاةَ لجباية زكاة الماشية قبلَ الصيف  ــعاةَ لجباية زكاة الماشية قبلَ الصيف وذهب المالكيَّة إلى أن اإلمام يبعث السُّ وذهب المالكيَّة إلى أن اإلمام يبعث السُّ
ثوا قبل  بعَ ــعاة أن يُ ــنَّةُ السُّ ــا، كما جاء في «المدونة»: (قال: وقال مالك: سُ ثوا قبل أولَ الثُّريَّ بعَ ــعاة أن يُ ــنَّةُ السُّ ــا، كما جاء في «المدونة»: (قال: وقال مالك: سُ أولَ الثُّريَّ
الصيف وحين تطلع الثُّريا ويســير الناس بمواشــيهم إلى مياههم، قال مالك: وعلى الصيف وحين تطلع الثُّريا ويســير الناس بمواشــيهم إلى مياههم، قال مالك: وعلى 

ينظر: مغني المحتاج ١٩٢١٩٢/٤، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٧٥١٧٥/٧. ينظر: مغني المحتاج    (١)
ينظر: كشاف القناع ٤١٩٤١٩/٤، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ١٢٩١٢٩/٢. ينظر: كشاف القناع    (٢)

األم ١٨١٨/٢. األم    (٣)
الحاوي الكبير ١١٩١١٩/٤. .  الحاوي الكبير    (٤)
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ذلك العمل عندنا؛ ألن ذلــك رفقٌ بالناس في اجتماعهم على الماء، وعلى الســعاة ذلك العمل عندنا؛ ألن ذلــك رفقٌ بالناس في اجتماعهم على الماء، وعلى الســعاة 
الجتماع الناس)الجتماع الناس)(١).

ــنة الشمســيَّة؛ ألن طلوع الثريا كما قدره العلماء  ــنة الشمســيَّة؛ ألن طلوع الثريا كما قدره العلماء وهذا يقتضي البناء على السَّ وهذا يقتضي البناء على السَّ
المتقدمون يكون في المتقدمون يكون في ١٢١٢ من شــهر مايو (أيار) من الســنة الشمسية، قال ابن عبدالبر:  من شــهر مايو (أيار) من الســنة الشمسية، قال ابن عبدالبر: 
ا عند أهل العلم، فربما يكون الثنتي عشــرة ليلة تمضي من شهر  ا صباحً ا عند أهل العلم، فربما يكون الثنتي عشــرة ليلة تمضي من شهر (طُلوع الثُّريّ ا صباحً (طُلوع الثُّريّ
أيار، وهو مــاي، والنجم: الثريا. ال خالف في ذلك)أيار، وهو مــاي، والنجم: الثريا. ال خالف في ذلك)(٢). وظاهر كالمهم اغتفارُ القدر . وظاهر كالمهم اغتفارُ القدر 

الزائد في السنة الشمسية، وفيما يلي نصوص فقهاء المالكية في هذه المسألة.الزائد في السنة الشمسية، وفيما يلي نصوص فقهاء المالكية في هذه المسألة.
ثَ السعاةُ طلوعَ الثُّريا  بعَ ــنة أن يُ رافي في «الذخيرة»: (في الكتاب: والسُّ ثَ السعاةُ طلوعَ الثُّريا قال القَ بعَ ــنة أن يُ رافي في «الذخيرة»: (في الكتاب: والسُّ قال القَ
م لتحصيل الصدقة، فيأخذ الفقراء  جون قبل المحرَّ م لتحصيل الصدقة، فيأخذ الفقراء استقبالَ الصيف، وقال (ش): يخرُ جون قبل المحرَّ استقبالَ الصيف، وقال (ش): يخرُ
أولَ الحول ما يكفيهم لتمام الحول، ولقول عثمان أولَ الحول ما يكفيهم لتمام الحول، ولقول عثمان : (هذا شهرُ زكاتكم). وألن : (هذا شهرُ زكاتكم). وألن 
ربطه بالثُّريا يؤدي إلى زيادة في الحول؛ لزيادة السنة الشمسية على القمرية. والجواب ربطه بالثُّريا يؤدي إلى زيادة في الحول؛ لزيادة السنة الشمسية على القمرية. والجواب 
، وهو ال يختلــف. وعن الثاني: أنه محمول على  لَّةِ ، وهو ال يختلــف. وعن الثاني: أنه محمول على عن األول: أن المقصود ســدُّ الخَ لَّةِ عن األول: أن المقصود ســدُّ الخَ

المدونة ٣٧٦٣٧٦/١. المدونة    (١)
االســتذكار، ابن عبد البر ٢٥٢٥/١٩١٩، وينظر: شرح مشــكل اآلثار ، وينظر: شرح مشــكل اآلثار ٧٥٧٥/٦ والجامع ألحكام  والجامع ألحكام  االســتذكار، ابن عبد البر    (٢)
القرآن القرآن ٤٧٧٤٧٧/٨، وأول الثريا هو الوقت الــذي تطيب فيه الثمار ويأمن من العاهة، كما ذكر ، وأول الثريا هو الوقت الــذي تطيب فيه الثمار ويأمن من العاهة، كما ذكر 

القرطبي ذلك في تفســير قوله تعالى: القرطبي ذلك في تفســير قوله تعالى: نث  ̈    ©   ª   »   ¬   ®      مث، ، نث   ¥   ¦   
فُ عليه جواز بيع التمر، وبه يطيب أكلُها، ويأمن  فُ عليه جواز بيع التمر، وبه يطيب أكلُها، ويأمن ، فقال: (وهذا اليَنْعُ الذي يقِ §  ̈       مث، فقال: (وهذا اليَنْعُ الذي يقِ

ا، بما أجر الله ســبحانه من العــادة، وأحكمه من العلم  ا، بما أجر الله ســبحانه من العــادة، وأحكمه من العلم مــن العاهة= هو عند طلوع الثريّ مــن العاهة= هو عند طلوع الثريّ
والقدرة). ويرو في ذلك حديث أخرجه اإلمام أحمد في المســند والقدرة). ويرو في ذلك حديث أخرجه اإلمام أحمد في المســند ٣٤١٣٤١/٢، والطحاوي ، والطحاوي 
ا: (إذا طلع النجم ذا صباح رفعت  ا: (إذا طلع النجم ذا صباح رفعت ) عن أبي هريرة مرفوعً في شــرح مشــكل اآلثار (في شــرح مشــكل اآلثار (٢٢٨٧٢٢٨٧) عن أبي هريرة مرفوعً
ا ٧٦٧٦/٣ عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد  عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد  ا العاهة). وإسناده ضعيف، وأخرج البخاري تعليقً العاهة). وإسناده ضعيف، وأخرج البخاري تعليقً
بــن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه، حتى تطلع الثريا، فيتبين األصفر من األحمر. والمقصود بــن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه، حتى تطلع الثريا، فيتبين األصفر من األحمر. والمقصود 
أن أول الثريا وقت إرســال السعاة لجباية زكاة بهيمة األنعام، وهو الوقت المناسب لخرص أن أول الثريا وقت إرســال السعاة لجباية زكاة بهيمة األنعام، وهو الوقت المناسب لخرص 

الثمار على أهل النخيل؛ ألنه الوقت الذي يتصرفون فيه ببيعه.الثمار على أهل النخيل؛ ألنه الوقت الذي يتصرفون فيه ببيعه.



التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمةالتقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة

٢٥٥٢٥٥

ين يختصُّ إســقاطه بهما. وعن الثالــث: أن ذلك مغتفر؛ ألجل أن  ين يختصُّ إســقاطه بهما. وعن الثالــث: أن ذلك مغتفر؛ ألجل أن النقديــن، فإن الدَّ النقديــن، فإن الدَّ
عَت عند  عَت عند الماشية في زمن الشــتاء تكتفي بالحشيش عن الماء، فإذا أقبَلَ الصيف اجتمَ الماشية في زمن الشــتاء تكتفي بالحشيش عن الماء، فإذا أقبَلَ الصيف اجتمَ
جون  ــعاة كثرة الحركة؛ وألنه عملُ المدينة. قال ســند: ويخرُ جون المياه، فال يتكلَّف السُّ ــعاة كثرة الحركة؛ وألنه عملُ المدينة. قال ســند: ويخرُ المياه، فال يتكلَّف السُّ

للزرع والثمار عند كمالها)للزرع والثمار عند كمالها)(١).
وقال الحطاب فــي «مواهب الجليل»: (مقتضــى كالم غير واحد من أهل وقال الحطاب فــي «مواهب الجليل»: (مقتضــى كالم غير واحد من أهل 
المذهب أن زكاة الماشــية تؤخذ على هذا الوجه، ولو أد لســقوط عام في نحو المذهب أن زكاة الماشــية تؤخذ على هذا الوجه، ولو أد لســقوط عام في نحو 
ثالث وثالثين سنة... وقال في التوضيح: علَّق مالكٌ الحكمَ هنا بالسنين الشمسية، ثالث وثالثين سنة... وقال في التوضيح: علَّق مالكٌ الحكمَ هنا بالسنين الشمسية، 
وإن كان يؤدي إلى إســقاط سنة في نحو ثالثين ســنة؛ لما في ذلك من المصلحة وإن كان يؤدي إلى إســقاط سنة في نحو ثالثين ســنة؛ لما في ذلك من المصلحة 
العامة. انتهى... وقال ابــن عرفة...: البعث حينئذٍ لمصلحــة الفريقين؛ الجتماع العامة. انتهى... وقال ابــن عرفة...: البعث حينئذٍ لمصلحــة الفريقين؛ الجتماع 
الناس للمياه، ال ألنه حولٌ لكل النــاس، بل كلٌّ على حوله القمري، فالالزم فيمن الناس للمياه، ال ألنه حولٌ لكل النــاس، بل كلٌّ على حوله القمري، فالالزم فيمن 
ــةُ حوالً = كونُه في العام الزائد  ن الشمســية ما تزيد عليه القمريَّ ن أحواله مِ ــةُ حوالً = كونُه في العام الزائد بلغَت مِ ن الشمســية ما تزيد عليه القمريَّ ن أحواله مِ بلغَت مِ
رْ  ن تخلَّفَ ســاعيه، ال ســقوطه. انتهى. والظاهرُ خالف ما ذكــره، وإال لم يَظهَ رْ كمَ ن تخلَّفَ ســاعيه، ال ســقوطه. انتهى. والظاهرُ خالف ما ذكــره، وإال لم يَظهَ كمَ
، وقد قال في «المدونة» فيمن مات بعد الحول  ، وقد قال في «المدونة» فيمن مات بعد الحول لكون الساعي شــرطَ وجوبٍ فائدةٌ لكون الساعي شــرطَ وجوبٍ فائدةٌ
ها مجيء الســاعي مع مضيِّ  ها مجيء الســاعي مع مضيِّ وقبل مجيء الســاعي: كأنه مات قبل حولها؛ إذ حولُ وقبل مجيء الســاعي: كأنه مات قبل حولها؛ إذ حولُ
يَه، وقال مالك في  ، فكان الالزم أن يزكِّ ا أن عنده حوالً علِمُ قطعً يَه، وقال مالك في عام، انتهــى. فهذا يُ ، فكان الالزم أن يزكِّ ا أن عنده حوالً علِمُ قطعً عام، انتهــى. فهذا يُ
صَ ذلك  صَ ذلك كتاب ابن المواز: له أن يذبح ويبيع بعد الحول قبل مجيء الساعي، وإنْ نقَ كتاب ابن المواز: له أن يذبح ويبيع بعد الحول قبل مجيء الساعي، وإنْ نقَ
ا: قال مالك:  ا، فيَلزمه ما فرَّ منــه، وقال فيه أيضً ا: قال مالك: من زكاتهــا، إال مَن فعل ذلك فرارً ا، فيَلزمه ما فرَّ منــه، وقال فيه أيضً من زكاتهــا، إال مَن فعل ذلك فرارً
ج شيئًا، وكذلك إن حلَّ الحولُ بعد أنْ  ج شيئًا، وكذلك إن حلَّ الحولُ بعد أنْ وإذا تخلَّف عنه الســاعي، فلينتظره وال يُخرِ وإذا تخلَّف عنه الســاعي، فلينتظره وال يُخرِ
يَ  فِ جْ للحول إنْ خَ يُخرِ ، فإن لم يكن عدالً فلْ يَ مرَّ الساعي به بيسير إن كان اإلمام عدالً فِ جْ للحول إنْ خَ يُخرِ ، فإن لم يكن عدالً فلْ مرَّ الساعي به بيسير إن كان اإلمام عدالً

له، فإن خاف أن يؤاخذه انتظره)له، فإن خاف أن يؤاخذه انتظره)(٢).
الذخيرة ٢٧١٢٧١/٢. .  الذخيرة    (١)

مواهب الجليل ٢٦٩٢٦٩/٢-٢٧٠٢٧٠. مواهب الجليل    (٢)



٢٥٦٢٥٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ا: حكم إخراج الزكاة بالسنة الشمسية في شركات المساهمة. ا: حكم إخراج الزكاة بالسنة الشمسية في شركات المساهمة.ثانيً ثانيً

اختلَف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة، والذي يتحصل من أقوال الفقهاء اختلَف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة، والذي يتحصل من أقوال الفقهاء 
المعاصرين ثالثةُ أقوال: المعاصرين ثالثةُ أقوال: 

ا، وأنه ال يجوز  ــنة الشمسية مطلقً ا، وأنه ال يجوز منع إخراج الزكاة بناءً على السَّ ــنة الشمسية مطلقً القول األول: القول األول: منع إخراج الزكاة بناءً على السَّ
نة الهجرية  نة الهجرية اعتبار الســنة الميالدية وقتًا للوجوب أو لإلخراج، وعليه يجب مراعاة السَّ اعتبار الســنة الميالدية وقتًا للوجوب أو لإلخراج، وعليه يجب مراعاة السَّ

القمرية في أحكام الزكاة كافة.القمرية في أحكام الزكاة كافة.
وهذا ظاهرُ فتو اللجنة الدائمةوهذا ظاهرُ فتو اللجنة الدائمة(١)، حيث أجابت في ســؤال عن المؤسسات ، حيث أجابت في ســؤال عن المؤسسات 
ا على  ا على التقويم الميالدي، وتقوم بدفع الزكاة اعتمادً ا على التي تصدر ميزانيتها اعتمــادً ا على التقويم الميالدي، وتقوم بدفع الزكاة اعتمادً التي تصدر ميزانيتها اعتمــادً
ا بالحســاب  ا بالحســاب ذلك، بما نصه: (تجب الزكاة في المال إذا مضى عليه اثنا عشــر شــهرً ذلك، بما نصه: (تجب الزكاة في المال إذا مضى عليه اثنا عشــر شــهرً
؛ لقــول الله تعالى: نث   ~   ے   ¡¢   £   ¤   ¥   ¦   §      مثنث   ~   ے   ¡¢   £   ¤   ¥   ¦   §      مث(٢)، ،  ؛ لقــول الله تعالى: القمريِّ القمريِّ
وال يجــوز تأخيرُ إخراجها عن هذا الموعد إال لعذر شــرعي ال يتمكن من إخراجها وال يجــوز تأخيرُ إخراجها عن هذا الموعد إال لعذر شــرعي ال يتمكن من إخراجها 

   l   k   نث   l   k   معه؛ لقوله تعالى: معه؛ لقوله تعالى: نث   ¥   ¦   §   ¨      مثنث   ¥   ¦   §   ¨      مث(٣)، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: نث
n   m      مثn   m      مث(٤)).).

نة الميالدية وقتًا لإلخراج ال وقتًا للوجوب؛ بناء  نة الميالدية وقتًا لإلخراج ال وقتًا للوجوب؛ بناء جواز اعتبار السَّ القول الثاني: القول الثاني: جواز اعتبار السَّ
على جــواز التأخير في إخراج الزكاة عند الحاجة، وعليــه تثبُت جميع أحكام الزكاة على جــواز التأخير في إخراج الزكاة عند الحاجة، وعليــه تثبُت جميع أحكام الزكاة 
ــنة  ــنة القمرية والسَّ ــنة بالحول الهجريِّ القمري، مع وجوب مراعاة فرق األيام في السَّ ــنة القمرية والسَّ بالحول الهجريِّ القمري، مع وجوب مراعاة فرق األيام في السَّ

الشمسية، ويقدر الفرق من باب تعجيل الزكاة.الشمسية، ويقدر الفرق من باب تعجيل الزكاة.
لت إليه الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي (فقرة ٢٣٢٣)، )، وبه وبه  لت إليه الهيئة الشــرعية بمصرف الراجحي (فقرة وهو ظاهر ما توصَّ وهو ظاهر ما توصَّ

فتاو اللجنة الدائمة ٢٠٠٢٠٠/٩. فتاو اللجنة الدائمة    (١)
سورة البقرة، اآلية: ١٨٩١٨٩. سورة البقرة، اآلية:    (٢)

سورة األنعام، اآلية: ١٤١١٤١. سورة األنعام، اآلية:    (٣)
سورة البقرة، اآلية: ٤٣٤٣. سورة البقرة، اآلية:    (٤)
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أخذت اللجنة التحضيرية للهيئة الشرعية ببنك البالد (م أخذت اللجنة التحضيرية للهيئة الشرعية ببنك البالد (م ٢٦٢٦)، الذي نص على اآلتي:)، الذي نص على اآلتي:
ــنة الميالدية خالفُ األصل الشرعي؛  ــنة الميالدية خالفُ األصل الشرعي؛ - أن احتساب الزكاة على أساس السَّ ١- أن احتساب الزكاة على أساس السَّ

ر القمرية. ر القمرية.فإن أحكام الشريعة قد علِّقت على األشهُ فإن أحكام الشريعة قد علِّقت على األشهُ
ظلمــةً لصاحب المال  ظلمــةً لصاحب المال - أن في احتســابها على أســاس الســنة الميالدية مَ ٢- أن في احتســابها على أســاس الســنة الميالدية مَ
وللفقيــر؛ أما صاحب المــال، فذلك ألن الواجب عليه زكاةُ الســنة الهجرية ال غير، وللفقيــر؛ أما صاحب المــال، فذلك ألن الواجب عليه زكاةُ الســنة الهجرية ال غير، 
وأخــذُ ما زاد عنها في الســنة الميالدية أخذٌ لحقٍّ لم يثبُت، وأمــا ظلم الفقير، فذلك وأخــذُ ما زاد عنها في الســنة الميالدية أخذٌ لحقٍّ لم يثبُت، وأمــا ظلم الفقير، فذلك 
حينما يقال بإيجاب الزكاة عن السنة الميالدية بمثل النسبة لزكاة السنة الهجرية مع ما حينما يقال بإيجاب الزكاة عن السنة الميالدية بمثل النسبة لزكاة السنة الهجرية مع ما 

بينهما من اختالفِ عدد األيام.بينهما من اختالفِ عدد األيام.
ه؛  ه؛ - أن الحول الهجريَّ تنبني عليه أحــكامٌ مؤثِّرة في وجوب الزكاة أو عدمِ ٣- أن الحول الهجريَّ تنبني عليه أحــكامٌ مؤثِّرة في وجوب الزكاة أو عدمِ
مثل: المســاهم الذي يدخل قبل وقــت الوجوب أو بعده، ومثل هــالك المال قبل مثل: المســاهم الذي يدخل قبل وقــت الوجوب أو بعده، ومثل هــالك المال قبل 

الوجوب أو بعده، وحصول خسارة أو ربح بعد الوجوب أو قبله، ونحو ذلك.الوجوب أو بعده، وحصول خسارة أو ربح بعد الوجوب أو قبله، ونحو ذلك.
٤- أن احتســاب الزكاة على أساس السنة الهجرية يكون شامالً للربح ورأس - أن احتســاب الزكاة على أساس السنة الهجرية يكون شامالً للربح ورأس 

المال على وجه الدقة واليقين، وذلك هو العدل.المال على وجه الدقة واليقين، وذلك هو العدل.
، سواء كان في  ، سواء كان في جواز اعتبار السنة الميالدية في أحكام الزكاة كافةً القول الثالث: القول الثالث: جواز اعتبار السنة الميالدية في أحكام الزكاة كافةً

الوجوب أو في اإلخراج.الوجوب أو في اإلخراج.
يَاته: (فإن  يَاته: (فإن وهذا ظاهــرُ ما انتهى إليه مؤتمر الزكاة األول؛ حيث جــاء في توصِ وهذا ظاهــرُ ما انتهى إليه مؤتمر الزكاة األول؛ حيث جــاء في توصِ
ا على الناس إذا ظلَّت الميزانيات  ة، فإن اللجنة تر أنه يجوز تيســيرً ا على الناس إذا ظلَّت الميزانيات كان هناك مشــقَّ ة، فإن اللجنة تر أنه يجوز تيســيرً كان هناك مشــقَّ
ب  ك زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية بأن تُحسَ ب على أساس السنة الشمسية أن يُستدرَ ك زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية بأن تُحسَ على أساس السنة الشمسية أن يُستدرَ

النسبة النسبة ٢٫٥٧٥٢٫٥٧٥% تقريبًا»% تقريبًا»(١).
ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ٢/ / ٨٧٢٨٧٢. ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة    (١)



٢٥٨٢٥٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

وفي توصيات المؤتمر الثاني: (أكَّدت الندوة بشــأن الحول أن الســنة المالية وفي توصيات المؤتمر الثاني: (أكَّدت الندوة بشــأن الحول أن الســنة المالية 
ة، وليست السنة الشمســية، وعليه فمن الضروري أخذُ هذه  ــنة القمريَّ ة، وليست السنة الشمســية، وعليه فمن الضروري أخذُ هذه للزكاة هي السَّ ــنة القمريَّ للزكاة هي السَّ
دُّ بياناتِها المالية على أساس السنة  عِ دُّ بياناتِها المالية على أساس السنة المسألة عند احتساب الزكاة على الشركات التي تُ عِ المسألة عند احتساب الزكاة على الشركات التي تُ

ا لما انتهى إليه مؤتمر الزكاة األول)(١). ا لما انتهى إليه مؤتمر الزكاة األول)الشمسية طبقً الشمسية طبقً
وهذا ظاهرُ ما ذهب إليه بيت الزكاة بالكويت، جاء في «دليل زكاة الشركات»: وهذا ظاهرُ ما ذهب إليه بيت الزكاة بالكويت، جاء في «دليل زكاة الشركات»: 
، فإنه يجوز اعتبار  ا للحول القمــريِّ فقً ــر إعداد البيانات الخاصة بالزكاة وِ ، فإنه يجوز اعتبار (فإذا تعسَّ ا للحول القمــريِّ فقً ــر إعداد البيانات الخاصة بالزكاة وِ (فإذا تعسَّ

ق في الواجب من الزكاة)(٢). رْ ق في الواجب من الزكاة)السنة الشمسية، مع مراعاة الفَ رْ السنة الشمسية، مع مراعاة الفَ
أما ما ورد في المعيار الشــرعيِّ رقم (أما ما ورد في المعيار الشــرعيِّ رقم (٣٥٣٥) بشــأن الزكاة، فإنه محتمل للقول ) بشــأن الزكاة، فإنه محتمل للقول 
ه: (في حال مراعاة الســنة الشمســية فــي الموجودات النقدية  ه: (في حال مراعاة الســنة الشمســية فــي الموجودات النقدية الثاني والثالث، ونصُّ الثاني والثالث، ونصُّ

والتجارية تكون نسبة الزكاة والتجارية تكون نسبة الزكاة ٢٫٥٧٧٢٫٥٧٧ %) %)(٣).
ج  م يختص بالواقع العمليِّ لكثير من الشركات، وهو أنها تُخرِ ج والبحث كما تقدَّ م يختص بالواقع العمليِّ لكثير من الشركات، وهو أنها تُخرِ والبحث كما تقدَّ

الزكاة باعتبار السنة الشمسية، فحينئذٍ يكون التقدير بأحد طريقين:الزكاة باعتبار السنة الشمسية، فحينئذٍ يكون التقدير بأحد طريقين:
ا لألصل الشــرعيِّ في وقت وجوب  ا لألصل الشــرعيِّ في وقت وجوب االلتزام بالحــول القمريِّ اعتبارً األول: األول: االلتزام بالحــول القمريِّ اعتبارً
الزكاة، وحينئذٍ يكون النظر في تقدير طريقة الواجب دون المعرفة بأصول الشــركة، الزكاة، وحينئذٍ يكون النظر في تقدير طريقة الواجب دون المعرفة بأصول الشــركة، 
ج زكاته بنفسه، ويكون له  ج زكاته بنفسه، ويكون له وهذا الوجه من التقدير يناســب حال المســاهم الذي يُخرِ وهذا الوجه من التقدير يناســب حال المســاهم الذي يُخرِ
ج فيه الزكاةَ عن أمواله كلِّها، وسيأتي الحديث عن تقدير  ــنة يُخرِ د من السَّ ج فيه الزكاةَ عن أمواله كلِّها، وسيأتي الحديث عن تقدير وقت محدَّ ــنة يُخرِ د من السَّ وقت محدَّ

ن التعاملَ مع القوائم المالية. ن التعاملَ مع القوائم المالية.الزكاة على المساهم الذي ال يُحسِ الزكاة على المساهم الذي ال يُحسِ
ر فيه القوائم  نة الشمسية؛ لكون هذا الوقت التي تصدُ ر فيه القوائم اإلخراج بناء على السَّ نة الشمسية؛ لكون هذا الوقت التي تصدُ الثاني: الثاني: اإلخراج بناء على السَّ
ج الزكاة للجهات المعنيَّة بإخراج الزكاة، وفي  ج الزكاة للجهات المعنيَّة بإخراج الزكاة، وفي المالية، وهذا يناسب الشرك اتِ التي تُخرِ المالية، وهذا يناسب الشرك اتِ التي تُخرِ

ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ٢/ / ٨٧٩٨٧٩. ينظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة    (١)
دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٢٣٢٣. دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (٢)

المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة، فقرة () بشأن الزكاة، فقرة (٣/٢/٣).). المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (   (٣)
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نة الشمسية يقتضي النظر في أمرين: نة الشمسية يقتضي النظر في أمرين:هذه الحال فإن إخراج الزكاة بناء على السَّ هذه الحال فإن إخراج الزكاة بناء على السَّ
: النظر في األحكام الشرعيَّة المتعلِّقة بسبب وقت الوجوب.النظر في األحكام الشرعيَّة المتعلِّقة بسبب وقت الوجوب. : أوالً أوالً

ثانيًا: ثانيًا: النظر في مقدار الزكاة الواجبة في السنة الميالدية.النظر في مقدار الزكاة الواجبة في السنة الميالدية.
ا: أثر إخراج الزكاة بالسنة الشمسية على مقدار الزكاة. ا: أثر إخراج الزكاة بالسنة الشمسية على مقدار الزكاة.ثالثً ثالثً

اتفق القائلون بجواز اعتبار الســنة الميالدية في حســاب الزكاة، على وجوب اتفق القائلون بجواز اعتبار الســنة الميالدية في حســاب الزكاة، على وجوب 
مراعاة الفرق بين الســنة الشمسية والســنة القمرية في حســاب مقدار الزكاة، لكن مراعاة الفرق بين الســنة الشمسية والســنة القمرية في حســاب مقدار الزكاة، لكن 

اختلَفوا في تحديد المقدار على طريقتين:اختلَفوا في تحديد المقدار على طريقتين:
الطريقة األولى: الطريقة األولى: أنه يجب إخراج أنه يجب إخراج ٢٫٥٧٧٥٢٫٥٧٧٥% في حال حســاب الزكاة بالسنة % في حال حســاب الزكاة بالسنة 

الميالدية الشمسية، دون تفريق بين السنة الكبيسة والسنة غير الكبيسة. الميالدية الشمسية، دون تفريق بين السنة الكبيسة والسنة غير الكبيسة. 
وهذا الــذي ذهب إليه المؤتمــر األول للــزكاة في توصياتــه، وبيت الزكاة وهذا الــذي ذهب إليه المؤتمــر األول للــزكاة في توصياتــه، وبيت الزكاة 

بالكويتبالكويت(١)، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي(٢).
الطريقــة الثانية: الطريقــة الثانية: أنه يجب إخراج أنه يجب إخراج ٢٫٥٧٧٢٫٥٧٧% في حال حســاب الزكاة بالســنة % في حال حســاب الزكاة بالســنة 

الميالدية الشمسية غير الكبيسة، وفي السنة الكبيسة تكون النسبة الميالدية الشمسية غير الكبيسة، وفي السنة الكبيسة تكون النسبة ٢٫٥٧٧٥٢٫٥٧٧٥%.%.
وهو ما عليه المعيار الشــرعي رقم (وهو ما عليه المعيار الشــرعي رقم (٣٥٣٥) بشــأن الزكاة الصادر عن المجلس ) بشــأن الزكاة الصادر عن المجلس 

الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعةالشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة(٣)، والهيئة الشرعية لبنك البالد، والهيئة الشرعية لبنك البالد(٤).
دليل اإلرشــادات لحســاب زكاة الشــركات، ص٢٣٢٣. وفي فتاو بيت التمويل الكويتي، . وفي فتاو بيت التمويل الكويتي،  دليل اإلرشــادات لحســاب زكاة الشــركات، ص   (١)
الفتاو الشرعية في المسائل االقتصادية، جالفتاو الشرعية في المسائل االقتصادية، ج٤، فتو رقم (، فتو رقم (٧٥١٧٥١) على أن الفرق بين السنة ) على أن الفرق بين السنة 
الهجرية والميالدية هو ما يساوي (الهجرية والميالدية هو ما يساوي (٠٫٠٧٧٠٫٠٧٧%) دون تفريق بين السنة الكبيسة والسنة العادية. %) دون تفريق بين السنة الكبيسة والسنة العادية. 

فقرة (٢٤٢٤).). فقرة (   (٢)
المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة، فقرة () بشأن الزكاة، فقرة (٣/٢/٣).). المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (   (٣)

ينظر: الضابط رقم (٤٨٦٤٨٦) من الضوابط المستخلصة.) من الضوابط المستخلصة. ينظر: الضابط رقم (   (٤)
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

النِ الحول في زكاة شركة المساهمة. ا: تقدير شرط حوَ النِ الحول في زكاة شركة المساهمة.رابعً ا: تقدير شرط حوَ رابعً

ر أصولَ الشركة والتزاماتِها إال في تاريخ  ر أصولَ الشركة والتزاماتِها إال في تاريخ لما كانت قائمة المركز المالي ال تُظهِ لما كانت قائمة المركز المالي ال تُظهِ
ا  ا نهاية القائمة مع المقارنــة بما كانت عليه في بداية الفترة، وهذا يقتضي أن هناك تغيُّرً نهاية القائمة مع المقارنــة بما كانت عليه في بداية الفترة، وهذا يقتضي أن هناك تغيُّرً
في أصول الشــركة خالل الحول القمري لألصول الزكوية، وهــذا التغير من حيث في أصول الشــركة خالل الحول القمري لألصول الزكوية، وهــذا التغير من حيث 
ل من النقد إلى  ا على الحــول؛ كالتحوُّ رً ه على حســاب الزكاة،  إما أالَّ يكون مؤثِّ ل من النقد إلى تأثيرُ ا على الحــول؛ كالتحوُّ رً ه على حســاب الزكاة،  إما أالَّ يكون مؤثِّ تأثيرُ
ا بســبب ما يكون في المال من زيادة  رً روض التجارة أو العكس، وإما أن يكون مؤثِّ ا بســبب ما يكون في المال من زيادة عُ رً روض التجارة أو العكس، وإما أن يكون مؤثِّ عُ

أو نقصان تؤثِّر على حساب الزكاة.أو نقصان تؤثِّر على حساب الزكاة.
 ، ق من أصول هذه األموال ومصادرها وتاريخِ تملُّكِها ممكنٌ ، وال ريب أن التحقُّ ق من أصول هذه األموال ومصادرها وتاريخِ تملُّكِها ممكنٌ وال ريب أن التحقُّ
إال أنه يترتَّب عليه مشقة في الحســاب، والذي يظهر أنه يجوز اعتبار السنة الشمسية إال أنه يترتَّب عليه مشقة في الحســاب، والذي يظهر أنه يجوز اعتبار السنة الشمسية 

أصالً في حساب الزكاة في شركات المساهمة، ويؤيِّده ما يلي:أصالً في حساب الزكاة في شركات المساهمة، ويؤيِّده ما يلي:
ا؛ تحصيالً لمصلحة  ا؛ تحصيالً لمصلحة - ما ذهب إليه المالكيَّة من بعث اإلمام الساعي أولَ الثُّريَّ ١- ما ذهب إليه المالكيَّة من بعث اإلمام الساعي أولَ الثُّريَّ
اجتماع الناس في الماء، وقد نــص المالكية على عدم اعتبار ما يترتَّب على ذلك من اجتماع الناس في الماء، وقد نــص المالكية على عدم اعتبار ما يترتَّب على ذلك من 

زيادة أو نقص في المال الذي تجب فيه الزكاة.زيادة أو نقص في المال الذي تجب فيه الزكاة.
ومع أن المالكية لم يعتب روا الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية في مقدار ومع أن المالكية لم يعتب روا الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية في مقدار 
الزكاة، إال أن ما انتهى إليه االجتهاد المعاصر من اعتبار الفرق في مقدار الزكاة بحيث الزكاة، إال أن ما انتهى إليه االجتهاد المعاصر من اعتبار الفرق في مقدار الزكاة بحيث 
ر الواجب بـ ٢٫٥٧٧٥٢٫٥٧٧٥%، أَولى وأقربُ إلى مراعاة األصل في حساب الزكاة؛ ألنه %، أَولى وأقربُ إلى مراعاة األصل في حساب الزكاة؛ ألنه  قدَّ ر الواجب بـ يُ قدَّ يُ

ل بأَ ولى وأقر ب ما يكون لألصل الشرعي. ر العملُ باألصل فإنه يُعمَ ل بأَ ولى وأقر ب ما يكون لألصل الشرعي.متى ما تَعذَّ ر العملُ باألصل فإنه يُعمَ متى ما تَعذَّ
٢- ما ذهب إليه الحنفية من أن األموال المســتفادة فــي الحول تابعةٌ ألصل - ما ذهب إليه الحنفية من أن األموال المســتفادة فــي الحول تابعةٌ ألصل 
هم في ذلك المالكيَّةُ في األموال الظاهرة، فيقدر  وافِقُ هم في ذلك المالكيَّةُ في األموال الظاهرة، فيقدر األموال الزكوية في الحــول، ويُ وافِقُ األموال الزكوية في الحــول، ويُ
 ، لْ ، أن األموال كلَّها قد مضى عليها الحول، سواء ما حال عليه الحول حقيقةً وما لم يحُ لْ أن األموال كلَّها قد مضى عليها الحول، سواء ما حال عليه الحول حقيقةً وما لم يحُ

ويلحق به األرباح أو األموال المستفادة. ويلحق به األرباح أو األموال المستفادة. 
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ا في حساب  ا في حساب ويمكن أن يُســتثنى من ذلك إذا كان مقدار المال المســتفاد مؤثرً ويمكن أن يُســتثنى من ذلك إذا كان مقدار المال المســتفاد مؤثرً
ب  ب الزكاة، مثل ما يحصل في شركات المساهمة من زيادة في رأس المال، فعندها تُحتسَ الزكاة، مثل ما يحصل في شركات المساهمة من زيادة في رأس المال، فعندها تُحتسَ
طٌ بين  طٌ بين الزكاة على هذه الزيادة من تاريخ الزيادة إلى نهاية السنة المالية، وهو تقدير وسَ الزكاة على هذه الزيادة من تاريخ الزيادة إلى نهاية السنة المالية، وهو تقدير وسَ
قول الحنفية والمالكية في ضمِّ المال المســتفاد للنِّصاب في الحول والمقدار، وبين قول الحنفية والمالكية في ضمِّ المال المســتفاد للنِّصاب في الحول والمقدار، وبين 
م من مقصد  م من مقصد قول الشــافعية في اســتئناف حولٍ للمال المســتفاد، وهو موافق لما تقدَّ قول الشــافعية في اســتئناف حولٍ للمال المســتفاد، وهو موافق لما تقدَّ

، والتيسير في حساب الزكاة. ، والتيسير في حساب الزكاة.الشريعة في التعديل بين حق الفقير والغنيِّ الشريعة في التعديل بين حق الفقير والغنيِّ
عتبَر فيه عــدمُ انقطاع النصاب في  ا يُ عتبَر فيه عــدمُ انقطاع النصاب في - أن اعتبــار الحول عنــد الفقهاء جميعً ا يُ ٣- أن اعتبــار الحول عنــد الفقهاء جميعً
ا في شركات المساهمة، إال أنه لندرته ال يمكن  ا في شركات المساهمة، إال أنه لندرته ال يمكن الحول، وهذا االحتمال وإن كان واردً الحول، وهذا االحتمال وإن كان واردً

عتبر به؛ ألنه خالف األصل. ه، فال يُ عتبر به؛ ألنه خالف األصل.اعتبارُ ه، فال يُ اعتبارُ
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ة ويَّ ةالتقدير في شروط األموال الزكَ ويَّ التقدير في شروط األموال الزكَ
في شركات المساهمةفي شركات المساهمة

وقد انتظم الكالم على هذا المبحث في أربعة مطالب، وهي:وقد انتظم الكالم على هذا المبحث في أربعة مطالب، وهي:
المطلب األول: التقدير في شروط النقدين.المطلب األول: التقدير في شروط النقدين.

األصل في زكاة النقدين أنها تتعلَّــق بالذهب والفضة دون غيرهما مما يجري األصل في زكاة النقدين أنها تتعلَّــق بالذهب والفضة دون غيرهما مما يجري 
روض التجارة  ق فيها شــرطُ زكاة عُ روض، إال أن يتحقَّ لُ من العمالت أو العُ روض التجارة فيه التعامُ ق فيها شــرطُ زكاة عُ روض، إال أن يتحقَّ لُ من العمالت أو العُ فيه التعامُ
عَ التعامل بالذهب والفضة، فقد اتجه هذا المطلب إلى  عَ التعامل بالذهب والفضة، فقد اتجه هذا المطلب إلى كما ســيأتي، غير أنه لما تَراجَ كما ســيأتي، غير أنه لما تَراجَ

دراسة العمالت المعاصرة من حيث عالقتها بزكاة النقدين.دراسة العمالت المعاصرة من حيث عالقتها بزكاة النقدين.
التقدير في زكاة العمالت المعاصرة:التقدير في زكاة العمالت المعاصرة:

مــن المعلوم أن العمالت المعاصرة كالريــال والدوالر وغيرها من العمالت مــن المعلوم أن العمالت المعاصرة كالريــال والدوالر وغيرها من العمالت 
رها البنوك المركزية = ليســت ذهبًا وال فضة، واألحكامُ الشــرعية في زكاة  رها البنوك المركزية = ليســت ذهبًا وال فضة، واألحكامُ الشــرعية في زكاة التي تُصدِ التي تُصدِ
النقدين مرتبطــةٌ بالذهب والفضة، فهل يقال: إنها ملحقة بــزكاة النقدين أو بغيرها؟ النقدين مرتبطــةٌ بالذهب والفضة، فهل يقال: إنها ملحقة بــزكاة النقدين أو بغيرها؟ 

األمر الذي كان سببًا لكثير من االختالف وقتَ شيوع التعامل بهذه العمالت.األمر الذي كان سببًا لكثير من االختالف وقتَ شيوع التعامل بهذه العمالت.
وقد أَولى االجتهادُ المعاصر مســألةَ زكاة األوراق المالية عنايةً خاصة؛ بسبب وقد أَولى االجتهادُ المعاصر مســألةَ زكاة األوراق المالية عنايةً خاصة؛ بسبب 
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العدول عــن التعامل بالذهب والفضة كوســيط في التبادالت إلــى هذه العمالت، العدول عــن التعامل بالذهب والفضة كوســيط في التبادالت إلــى هذه العمالت، 
مين في زكاة  مين في زكاة وقد رأيت التأســيس لهذا االجتهاد المعاصر من اجتهــاد الفقهاء المتقدِّ وقد رأيت التأســيس لهذا االجتهاد المعاصر من اجتهــاد الفقهاء المتقدِّ

الفلوس، وبيانه فيما يلي:الفلوس، وبيانه فيما يلي:
ع على أَفْلُس جمع قلة،  ع على أَفْلُس جمع قلة، ، جمع فَلْس، وهو جمعُ كثرة، وتُجمَ الفلوس في اللغةالفلوس في اللغة، جمع فَلْس، وهو جمعُ كثرة، وتُجمَ
ا في  ، وصار نقدً ب من المعادن من غير الذهب والفضة ســكةً ــرِ ا في وتطلَق على: ما ضُ ، وصار نقدً ب من المعادن من غير الذهب والفضة ســكةً ــرِ وتطلَق على: ما ضُ

رفًا، وثمنًا باصطالح الناس(١). .  رفًا، وثمنًا باصطالح الناسالتعامل عُ التعامل عُ
وقد اختلَف الفقهاء في حكم زكاة الفلوس على قولين: وقد اختلَف الفقهاء في حكم زكاة الفلوس على قولين: 

دت للتجارة  روض التجارة، فتجب الزكاة فيها إذا قُصِ كمَ عُ دت للتجارة أن لها حُ روض التجارة، فتجب الزكاة فيها إذا قُصِ كمَ عُ االتجاه األول: االتجاه األول: أن لها حُ
د بها االقتناءُ واالدخار. د بها االقتناءُ واالدخار.فيقتنيها لشراء عروض التجارة، وال تجب الزكاة فيها إذا قُصِ فيقتنيها لشراء عروض التجارة، وال تجب الزكاة فيها إذا قُصِ

وهذا المعتمد من مذهب الحنفيَّةوهذا المعتمد من مذهب الحنفيَّة(٢) والمالكيَّة والمالكيَّة(٣) والشافعيَّة والشافعيَّة(٤) والحنابلة والحنابلة(٥). . 
ويَّة التي  ويَّة التي أن وجــوب الزكاة محصور في األمــوال الزكَ ومســتند هذا االتجاه: ومســتند هذا االتجاه: أن وجــوب الزكاة محصور في األمــوال الزكَ
ل الفلوسُ في شيء من األموال الزكوية إال أن تكون للتجارة.  دها الشرع، وال تدخُ ل الفلوسُ في شيء من األموال الزكوية إال أن تكون للتجارة. حدَّ دها الشرع، وال تدخُ حدَّ
وقــد حكى اإلمام مالكٌ عدم االختالف على عدم وجــوب الزكاة فيها، كما ورد في وقــد حكى اإلمام مالكٌ عدم االختالف على عدم وجــوب الزكاة فيها، كما ورد في 
: أرأيت لو كانت عند رجل فلوسٌ في قيمتها مئتا درهم، فحال عليها  : أرأيت لو كانت عند رجل فلوسٌ في قيمتها مئتا درهم، فحال عليها «المدونة»: (قلتُ «المدونة»: (قلتُ
، ما قول مالك في ذلك؟ قال: ال زكاة عليه فيها، وهذا مما ال اختالف فيه، إال  ، ما قول مالك في ذلك؟ قال: ال زكاة عليه فيها، وهذا مما ال اختالف فيه، إال الحــولُ الحــولُ

ل محملَ العُروض)(٦). .  ل محملَ العُروض)أن يكون ممن يدير، فتُحمَ أن يكون ممن يدير، فتُحمَ
ينظــر مادة (ف ل س) في: مختــار الصحاح، ص٥١١٥١١، تاج العــروس ، تاج العــروس ٣٤٣٣٤٣/١٦١٦، معجم ، معجم  ينظــر مادة (ف ل س) في: مختــار الصحاح، ص   (١)

المصطلحات االقتصادية، نزيه حماد، صالمصطلحات االقتصادية، نزيه حماد، ص٣٥٥٣٥٥.
ينظر: المبسوط ١٩٨١٩٨/٢، الفتاو الهندية ، الفتاو الهندية ١٧٩١٧٩/١. ينظر: المبسوط    (٢)

ينظر: الشرح الكبير ٤٥٥٤٥٥/١، حاشية العدوي على الخرشي ، حاشية العدوي على الخرشي ١٧٧١٧٧/٢-١٧٨١٧٨. ينظر: الشرح الكبير    (٣)
ينظر: األم، للشافعي ٨٩٨٩/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٩٤٣٩٤/١. ينظر: األم، للشافعي    (٤)

ينظر: كشاف القناع ٥/٥، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٨٣٨٣/٢، ، ٨٩٨٩. ينظر: كشاف القناع    (٥)
المدونة ٣٤١٣٤١/١. .  المدونة    (٦)
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٢٦٥٢٦٥

واالتجــاه الثاني: أنه تجب زكاتُها إذا كانت رائجة أو كانت للتجارة، وهو قولٌ واالتجــاه الثاني: أنه تجب زكاتُها إذا كانت رائجة أو كانت للتجارة، وهو قولٌ 
عند الحنفيَّةعند الحنفيَّة(١) والمالكيَّة والمالكيَّة(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).

ت قراراتُ المجامع الفقهية في زكاة العمالت المعاصرة؛  ذَ ت قراراتُ المجامع الفقهية في زكاة العمالت المعاصرة؛ وبهــذا االتجاه أخَ ذَ وبهــذا االتجاه أخَ
مثل: مجلس هيئة كبار العلماءمثل: مجلس هيئة كبار العلماء(٤) في قرارها رقم ( في قرارها رقم (١٠١٠) وتاريخ ) وتاريخ ١٣٩٣١٣٩٣/٨/١٧١٧هـهـ(٥)، ، 
والمجمــع الفقهي اإلســالمي التابع لرابطة العالم اإلســالمي في القــرار رقم: والمجمــع الفقهي اإلســالمي التابع لرابطة العالم اإلســالمي في القــرار رقم: ٢٢٢٢ 
(٥/٦)(٦)، ومجمــع الفقه اإلســالمي الدولي فــي القرار رقــم (، ومجمــع الفقه اإلســالمي الدولي فــي القرار رقــم (٩) ) ٨٦٨٦/٧/٣ (٧)، ، 
والمجلس الشــرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات اإلسالمية في المعيار والمجلس الشــرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات اإلسالمية في المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة، بند ) بشأن الزكاة، بند ٢/١/٣.
ومســتند هذا االتجاه: ومســتند هذا االتجاه: أن العمالت المعاصرة حلَّتْ محلَّ الذهب والفضة في أن العمالت المعاصرة حلَّتْ محلَّ الذهب والفضة في 
ا للذهب  ا للذهب كونها قيمَ األشــياء ومخزون الثروة ووســيطًا في التبادل، بل أصبح مقياسً كونها قيمَ األشــياء ومخزون الثروة ووســيطًا في التبادل، بل أصبح مقياسً

ا بذاته، كقيام النقديَّة في الذهب والفضة. ا قائمً ا بذاته، كقيام النقديَّة في الذهب والفضة.والفضة، فوجب اعتباره نقدً ا قائمً والفضة، فوجب اعتباره نقدً
؛ ألن زكاة النقدين مختصة  دُ من حيث النظــر الفقهــيُّ ؛ ألن زكاة النقدين مختصة وقــول الجمهــور أقعَ دُ من حيث النظــر الفقهــيُّ وقــول الجمهــور أقعَ

ينظر: حاشية الشرنباللي على درر الحكام ١٨١١٨١/١. ينظر: حاشية الشرنباللي على درر الحكام    (١)
ينظر: الفواكه الدواني ٣٢٩٣٢٩/١. ينظر: الفواكه الدواني    (٢)

ينظر: اإلنصاف ٩/٧. ينظر: اإلنصاف    (٣)
هيئــة كبار العلمــاء بالمملكة العربية الســعودية:هيئــة كبار العلمــاء بالمملكة العربية الســعودية: هيئة شــرعية تتكون من عــدد من كبار  هيئة شــرعية تتكون من عــدد من كبار   (٤)
المتخصصين في الشريعة اإلسالمية في الســعودية، ويكون اختيارهم بأمر ملكي، وتتولى المتخصصين في الشريعة اإلسالمية في الســعودية، ويكون اختيارهم بأمر ملكي، وتتولى 
بموجب نظامها بحث المســائل الفقهية المحالة إليها من ولــي األمر، وتقوم بالتوصية في بموجب نظامها بحث المســائل الفقهية المحالة إليها من ولــي األمر، وتقوم بالتوصية في 
القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة يسترشد بها ولي األمر، وقد تأسست الهيئة عام القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة يسترشد بها ولي األمر، وقد تأسست الهيئة عام 
١٣٩١١٣٩١هـ، ولها مرجعيتها الكبر في المملكة العربية الســعودية وفي العالم اإلســالمي، هـ، ولها مرجعيتها الكبر في المملكة العربية الســعودية وفي العالم اإلســالمي، 

ينظر: نظام والئحة سير العمل في هيئة كبار العلماء، صينظر: نظام والئحة سير العمل في هيئة كبار العلماء، ص٣، «الفتيا المعاصرة»، ص، «الفتيا المعاصرة»، ص٨٠٨٨٠٨.
أبحاث هيئة كبار العلماء ٨٨٨٨/١. أبحاث هيئة كبار العلماء    (٥)

قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي، ص١١٠١١٠. .  قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي، ص   (٦)
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثالث ١٩٦٥١٩٦٥/٣. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثالث    (٧)
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ةٌ للثَّمنيَّةِ بأصل الخلقة، بخالف الفلوس التي تكون قيمتها  دَّ عَ ةٌ للثَّمنيَّةِ بأصل الخلقة، بخالف الفلوس التي تكون قيمتها بالذهب والفضة، وهي مُ دَّ عَ بالذهب والفضة، وهي مُ
روض، والثَّمنيَّةُ عارضة لها)(١)، ،  عِ الناس عليها؛ فهي (في األصل من باب العُ ن تَواضُ روض، والثَّمنيَّةُ عارضة لها)مِ عِ الناس عليها؛ فهي (في األصل من باب العُ ن تَواضُ مِ
قت باألثمان،  قت باألثمان، غيــر أنها لما كانت رائجة، وأصبحت بديالً عن الذهــب والفضة، أُلحِ غيــر أنها لما كانت رائجة، وأصبحت بديالً عن الذهــب والفضة، أُلحِ
كمُ األثمان)(٢)، ،  غلِبُ عليهــا حُ كمُ األثمان)وفي هــذا يقول اإلمام ابن تيميــة: (الفلوس النافقة يَ غلِبُ عليهــا حُ وفي هــذا يقول اإلمام ابن تيميــة: (الفلوس النافقة يَ

فيكون وجوب الزكاة فيها من باب التقديرات الشرعية.فيكون وجوب الزكاة فيها من باب التقديرات الشرعية.
قَ بين واقع الفلوس في األزمان  قَ بين واقع الفلوس في األزمان واعتبَرت االجتهادات الجماعيَّةُ المعاصرة الفرْ واعتبَرت االجتهادات الجماعيَّةُ المعاصرة الفرْ
بةَ على عدم إيجاب الزكاة  بةَ على عدم إيجاب الزكاة المتقدمة وبين واقع العمالت في عصرنا، والمآالتِ المترتِّ المتقدمة وبين واقع العمالت في عصرنا، والمآالتِ المترتِّ
ها وســيطًا في  ها وســيطًا في في كلٍّ منها؛ فلم تكن الفلوس في رتبة الذهب والفضة من حيث اعتبارُ في كلٍّ منها؛ فلم تكن الفلوس في رتبة الذهب والفضة من حيث اعتبارُ
ا للثروة وتقويم األشــياء، أما في عصرنا الحاضر، فقد أضحت هذه  ا للثروة وتقويم األشــياء، أما في عصرنا الحاضر، فقد أضحت هذه التبادالت ومكنزً التبادالت ومكنزً
ا لتقويم األشياء، حتى  ا لتقويم األشياء، حتى العمالتُ األصلَ في التبادالت والمكنز الرئيس للثروة ومعيارً العمالتُ األصلَ في التبادالت والمكنز الرئيس للثروة ومعيارً

مان بهذه العمالت.  قوَّ مان بهذه العمالت. إن الذهب والفضة يُ قوَّ إن الذهب والفضة يُ
وأمــا من حيث المــآل، فلم يكن من شــأن القول بعدم إيجــاب الزكاة في وأمــا من حيث المــآل، فلم يكن من شــأن القول بعدم إيجــاب الزكاة في 
الفلــوس إذا كانت لالدخــار والنفقة= اإلخاللُ بمقصود الشــارع في التعديل بين الفلــوس إذا كانت لالدخــار والنفقة= اإلخاللُ بمقصود الشــارع في التعديل بين 
الفقراء واألغنياء، غيــر أن القول بعدم وجوب الزكاة فــي العمالت المعاصرة إذا الفقراء واألغنياء، غيــر أن القول بعدم وجوب الزكاة فــي العمالت المعاصرة إذا 
ن شــأنه أن يؤدي إلى اإلخالل بمقصود الشــارع في التعديل  ، مِ ــد بها االدخارُ ن شــأنه أن يؤدي إلى اإلخالل بمقصود الشــارع في التعديل قُصِ ، مِ ــد بها االدخارُ قُصِ
بيــن األغنياء والفقراء، وفي هــذا يقول اإلمام محمد الخضر حســين: (واألوراق بيــن األغنياء والفقراء، وفي هــذا يقول اإلمام محمد الخضر حســين: (واألوراق 
ةُ المســتعملة مكانَ الذهب والفضة تجب فيها الزكاة كما تجب في النقدين،  ةُ المســتعملة مكانَ الذهب والفضة تجب فيها الزكاة كما تجب في النقدين، النقديَّ النقديَّ
طِف عليهم، فيَضيع ركنٌ من  طتْ حقوق الفقراء وما عُ طِف عليهم، فيَضيع ركنٌ من فإذا اعتُبرت من العُروض سقَ طتْ حقوق الفقراء وما عُ فإذا اعتُبرت من العُروض سقَ

أركان اإلسالم)أركان اإلسالم)(٣).
.٤٥٩٤٥٩/٢٩٢٩ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (١)

السابقلسابق ٤٦٩٤٦٩/٢٩٢٩. ا   (٢)
فتاو اإلمام محمد الخضر حسين، ص٣٧١٣٧١. فتاو اإلمام محمد الخضر حسين، ص   (٣)
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٢٦٧٢٦٧

روض التجارة. روض التجارة.المطلب الثاني: التقدير في شروط عُ المطلب الثاني: التقدير في شروط عُ

روض التجارة. : مفهوم عُ روض التجارة.أوالً : مفهوم عُ أوالً

ض، وهو المتاع، وهو: غير األثمان من المال على اختالف  رْ ض، وهو المتاع، وهو: غير األثمان من المال على اختالف العُروض جمع عَ رْ العُروض جمع عَ
أنواعه؛ من الحيوان والعقار والثياب وسائر األموالأنواعه؛ من الحيوان والعقار والثياب وسائر األموال(١). . 

روض التجارة. ا: مشروعية زكاة عُ روض التجارة.ثانيً ا: مشروعية زكاة عُ ثانيً

بيد: (فعلى هذا أموالُ  بيد: (فعلى هذا أموالُ تجب زكاة العروض في قول أكثرِ أهل العلم؛ وقال أبو عُ تجب زكاة العروض في قول أكثرِ أهل العلم؛ وقال أبو عُ
عَ المســلمون- أن الزكاة فرضٌ واجــب فيها، وأما القول  عَ المســلمون- أن الزكاة فرضٌ واجــب فيها، وأما القول التجار عندنا -وعليه أجمَ التجار عندنا -وعليه أجمَ
عَ أهل العلم على  عَ أهل العلم على . قال ابن المنذر: (أجمَ اآلخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)اآلخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)(٢). قال ابن المنذر: (أجمَ

.(٣)( ، إذا حال عليها الحولُ راد بها التجارةُ الزكاةَ )أن في العروض التي يُ ، إذا حال عليها الحولُ راد بها التجارةُ الزكاةَ أن في العروض التي يُ
واألصل فيها ما اســتفاض عند الصحابة ومَن بعدهم من وجوب الزكاة فيها، واألصل فيها ما اســتفاض عند الصحابة ومَن بعدهم من وجوب الزكاة فيها، 
وعمــوم قوله تعالــى: وعمــوم قوله تعالــى: نث   o   n   m   l   k   j   i      مثنث   o   n   m   l   k   j   i      مث(٤)، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى: 

نث k   j   i   h   g   f   e   d   c   مثنث k   j   i   h   g   f   e   d   c   مث(٥)، ونحو ذلك من اآليات.، ونحو ذلك من اآليات.

ــنة، فدلَّ على ذلك أحاديثُ ال تخلو من ضعف، أو أنها ليست نصا  ــنة، فدلَّ على ذلك أحاديثُ ال تخلو من ضعف، أو أنها ليست نصا أما من السُّ أما من السُّ
في الداللة، منها:في الداللة، منها:

  قال: (كان رســول الله  قال: (كان رســول الله  َرة ــمُ رةَ - ما رواه أبو داود عن سَ ــمُ ١- ما رواه أبو داود عن سَ
دُّ للبيع)(٦). جَ الصدقةَ من الذي نُعِ نا أن نُخرِ رُ دُّ للبيع)يأمُ جَ الصدقةَ من الذي نُعِ نا أن نُخرِ رُ يأمُ

ينظر: مادة (ع ر ض) في مقاييس اللغة ٢٦٩٢٦٩/٤، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٣٢٨٣٢٨-٣٢٩٣٢٩، معجم ، معجم  ينظر: مادة (ع ر ض) في مقاييس اللغة    (١)
المصطلحات المالية واالقتصادية، نزيه حماد، صالمصطلحات المالية واالقتصادية، نزيه حماد، ص٣١٣٣١٣.

األموال ٨٥٨٥/٢. .  األموال   ينظر: المغني ٢٤٨٢٤٨/٤. . (٢)  ينظر: المغني    (٣)
سورة التوبة، اآلية: ١٠٣١٠٣. .  سورة التوبة، اآلية:   سورة المعارج، اآليتان: ٢٤٢٤-٢٥٢٥.(٤)  سورة المعارج، اآليتان:    (٥)

أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة،  أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة،    (٦)= = 
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  قال سمعتُ رسول الله ، قال سمعتُ رسول الله ، ٢- ما رواه الدارقطني عن أبي ذر - ما رواه الدارقطني عن أبي ذر
 . .(١)« تُهُ قَ دَ فِي الْبَزِّ صَ ا، وَ تُهَ قَ دَ نَمِ صَ فِي الْغَ ا، وَ تُهَ قَ دَ بِلِ صَ ِ »«فِي اإلْ تُهُ قَ دَ فِي الْبَزِّ صَ ا، وَ تُهَ قَ دَ نَمِ صَ فِي الْغَ ا، وَ تُهَ قَ دَ بِلِ صَ ِ يقول: يقول: «فِي اإلْ

دة مستفيضة، منها: دة مستفيضة، منها:أما اآلثار عن الصحابة فمتعدِّ أما اآلثار عن الصحابة فمتعدِّ
: ما لي  ، فقال: أدِّ زكاةَ مالك، فقلتُ ماسٍ قال: مرَّ بــي عمرُ وي عن حِ : ما لي - ما رُ ، فقال: أدِّ زكاةَ مالك، فقلتُ ماسٍ قال: مرَّ بــي عمرُ وي عن حِ ١- ما رُ
ها ثم أدِّ زكاتها(٢). قال ابن قدامة: (وهذه مسألة يشتهر . قال ابن قدامة: (وهذه مسألة يشتهر  مْ ، فقال: قوِّ مٌ ابٌ وأَدَ عَ ها ثم أدِّ زكاتهامالٌ إال جِ مْ ، فقال: قوِّ مٌ ابٌ وأَدَ عَ مالٌ إال جِ

ا)(٣). ، فتكون إجماعً رْ ثلُها ولم تُنكَ ا)مِ ، فتكون إجماعً رْ ثلُها ولم تُنكَ مِ
٢- مــا رواه أبو عبيد من قول ابن عمر - مــا رواه أبو عبيد من قول ابن عمر : (ما كان من رقيق أو بزٍّ يراد به : (ما كان من رقيق أو بزٍّ يراد به 
ا لتجارة)(٥). ضً رْ ضِ زكاةٌ إال عَ رْ ا لتجارة). ويرو عنه بلفظ: (ليس في العَ ضً رْ ضِ زكاةٌ إال عَ رْ التجارة ففيه الزكاة)التجارة ففيه الزكاة)(٤). ويرو عنه بلفظ: (ليس في العَ
٣- ما رواه أبو عبيد عن ابــن عباس - ما رواه أبو عبيد عن ابــن عباس  أنه كان يقول: (ال بأس بالتربُّص  أنه كان يقول: (ال بأس بالتربُّص 

حتى يبيع، والزكاةُ واجبة عليه)حتى يبيع، والزكاةُ واجبة عليه)(٦).
برقم (١٥٦٢١٥٦٢)، وقال الحافظ في البلوغ ()، وقال الحافظ في البلوغ (٦٢٣٦٢٣): (بإسناد فيه لين).): (بإسناد فيه لين). برقم (   =

أخرجه الدارقطني، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة ١٢٨١٢٨/٢، والبيهقي في ، والبيهقي في  أخرجه الدارقطني، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة    (١)
ق، باب زكاة التجارة ١٤٧١٤٧/٤، وقال ، وقال  رِ ق، باب زكاة التجارة الســنن الكبير، كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الوَ رِ الســنن الكبير، كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الوَ

الدارقطني: (رجاله ثقات).الدارقطني: (رجاله ثقات).
أخرجه عبد الرزاق في المصنــف، كتاب الزكاة، باب الزكاة من العروض، برقم (٧٠٩٩٧٠٩٩)، )،  أخرجه عبد الرزاق في المصنــف، كتاب الزكاة، باب الزكاة من العروض، برقم (   (٢)
وابن أبي شــيبة في المصنف، كتاب الزكاة، ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه وابن أبي شــيبة في المصنف، كتاب الزكاة، ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه 
الحول، برقم (الحول، برقم (١٠٥٥٧١٠٥٥٧)، وأبو عبيد في األموال )، وأبو عبيد في األموال ٨٠٨٠/٢، والبيهقي في الســنن الكبير، كتاب ، والبيهقي في الســنن الكبير، كتاب 

الزكاة، باب زكاة التجارة الزكاة، باب زكاة التجارة ٤١٧٤١٧/٤.
المغني ٢٤٩٢٤٩/٤. المغني    (٣)
األموال ٨١٨١/٢. األموال    (٤)

أخرجه الشــافعي في األم ٤٩٤٩/٢، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن واآلثار (، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن واآلثار (٨٣١٤٨٣١٤)، )،  أخرجه الشــافعي في األم    (٥)
وصحح الشافعي إسناده في كتابه القديم، كما نقله عنه البيهقي في السنن الكبير وصحح الشافعي إسناده في كتابه القديم، كما نقله عنه البيهقي في السنن الكبير ١٤٧١٤٧/٤.

األموال ٨١٨١/٢. األموال    (٦)
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٢٦٩٢٦٩

، فوجبــت فيه الزكاة  روض التجــارة مالٌ نامٍ ، فوجبــت فيه الزكاة وأمــا من حيث النظر، فــألنَّ عُ روض التجــارة مالٌ نامٍ وأمــا من حيث النظر، فــألنَّ عُ
كالســائمة. قال أبو عبيد: (وأما أموال التجارة، فإنما هي للنماء وطلب الفضل، فهي كالســائمة. قال أبو عبيد: (وأما أموال التجارة، فإنما هي للنماء وطلب الفضل، فهي 
في هذه الحال تشــبه سائمةَ المواشي التي يُطلَب نسلُها وزيادتها، فوجبت فيها الزكاة في هذه الحال تشــبه سائمةَ المواشي التي يُطلَب نسلُها وزيادتها، فوجبت فيها الزكاة 
ــنَّتِها، فزكاة التجارات على القيم، وزكاة  ــنَّتِها، فزكاة التجارات على القيم، وزكاة لذلك، إال أن كل واحدة منهما تزكَّى على سُ لذلك، إال أن كل واحدة منهما تزكَّى على سُ

المواشي على الفرائض)المواشي على الفرائض)(١). . 
روض التجارة. ا: تقدير نصاب عُ روض التجارة.ثالثً ا: تقدير نصاب عُ ثالثً

ر نصابها بنصاب  قدَّ بَعٌ لزكاة النقدين؛ ولهذا يُ ــروض التجارة في األصل تَ ر نصابها بنصاب زكاة عُ قدَّ بَعٌ لزكاة النقدين؛ ولهذا يُ ــروض التجارة في األصل تَ زكاة عُ
مُّ إليهما في تكميل النصاب. جــاء في فتاو وتوصيات  مُ بهمــا، وتُضَ مُّ إليهما في تكميل النصاب. جــاء في فتاو وتوصيات النقديــن، وتُقوَّ مُ بهمــا، وتُضَ النقديــن، وتُقوَّ
ه  ه الندوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة: (ال يختلف النصاب والمقدار الواجبُ إخراجُ الندوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة: (ال يختلف النصاب والمقدار الواجبُ إخراجُ
رَّ إجماع الفقهاء المعتبرين)(٢). روض التجارة، وعلى ذلك استقَ رَّ إجماع الفقهاء المعتبرين)بين زكاة النقود وزكاة عُ روض التجارة، وعلى ذلك استقَ بين زكاة النقود وزكاة عُ
وقد اختلــف الفقهاء فيما يكون به تقويم نصاب العــروض، هل هو بالذهب وقد اختلــف الفقهاء فيما يكون به تقويم نصاب العــروض، هل هو بالذهب 

أو بالفضة؟ على أقوال:أو بالفضة؟ على أقوال:
القول األول: القول األول: أنه يُخيَّر بينهما في حال التســاوي، فــإذا اختلفا في القيمة تعيّن أنه يُخيَّر بينهما في حال التســاوي، فــإذا اختلفا في القيمة تعيّن 
هما أروج؛ تعيّن به، وهذا مذهب  هما أروج؛ تعيّن به، وهذا مذهب التقويــم بما يبلغُ به نصابًا، فإن بلغ بكلٍّ منهما وأَحدُ التقويــم بما يبلغُ به نصابًا، فإن بلغ بكلٍّ منهما وأَحدُ

الحنفيَّةالحنفيَّة(٣).
مت  م بالنقد الذي اشــتُريت به، فإن اشتُريت بعُروض قوِّ مت أنها تُقوَّ م بالنقد الذي اشــتُريت به، فإن اشتُريت بعُروض قوِّ القول الثاني: القول الثاني: أنها تُقوَّ
بالغالب من نقد البلد، فإنْ غلَب نقدانِ فيتعيــن التقويم بالذي يبلغ به نصابًا، فإنْ بلغ بالغالب من نقد البلد، فإنْ غلَب نقدانِ فيتعيــن التقويم بالذي يبلغ به نصابًا، فإنْ بلغ 

م باألحظِّ للفقراء، وهذا مذهب الشافعيَّة(٤). ا بهما قوِّ م باألحظِّ للفقراء، وهذا مذهب الشافعيَّةنصابً ا بهما قوِّ نصابً
األموال ٨٥٨٥/٢. األموال    (١)

أعمال وأبحاث الندوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٤٤٣٤٤٣. أعمال وأبحاث الندوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (٢)
ينظر: الدر المختار ٩٩٩٩/٢، الفتاو الهندية ، الفتاو الهندية ١٧٩١٧٩/١. ينظر: الدر المختار    (٣)

ينظر: مغني المحتاج ١٠٨١٠٨/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٠٣١٠٣/٣. ينظر: مغني المحتاج    (٤)
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م باألحظِّ للفقراء، بقطــع النظر عن جنس المال الذي  م باألحظِّ للفقراء، بقطــع النظر عن جنس المال الذي أنها تُقوَّ القــول الثالث: القــول الثالث: أنها تُقوَّ
اشتُريت به، وهذا مذهب الحنابلةاشتُريت به، وهذا مذهب الحنابلة(١). . 

بــاع غالبًا بالفضة  باع غالبًــا بالذهب بالذهب، وما يُ م ما يُ قــوَّ بــاع غالبًا بالفضة يُ باع غالبًــا بالذهب بالذهب، وما يُ م ما يُ قــوَّ القــول الرابع: القــول الرابع: يُ
بالفضة؛ ألنه قيمة االستهالك، فإن كانت تُباع بهما، واستويا بالنسبة إلى الزكاة، يُخيَّر، بالفضة؛ ألنه قيمة االستهالك، فإن كانت تُباع بهما، واستويا بالنسبة إلى الزكاة، يُخيَّر، 

وهذا مذهب المالكيَّةوهذا مذهب المالكيَّة(٢).
، ومال إليه بعض  ، ومال إليه بعض أن التقويم يكون بنصاب الذهب خاصــةً القول الخامــس: القول الخامــس: أن التقويم يكون بنصاب الذهب خاصــةً
الفقهــاء المعاصرين، منهم عبدالرحمن حســن وعبد الوهاب خــالف وأبو زهرةالفقهــاء المعاصرين، منهم عبدالرحمن حســن وعبد الوهاب خــالف وأبو زهرة(٣) 

ود. محمد سليمان األشقرود. محمد سليمان األشقر(٤). . 
وذلك لثبات القوة الشــرائية للذهــب، وأن الثبات في قوة الذهب الشــرائية وذلك لثبات القوة الشــرائية للذهــب، وأن الثبات في قوة الذهب الشــرائية 
ق به حكمــةُ تقدير النصاب على الوجه األكمل، بخــالف نصاب الفضة. (فإن  ق به حكمــةُ تقدير النصاب على الوجه األكمل، بخــالف نصاب الفضة. (فإن تتحقَّ تتحقَّ
ا- كان يُشتر بها في عهد النبي  عشرون  عشرون  ا- كان يُشتر بها في عهد النبي نصاب الذهب -العشرين دينارً نصاب الذهب -العشرين دينارً
شــاةً من شــياه الحجاز تقريبًا، وكذلك نصاب الفضة -المئتا درهم- كان يُشتر بها شــاةً من شــياه الحجاز تقريبًا، وكذلك نصاب الفضة -المئتا درهم- كان يُشتر بها 
ا، بينما العشرون مثقاالً تكفي اآلن (١٤١٧١٤١٧هـ) لشراء عشرين هـ) لشراء عشرين  ا، بينما العشرون مثقاالً تكفي اآلن (عشرون شاة تقريبًا أيضً عشرون شاة تقريبًا أيضً

.(٥)( )شاةً من شياه الحجاز أو أقل قليالً شاةً من شياه الحجاز أو أقل قليالً
والذي يظهر أن القول بتعيُّن الذهب في تقييم النصاب له حظُّه من النظر، إال أنه والذي يظهر أن القول بتعيُّن الذهب في تقييم النصاب له حظُّه من النظر، إال أنه 
لم يَظهر لــي ما يوجب الخروجَ عن مقتضى كالم الجمهور من اعتبار األحظِّ للفقراء لم يَظهر لــي ما يوجب الخروجَ عن مقتضى كالم الجمهور من اعتبار األحظِّ للفقراء 
روض التجارة؛ ألن وجوب الزكاة ال يتحقق إال  روض التجارة؛ ألن وجوب الزكاة ال يتحقق إال في تقييــم نصاب األوراق النقدية وعُ في تقييــم نصاب األوراق النقدية وعُ

ينظر: كشاف القناع ٤٢٤٢/٥، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٧٢٢٧٢/٢. ينظر: كشاف القناع    (١)
ينظر: الذخيرة ٦٨٦٦٨٦/٣، كفاية الطالب الرباني ، كفاية الطالب الرباني ١٦٩١٦٩/٢. ينظر: الذخيرة    (٢)

ينظر: حلقة الدراسات االجتماعية، الدورة الثالثة، ص٣٧٧٣٧٧. ينظر: حلقة الدراسات االجتماعية، الدورة الثالثة، ص   (٣)
ينظر: األصول المحاســبية للتقويم في األموال الزكوية، ضمن: أبحــاث فقهية في قضايا  ينظر: األصول المحاســبية للتقويم في األموال الزكوية، ضمن: أبحــاث فقهية في قضايا    (٤)

الزكاة المعاصرة الزكاة المعاصرة ٣٠٣٠/١.
ينظر: المصدر السابق. ينظر: المصدر السابق.   (٥)
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٢٧١٢٧١

بــأن يكون ما يملِكه من النصاب فاضالً عن حاجــة المكلَّف ووفاء ديونه، فليس في بــأن يكون ما يملِكه من النصاب فاضالً عن حاجــة المكلَّف ووفاء ديونه، فليس في 
مَ منه عدمُ اعتبار  لَزِ جٌ على المكلَّــف، ولو صح ذلك لَ مَ منه عدمُ اعتبار فرض الزكاة في هذا القدر حرَ لَزِ جٌ على المكلَّــف، ولو صح ذلك لَ فرض الزكاة في هذا القدر حرَ
النصاب في زكاة الفضــة، وتقويمه بنصاب الذهب، ومثل هــذا ال أعلم قائالً به من النصاب في زكاة الفضــة، وتقويمه بنصاب الذهب، ومثل هــذا ال أعلم قائالً به من 
مين أو المتأخرين، فإذا صح اعتبار نصاب الفضة في زكاتها في الوقت الحاضر  مين أو المتأخرين، فإذا صح اعتبار نصاب الفضة في زكاتها في الوقت الحاضر المتقدِّ المتقدِّ

مع انخفاض قيمتها= صحَّ اعتبارها في زكاة األوراق النقدية، والله أعلم.مع انخفاض قيمتها= صحَّ اعتبارها في زكاة األوراق النقدية، والله أعلم.
قوا  قوا واتفَق الفقهاء على اعتبار الحول في وجوب الزكاة في مال التجارة، كما اتفَ واتفَق الفقهاء على اعتبار الحول في وجوب الزكاة في مال التجارة، كما اتفَ
مَّت  ا بنفســها، أو إذا ضُ روض التجارة إال إذا بلَغتْ نصابً مَّت على أن الزكاة ال تجب في عُ ا بنفســها، أو إذا ضُ روض التجارة إال إذا بلَغتْ نصابً على أن الزكاة ال تجب في عُ
، واختلَفوا في حكم نقصان النصاب في أول الحول أو في أثنائه،  ، واختلَفوا في حكم نقصان النصاب في أول الحول أو في أثنائه، إلــى ما عنده من نقدٍ إلــى ما عنده من نقدٍ

على أقوال:على أقوال:
رُّ  طِه، فال يضُ فَي الحول دون وسَ ط كمالُ النصاب في طرَ رُّ أنه يُشترَ طِه، فال يضُ فَي الحول دون وسَ ط كمالُ النصاب في طرَ القول األول: القول األول: أنه يُشترَ

نقصانُ النصاب في الحول، وهذا مذهب الحنفيَّةنقصانُ النصاب في الحول، وهذا مذهب الحنفيَّة(١). . 
ي عنه إال في آخره، فصار  فِ ي عنه إال في آخره، فصار أن التقويم يشــق في جميع الحــول، فعُ فِ تُهم: أن التقويم يشــق في جميع الحــول، فعُ جَّ تُهم: وحُ جَّ وحُ
ف قيمته في كل وقــت؛ ليعلم أن قيمته فيه تبلُغ  ف قيمته في كل وقــت؛ ليعلم أن قيمته فيه تبلُغ االعتبــارُ به، وألنه يحتاج إلى أن تُعرَ االعتبــارُ به، وألنه يحتاج إلى أن تُعرَ
. وأما اشتراط النصاب في ابتدائه؛ فلالنعقاد وتحقيق الغناء، وفي  ــقُّ . وأما اشتراط النصاب في ابتدائه؛ فلالنعقاد وتحقيق الغناء، وفي نصابًا، وذلك يشُ ــقُّ نصابًا، وذلك يشُ

انتهائه للوجوب.انتهائه للوجوب.
ا  ا ينعقد الحــول على ما دون النصاب، فــإذا كان في آخره نصابً القــول الثاني: القــول الثاني: ينعقد الحــول على ما دون النصاب، فــإذا كان في آخره نصابً

اه، وهذا مذهب المالكيَّة(٢)، والشافعيَّة، والشافعيَّة(٣). اه، وهذا مذهب المالكيَّةزكَّ زكَّ
ط كمال النصاب في جميع الحول، فال ينعقد الحول في  ط كمال النصاب في جميع الحول، فال ينعقد الحول في أنه يُشترَ القول الثالث: القول الثالث: أنه يُشترَ

ينظر: تبيين الحقائق ٢٨٠٢٨٠/١، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٢٩٢٢٩/٢. ينظر: تبيين الحقائق    (١)
ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٣١٤٣١/١، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٤٧١٤٧/٢. ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٢)

ينظر: نهاية المحتاج ١٠١١٠١/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٩٢٣٩٢/٣. ينظر: نهاية المحتاج    (٣)
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صَ النصابُ في أثنائه انقطَع الحول، وهذا مذهب  صَ النصابُ في أثنائه انقطَع الحول، وهذا مذهب العروض حتــى يبلُغ نصابًا، وإذا نقَ العروض حتــى يبلُغ نصابًا، وإذا نقَ
الحنابلةالحنابلة(١).

عتبَر له الحول والنصاب، فوجب اعتبار كمال النصاب في  عتبَر له الحول والنصاب، فوجب اعتبار كمال النصاب في بأنه مال يُ ــوا بأنه مال يُ ــوا واحتَجُّ واحتَجُّ
عتبَر لها ذلك.  عتبَر لها ذلك. جميع الحول، كسائر األموال التي يُ جميع الحول، كسائر األموال التي يُ

ا: شروط زكاة عروض التجارة. ا: شروط زكاة عروض التجارة.رابعً رابعً

اختلَف العلماء في الشــروط التي تجب بها زكاةُ عروض التجارة، والخالفُ اختلَف العلماء في الشــروط التي تجب بها زكاةُ عروض التجارة، والخالفُ 
ع إلى ثالثة أصول: ع إلى ثالثة أصول:في مجمله يمكن أن يَرجِ في مجمله يمكن أن يَرجِ

األصل األول: نية التجارة.األصل األول: نية التجارة.
اتفــق فقهاء المذاهــب األربعة على أن نية التجارة شــرطٌ فــي وجوب زكاة اتفــق فقهاء المذاهــب األربعة على أن نية التجارة شــرطٌ فــي وجوب زكاة 
م- في الفعل الذي يجب اقتران النية به، واألصل  روض، ومحلُّ خالفهم -كما تقدَّ م- في الفعل الذي يجب اقتران النية به، واألصل العُ روض، ومحلُّ خالفهم -كما تقدَّ العُ

فيه ما ورد عن ابن عمر فيه ما ورد عن ابن عمر : (ليس في العُروض زكاةٌ إال أن تكون للتجارة): (ليس في العُروض زكاةٌ إال أن تكون للتجارة)(٢).
صُّ من مطلق نية البيــع، فالتجارة تقليب للمال بقصد حصول  صُّ من مطلق نية البيــع، فالتجارة تقليب للمال بقصد حصول ونية التجارة أخَ ونية التجارة أخَ
الربح، وأما البيع فقد يبيع اإلنسان الشيءَ لرغبته عنه، مثل: لو كان عنده أرض اشتراها الربح، وأما البيع فقد يبيع اإلنسان الشيءَ لرغبته عنه، مثل: لو كان عنده أرض اشتراها 
ها للبيع؛ فإنها ال تكون للتجارة؛  ضَ ها للبيع؛ فإنها ال تكون للتجارة؛ للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرَ ضَ للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرَ
ــب، بل لرغبته عنها، وإن كان سيحرص على الحصول  ــب، بل لرغبته عنها، وإن كان سيحرص على الحصول ألن نية البيع هنا ليست للتكسُّ ألن نية البيع هنا ليست للتكسُّ
على ثمن أعلى للبيع، يقول الشيخ محمد ابن عثيمين على ثمن أعلى للبيع، يقول الشيخ محمد ابن عثيمين : (فهناك فرق بين شخص : (فهناك فرق بين شخص 
غِب عنه، وأراد أن يبيعه،  لَ عن هذا الشيء ورَ غِب عنه، وأراد أن يبيعه، يجعلها رأس مال يتجر بها، وشخصٍ عدَ لَ عن هذا الشيء ورَ يجعلها رأس مال يتجر بها، وشخصٍ عدَ

فالصورة األولى فيها الزكاةُ على القول الراجح، والثانية ال زكاة فيها)فالصورة األولى فيها الزكاةُ على القول الراجح، والثانية ال زكاة فيها)(٣).
ينظر: كشاف القناع ٣٣٣٣٣٣/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ١٨٦١٨٦/٢. ينظر: كشاف القناع    (١)

أخرجه الشافعي في األم ٤٦٤٦/٢، وابن أبي شيبة في المصنف ، وابن أبي شيبة في المصنف ١٨٣١٨٣/٣-١٨٤١٨٤، والبيهقي في ، والبيهقي في  أخرجه الشافعي في األم    (٢)
السنن الكبير السنن الكبير ١٤٧١٤٧/٤.

الشرح الممتع ١٤٣١٤٣/٦. الشرح الممتع    (٣)
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والــذي عليه فتو اللجنــة الدائمة أن االعتبــار في زكاة العــروض نية البيع، والــذي عليه فتو اللجنــة الدائمة أن االعتبــار في زكاة العــروض نية البيع، 
نية كأرض أو ســيارة،  نية كأرض أو ســيارة، فمــا يعرضه المرء للبيع مــن العروض ولو كانت في األصل للقُ فمــا يعرضه المرء للبيع مــن العروض ولو كانت في األصل للقُ
فإنه تجــب عليه زكاة العروض بعد تقويمها إذا حال عليهــا الحول بعد عرضها للبيع، فإنه تجــب عليه زكاة العروض بعد تقويمها إذا حال عليهــا الحول بعد عرضها للبيع، 
ا من أقوال  ه للبيع)، ولم أجد لهذا القول سلفً دُّ : (مما نُعِ رةَ مُ هم في هذا حديثُ سَ ا من أقوال ومستندُ ه للبيع)، ولم أجد لهذا القول سلفً دُّ : (مما نُعِ رةَ مُ هم في هذا حديثُ سَ ومستندُ

مين، وعامة ما وقف عليه الباحث هو أن النية المعتبرة هي نية التجارة. مين، وعامة ما وقف عليه الباحث هو أن النية المعتبرة هي نية التجارة.الفقهاء المتقدِّ الفقهاء المتقدِّ
ض بفعل التجارة. ض بفعل التجارة.األصل الثاني: أن يتملَّك العَرْ األصل الثاني: أن يتملَّك العَرْ

ط لوجوب زكاة  ط لوجوب زكاة وقــد اختلَف الفقهــاء في تحديد فعــل التجارة الذي يُشــترَ وقــد اختلَف الفقهــاء في تحديد فعــل التجارة الذي يُشــترَ
العروض، إلى ما يلي:العروض، إلى ما يلي:

ه للعرض بعقد معاوضة مالية محضة،  ط أن يكون تملُّكُ ه للعرض بعقد معاوضة مالية محضة، أنه يُشــترَ ط أن يكون تملُّكُ القول األول: القول األول: أنه يُشــترَ
لْع،  ضَ خُ وَ ، أو عِ ــه بهبة أو إرث أو دية، أو كان مهرَ نــكاحٍ لْع، كالبيــع ونحوه، فلو تملَّكَ ضَ خُ وَ ، أو عِ ــه بهبة أو إرث أو دية، أو كان مهرَ نــكاحٍ كالبيــع ونحوه، فلو تملَّكَ
ا عن قود، أو اكتسبه بفعله كاحتطاب ونحوه، فال تجب فيه الزكاة ولو نو به  ا عن قود، أو اكتسبه بفعله كاحتطاب ونحوه، فال تجب فيه الزكاة ولو نو به أو صلحً أو صلحً

التجارة، وهذا مذهب الحنفيَّةالتجارة، وهذا مذهب الحنفيَّة(١)، والمالكيَّة، والمالكيَّة(٢).
ولم يَشترط الحنفيَّة في الثمن أيَّ شرط، فتصير للتجارة سواء كان الثمن الذي ولم يَشترط الحنفيَّة في الثمن أيَّ شرط، فتصير للتجارة سواء كان الثمن الذي 

نية. روض التجارة، أو من مال القُ نية.اشتراها به من األثمان المطلقة، أو من عُ روض التجارة، أو من مال القُ اشتراها به من األثمان المطلقة، أو من عُ
ا  ضً رْ طوا أن يكون أصله عينًا من الذهب أو الفضة، أو عَ ا وأما المالكيَّة، فاشــترَ ضً رْ طوا أن يكون أصله عينًا من الذهب أو الفضة، أو عَ وأما المالكيَّة، فاشــترَ
، فإن  ينٍ ضُ بعَ رْ باع العَ طوا أن يُ نية، كما اشــترَ لِك بنقد في معاوضة مالية، ولو كان للقُ ، فإن مُ ينٍ ضُ بعَ رْ باع العَ طوا أن يُ نية، كما اشــترَ لِك بنقد في معاوضة مالية، ولو كان للقُ مُ

ا من الزكاة.  بَعْ فال زكاة فيه، وإنْ بِيعَ بغير عين فال زكاة، إال أن يفعل ذلك فرارً ا من الزكاة. لم يُ بَعْ فال زكاة فيه، وإنْ بِيعَ بغير عين فال زكاة، إال أن يفعل ذلك فرارً لم يُ
ق المالكيَّة في عــروض التجارة بين المديــر والمحتكر، فالمحتكر فالمحتكر هو هو  ق المالكيَّة في عــروض التجارة بين المديــر والمحتكر، ويفرِّ ويفرِّ
ا قويا،  ا في الســوق وربحً خصها، وال يبيعها حتى يجد نَفاقً ا قويا، الذي يبتاع الســلع حين رُ ا في الســوق وربحً خصها، وال يبيعها حتى يجد نَفاقً الذي يبتاع الســلع حين رُ

فتح القدير ١٦٩١٦٩/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٧٣٢٧٣/٢. فتح القدير    (١)
الفواكه الدواني ٣٣١٣٣١/١، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٦٣٧٦٣٧/١. الفواكه الدواني    (٢)
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، وقد يأتي عليه العام واألعوام ولم يبعْ تلك الســلعة. وأما المدير وأما المدير  ، وقد يأتي عليه العام واألعوام ولم يبعْ تلك الســلعة. الرغباتِ ــد الرغباتِ ــد ويترصَّ ويترصَّ
فهم أصحاب الحوانيت باألســواق الذين يبتاعون الســلع، ويبيعــون في كل يوم ما فهم أصحاب الحوانيت باألســواق الذين يبتاعون الســلع، ويبيعــون في كل يوم ما 

.ه، ويشترون من جهة، ويبيعون من جهة أخر نَهم بيعُ ه، ويشترون من جهة، ويبيعون من جهة أخر.أمكَ نَهم بيعُ أمكَ
ط في وجوب زكاة العروض عليهما ما ســبق، ويفترقانِ في أن المدير  ط في وجوب زكاة العروض عليهما ما ســبق، ويفترقانِ في أن المدير ويُشــترَ ويُشــترَ
يها كلَّ ســنة، أما المحتكر فــال زكاة عليه حتى يبيع  م ما عنده من العُروض ويزكِّ قوِّ يها كلَّ ســنة، أما المحتكر فــال زكاة عليه حتى يبيع يُ م ما عنده من العُروض ويزكِّ قوِّ يُ
يَ إال لعام واحد إذا باعها بنقد،  يَ إال لعام واحد إذا باعها بنقد، بنصاب، فإذا باعها ولو بعد أعوام، لم يكن عليه أن يزكِّ بنصاب، فإذا باعها ولو بعد أعوام، لم يكن عليه أن يزكِّ

ينَه حتى يقبضه، ويكون قد مرَّ الحول على أصلها.  ين فال يزكِّي دَ ينَه حتى يقبضه، ويكون قد مرَّ الحول على أصلها. وإذا باعها بدَ ين فال يزكِّي دَ وإذا باعها بدَ
ض في عقد معاوضة محضة،  ــرْ ه للعَ ط أن يكون تملُّكُ ض في عقد معاوضة محضة، أنه يُشــترَ ــرْ ه للعَ ط أن يكون تملُّكُ القول الثاني: القول الثاني: أنه يُشــترَ
د بفساد عوضه؛ كالبيع واإلجارة ونحوهما، أو معاوضةٍ غير محضة، وهو  سُ فْ د بفساد عوضه؛ كالبيع واإلجارة ونحوهما، أو معاوضةٍ غير محضة، وهو وهو ما يَ سُ فْ وهو ما يَ
ــد بفســاد عوضه؛ كمهر النكاح، وعوض خلع، وهبة ثواب، وهذا مذهب  ــد بفســاد عوضه؛ كمهر النكاح، وعوض خلع، وهبة ثواب، وهذا مذهب ما ال يفسُ ما ال يفسُ

الشافعيَّةالشافعيَّة(١)، وقول أبي يوسف من الحنفيَّة، وقول أبي يوسف من الحنفيَّة(٢).
ل في عروض التجارة عند المالكية والشــافعية والحنابلة: أن يَســتأجر  ل في عروض التجارة عند المالكية والشــافعية والحنابلة: أن يَســتأجر ويدخُ ويدخُ
ا ليؤجرها تَلزمــه زكاةُ التجارة  رها بقصد التجارة، فإذا اســتأجر أرضً ا ليؤجرها تَلزمــه زكاةُ التجارة المنافــعَ ويؤجِّ رها بقصد التجارة، فإذا اســتأجر أرضً المنافــعَ ويؤجِّ
ج زكاة تلك األجرة وإن  ، ويُخرِ ثلِ حــوالً مها بأجرة المِ ج زكاة تلك األجرة وإن فــي منفعة هذه األرض، فيُقوِّ ، ويُخرِ ثلِ حــوالً مها بأجرة المِ فــي منفعة هذه األرض، فيُقوِّ

ل له؛ ألنه حال الحولُ على مالٍ للتجارة عنده(٣). ل له؛ ألنه حال الحولُ على مالٍ للتجارة عندهلم تحصُ لم تحصُ
ضِ بفعلــه، فيدخل فيه البيع  رْ ه للعَ ط أن يكون تملُّكُ ضِ بفعلــه، فيدخل فيه البيع أنه يُشــترَ رْ ه للعَ ط أن يكون تملُّكُ القــول الثالث: القــول الثالث: أنه يُشــترَ
والنكاح والخلع وقَبول الهبة والوصية واكتســاب المباحات، بخالف اإلرث ونحوه والنكاح والخلع وقَبول الهبة والوصية واكتســاب المباحات، بخالف اإلرث ونحوه 

ا؛ ألنه ليس من جهات التجارة، وهذا مذهب الحنابلة(٤). ا؛ ألنه ليس من جهات التجارة، وهذا مذهب الحنابلةمما يدخل في ملكه قهرً مما يدخل في ملكه قهرً
أسنى المطالب ٣٨١٣٨١/١، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٦٩٢٦٩/٣. أسنى المطالب    (١)

فتح القدير ١٦٩١٦٩/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٧٣٢٧٣/٢. فتح القدير    (٢)
ينظر: الشــرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٦٥٤٦٥/١، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩٤٢٩٤/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع  ينظر: الشــرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٣)

.٤٧٤٧/٥
كشاف القناع ٣٩٣٩/٥، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ٢٧١٢٧١/٢. كشاف القناع    (٤)
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ومبنــى األقوال الثالثة على أصل واحد، ومبنــى األقوال الثالثة على أصل واحد، وهــو أن (األموال على ضربين: مالٌ وهــو أن (األموال على ضربين: مالٌ 
أصلُه التجارة كالذهب والفضة، فهذا على حكم التجارة حتى ينتقل عنه، ومالٌ أصلُه أصلُه التجارة كالذهب والفضة، فهذا على حكم التجارة حتى ينتقل عنه، ومالٌ أصلُه 
نية كالعروض والثياب وسائر الحيوان واألطعمة، فهذا على حكم القنية حتى ينتقل  نية كالعروض والثياب وسائر الحيوان واألطعمة، فهذا على حكم القنية حتى ينتقل القُ القُ
عنه، فما كان أصله التجارةَ لــم ينتقل إلى القنية إال بالنيَّة والعمل، والعملُ المؤثِّر في عنه، فما كان أصله التجارةَ لــم ينتقل إلى القنية إال بالنيَّة والعمل، والعملُ المؤثِّر في 
ذلك الصياغة، وما كان أصله القنية لــم ينتقل إلى التجارة إال بالنية والعمل، والعملُ ذلك الصياغة، وما كان أصله القنية لــم ينتقل إلى التجارة إال بالنية والعمل، والعملُ 
ا ولم ينوِ به تجارة، فهو على القنية حتى  ضً رْ ا ولم ينوِ به تجارة، فهو على القنية حتى المؤثر في ذلك االبتياع، فمن اشــتر عَ ضً رْ المؤثر في ذلك االبتياع، فمن اشــتر عَ
ا ينوي به التجــارة، فهو على القنية؛ ألنه لم  ثَ عرضً رِ ا ينوي به التجــارة، فهو على القنية؛ ألنه لم يوجد منه نيــة التجارة، ومن وَ ثَ عرضً رِ يوجد منه نيــة التجارة، ومن وَ
لُه إلى التجارة، فإذا ابتاعه للتجــارة فقد اجتمع فيه النية والعمل،  لُه إلى التجارة، فإذا ابتاعه للتجــارة فقد اجتمع فيه النية والعمل، يوجــد منه عملٌ ينقُ يوجــد منه عملٌ ينقُ

مناه)(١). .  مناه)فثبت له حكم التجارة؛ لما قدَّ فثبت له حكم التجارة؛ لما قدَّ
قوا على أن النيّــة ال تعمل مجردةً في  قوا على أن النيّــة ال تعمل مجردةً في والحاصل من األقــوال الثالثة أنهم اتفَ والحاصل من األقــوال الثالثة أنهم اتفَ
ط المعاوضة المحضة، وهــم الحنفيَّة والمالكيَّة، قالوا:  ن اشــترَ ط المعاوضة المحضة، وهــم الحنفيَّة والمالكيَّة، قالوا: عروض التجارة، فمَ ن اشــترَ عروض التجارة، فمَ
ق في المعاوضة المحضة،  ق في المعاوضة المحضة، نية التجــارة ال تعمل إال مقرونةً بعمل التجارة، وهذا يتحقَّ نية التجــارة ال تعمل إال مقرونةً بعمل التجارة، وهذا يتحقَّ
قَ الشافعيَّةُ المعاوضةَ غير المحضة؛ ألنها تشترك في بعض أحكام المعاوضات  قَ الشافعيَّةُ المعاوضةَ غير المحضة؛ ألنها تشترك في بعض أحكام المعاوضات وألحَ وألحَ
، بخالف الهبة المحضــة واإلرث(٢)، واكتفى الحنابلة ، واكتفى الحنابلة  ــفعةُ ، بخالف الهبة المحضــة واإلرثالمحضة، فتثبُتُ بها الشُّ ــفعةُ المحضة، فتثبُتُ بها الشُّ
رة  رة بمطلق الفعل بناء على األصل السابق، ولم يَشــترطوا المعاوضة؛ لعموم قول سمُ بمطلق الفعل بناء على األصل السابق، ولم يَشــترطوا المعاوضة؛ لعموم قول سمُ

ه للبيع)(٣). دُّ ه للبيع): (مما نُعِ دُّ : (مما نُعِ
ضَ يصير للتجارة  رْ ط في تملُّكِه أيُّ شــرط، وأن العَ ضَ يصير للتجارة أنه ال يُشــترَ رْ ط في تملُّكِه أيُّ شــرط، وأن العَ القول الرابع: القول الرابع: أنه ال يُشــترَ
نا  رَ رة: (أمَ ــمُ نا ؛ لعموم قول سَ رَ رة: (أمَ ــمُ د نية التجارة، وهــذه روايةٌ عن اإلمام أحمــد(٤)؛ لعموم قول سَ د نية التجارة، وهــذه روايةٌ عن اإلمام أحمــدبمجــرَّ بمجــرَّ

المنتقى ١٢٠١٢٠/٢-١٢١١٢١. المنتقى    (١)
تحفة المحتاج ٢٩٧٢٩٧/٣. .  تحفة المحتاج    (٢)

كشاف القناع ٤٠٤٠/٥. كشاف القناع    (٣)
سبق تخريجه، ص٢٦٧٢٦٧. سبق تخريجه، ص   (٤)
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

دا  عَ دا ، وبالنيَّة يصير مُ عَ ه للبيــع)(١)، وبالنيَّة يصير مُ دُّ جَ الصدقــةَ مما نُعِ ه للبيــع) أن نُخرِ دُّ جَ الصدقــةَ مما نُعِ رســول الله رســول الله  أن نُخرِ
 . .(٢)« ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ ا لِكُ إِنَّمَ ، وَ الُ بِالنِّيَّاتِ مَ َعْ ا األْ »«إِنَّمَ ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ ا لِكُ إِنَّمَ ، وَ الُ بِالنِّيَّاتِ مَ َعْ ا األْ للبيع؛ ولعموم قوله للبيع؛ ولعموم قوله : : «إِنَّمَ

.(٤) وهذا اختيار اللجنة الدائمة لإلفتاءوهذا اختيار اللجنة الدائمة لإلفتاء(٣)، والشيخ محمد ابن عثيمين ، والشيخ محمد ابن عثيمين
االختيار والترجيح:االختيار والترجيح:

األقــرب والله أعلم في هذه المســألة مذهب اإلمام مالك، وهو أنه يشــترط األقــرب والله أعلم في هذه المســألة مذهب اإلمام مالك، وهو أنه يشــترط 
لوجوب الزكاة في عــروض التجارة أن يكون تملكها بعقــد معاوضة أصله الذهب لوجوب الزكاة في عــروض التجارة أن يكون تملكها بعقــد معاوضة أصله الذهب 
والفضة (ويلحق بهما النقود) أو عروض تجارة أصلها النقد، وأن يشــترط لذلك أن والفضة (ويلحق بهما النقود) أو عروض تجارة أصلها النقد، وأن يشــترط لذلك أن 
ا، ووجه ذلك -والله أعلم- أن المعنى  ا، ووجه ذلك -والله أعلم- أن المعنى يبيع منها شــيء بالنقد في الحول إذا كان مديرً يبيع منها شــيء بالنقد في الحول إذا كان مديرً
في وجــوب الزكاة في عروض التجارة كونها تقليبًا للذهب والفضة، فوجوب زكاتها في وجــوب الزكاة في عروض التجارة كونها تقليبًا للذهب والفضة، فوجوب زكاتها 
تابع لوجــوب زكاة الذهب والفضة؛ ولهذا يكمل بهــا النصاب في الذهب والفضة، تابع لوجــوب زكاة الذهب والفضة؛ ولهذا يكمل بهــا النصاب في الذهب والفضة، 
وال ينقطــع بها حول أصلها من الذهب والفضة، وتجب الزكاة فيها في قيمتها؛ ولهذا وال ينقطــع بها حول أصلها من الذهب والفضة، وتجب الزكاة فيها في قيمتها؛ ولهذا 
 لم يقل عامة العلماء بوجوب الزكاة في العرض الذي تملكه المكلف باإلرث ولو نو لم يقل عامة العلماء بوجوب الزكاة في العرض الذي تملكه المكلف باإلرث ولو نو
به التجارة؛ لكون المعنى فــي وجوب زكاة عروض التجارة هو كون أصلها من النقد به التجارة؛ لكون المعنى فــي وجوب زكاة عروض التجارة هو كون أصلها من النقد 
أو ما في معنــاه بفعل التجارة، فإذا خرجت عن كونها تقليبًــا للنقد بأن لم ينض منها أو ما في معنــاه بفعل التجارة، فإذا خرجت عن كونها تقليبًــا للنقد بأن لم ينض منها 
شيء أو كان القصد بها التربص لم تجب الزكاة فيها، ويزكيها إذا باعها المتربص لسنة شيء أو كان القصد بها التربص لم تجب الزكاة فيها، ويزكيها إذا باعها المتربص لسنة 

واحدة؛ لتحقق النماء في طرفي الحول، والله أعلم. واحدة؛ لتحقق النماء في طرفي الحول، والله أعلم. 
المغني ٤/ / ٢٥١٢٥١. .  المغني    (١)

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله    (٢)
، برقم (، برقم (١)، ومسلم في الصحيح، كتاب اإلمارة ()، ومسلم في الصحيح، كتاب اإلمارة (١٩٠٧١٩٠٧) من حديث عمر بن ) من حديث عمر بن 

الخطاب. الخطاب. 
فتاو اللجنة الدائمة ٩/ / ٣٣٠٣٣٠. .  فتاو اللجنة الدائمة    (٣)

الشرح الممتع ٦/ / ١٤٣١٤٣. .  الشرح الممتع    (٤)
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األصل الثالث: اجتماع سببين للوجوب في عرض التجارة.األصل الثالث: اجتماع سببين للوجوب في عرض التجارة.
ج  ع ســببانِ للزكاة في المــال فإن الزكاة ال تُخرَ ج اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمَ ع ســببانِ للزكاة في المــال فإن الزكاة ال تُخرَ اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمَ
بهمابهما(١)؛ لحديث: ؛ لحديث: «ال ثِنَى في الصدقة»«ال ثِنَى في الصدقة»(٢). واختلف الفقهاء فيما يجب في هذه الحال . واختلف الفقهاء فيما يجب في هذه الحال 

على ثالثة اتجاهات:على ثالثة اتجاهات:
م زكاة العين على زكاة التجارة، وهذا مذهب المالكيَّة(٣)، ،  م زكاة العين على زكاة التجارة، وهذا مذهب المالكيَّةأن تُقدَّ االتجاه األول: االتجاه األول: أن تُقدَّ

والشافعيَّةوالشافعيَّة(٤). . 
وعلَّلوا ذلك بأمرينوعلَّلوا ذلك بأمرين(٥): : 

أحدهما: أحدهما: أن زكاة العين في الســوائم والحــرث والنقد أقو من زكاة التجارة أن زكاة العين في الســوائم والحــرث والنقد أقو من زكاة التجارة 
بَت بالنص مع انعقاد اإلجماع عليها، وزكاة التجارة وجبت باالجتهاد  ؛ ألنها وجَ دُ بَت بالنص مع انعقاد اإلجماع عليها، وزكاة التجارة وجبت باالجتهاد وأَوكَ ؛ ألنها وجَ دُ وأَوكَ

عُ عليه أَولى من المختلَف فيه.  جمَ عُ عليه أَولى من المختلَف فيه. مع حصول الخالف فيها، فكان المُ جمَ مع حصول الخالف فيها، فكان المُ
عا كان ما  عا كان ما أن زكاة العين في الرقبة، وزكاة التجارة في القيمة، فإذا اجتمَ والثاني: والثاني: أن زكاة العين في الرقبة، وزكاة التجارة في القيمة، فإذا اجتمَ

تعلَّق بالرقبة أَولى بالتقدمة، كالعبد المرهون إذا جنى.تعلَّق بالرقبة أَولى بالتقدمة، كالعبد المرهون إذا جنى.
ط الشافعيَّة  ا، واشترَ ط الشافعيَّة وظاهرُ كالم المالكيَّة اإلطالقُ في تقديم زكاة العين مطلقً ا، واشترَ وظاهرُ كالم المالكيَّة اإلطالقُ في تقديم زكاة العين مطلقً
م زكاةُ  دا في الحول، فإنْ ســبق حولَ التجارة حولُ زكاة العين فتُقدَّ م زكاةُ في التقديم أن يتَّحِ دا في الحول، فإنْ ســبق حولَ التجارة حولُ زكاة العين فتُقدَّ في التقديم أن يتَّحِ

م على زكاة العين. م حولُ السائمة فتُقدَّ م على زكاة العين.التجارة، وكذا لو تَقدَّ م حولُ السائمة فتُقدَّ التجارة، وكذا لو تَقدَّ
المبسوط ١٧٠١٧٠/٢. .  المبسوط    (١)

أخرجه أبو عبيد في األموال ٢٤٢٤/٢، وابن أبي شــيبة في المصنــف، كتاب الزكاة، من قال ، وابن أبي شــيبة في المصنــف، كتاب الزكاة، من قال  أخرجه أبو عبيد في األموال    (٢)
ال تؤخذ في الســنة إال مرة، برقم (ال تؤخذ في الســنة إال مرة، برقم (١٠٨٣٧١٠٨٣٧)، عن فاطمة بنت الحسين بن علي، أخت زين )، عن فاطمة بنت الحسين بن علي، أخت زين 

. العابدين العابدين
الذخيرة ٣٤٨٣٤٨/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٧٢٤٧٢/١. .  الذخيرة    (٣)

مغني المحتاج ١٠٩١٠٩/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩٤٢٩٤/٣. مغني المحتاج    (٤)
الحاوي الكبير ٤/ / ٣١٧٣١٧. .  الحاوي الكبير    (٥)
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وم،  وم، أنه لو تخلَّفَ شــرطُ وجوب الزكاة في العين مثل السَّ ومقتضى ما ســبق: ومقتضى ما ســبق: أنه لو تخلَّفَ شــرطُ وجوب الزكاة في العين مثل السَّ
لَ ولو  فِيٍّ بادَ يْرَ بت فيها زكاة التجارة، لكنَّ الشــافعيَّة ذهبوا إلى أنه ال زكاة على صَ لَ ولو وجَ فِيٍّ بادَ يْرَ بت فيها زكاة التجارة، لكنَّ الشــافعيَّة ذهبوا إلى أنه ال زكاة على صَ وجَ
ه من جنســه أو غيره؛ ألن التجارة في  ه من جنســه أو غيره؛ ألن التجارة في للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيرَ للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيرَ
النقدين ضعيفة نادرة بالنســبة لغيرهما، والزكاة الواجبــة زكاةُ عين فغلِّبت، وأثَّر فيها النقدين ضعيفة نادرة بالنســبة لغيرهما، والزكاة الواجبــة زكاةُ عين فغلِّبت، وأثَّر فيها 

روضانقطاعُ الحول، بخالف العُروض(١). انقطاعُ الحول، بخالف العُ
م على زكاة العين، فتجب زكاة التجارة دون  م على زكاة العين، فتجب زكاة التجارة دون أن زكاة التجارة تُقدَّ االتجاه الثاني: االتجاه الثاني: أن زكاة التجارة تُقدَّ

زكاة العين، وهو مذهب الحنابلةزكاة العين، وهو مذهب الحنابلة(٢). . 
وعلَّلوا ذلك بأمرين: وعلَّلوا ذلك بأمرين: 

؛ الســتيفائها األصــلَ والفرع،  ظُّ ــمُّ من زكاة العيــن وأحَ ؛ الســتيفائها األصــلَ والفرع، أنها أعَ ظُّ ــمُّ من زكاة العيــن وأحَ أحدهمــا: أحدهمــا: أنها أعَ
واختصاصِ زكاة العين بالفرع دون األصل. واختصاصِ زكاة العين بالفرع دون األصل. 

؛ فوجوبها في جميع السلع والعروض،  دُ ؛ فوجوبها في جميع السلع والعروض، أنها أقو من زكاة العين وآكَ دُ والثاني: والثاني: أنها أقو من زكاة العين وآكَ
واختصاصُ زكاة العين ببعضٍ دون بعض.واختصاصُ زكاة العين ببعضٍ دون بعض.

مُ زكاة التجــارة على زكاة العين في الســوائم دون  مُ زكاة التجــارة على زكاة العين في الســوائم دون أنه تُقــدَّ االتجــاه الثالث: االتجــاه الثالث: أنه تُقــدَّ
رات، وهذا مذهب الحنفيَّة(٣). عشَّ رات، وهذا مذهب الحنفيَّةالمُ عشَّ المُ

وا بأنه بنيَّة التجارة ينعدم معها المقصودُ في زكاة السائمة؛ ألن النماء في  وا بأنه بنيَّة التجارة ينعدم معها المقصودُ في زكاة السائمة؛ ألن النماء في واحتَجُّ واحتَجُّ
ل إال باستبقاء الملك فيها، وبنية التجارة  ل إال باستبقاء الملك فيها، وبنية التجارة الســائمة مطلوبٌ من عينها، وذلك ال يحصُ الســائمة مطلوبٌ من عينها، وذلك ال يحصُ
ح  ح ينعدم هذا، فكانت ســائمةً صورةً ال معنى، وهو مــال التجارة صورةً ومعنى، فترجَّ ينعدم هذا، فكانت ســائمةً صورةً ال معنى، وهو مــال التجارة صورةً ومعنى، فترجَّ
ــرات واألرض الخراجيَّة، فهذا  ــرات واألرض الخراجيَّة، فهذا زكاة التجــارة لهذا. وأما تقديم زكاة العين في المعشَّ زكاة التجــارة لهذا. وأما تقديم زكاة العين في المعشَّ

تحفة المحتاج ٢٩٤٢٩٤/٣. .  تحفة المحتاج    (١)
كشاف القناع ٤٣٤٣/٥-٤٤٤٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٧٤٢٧٤/٢. كشاف القناع    (٢)

ينظر: تبيين الحقائق ٢٥٩٢٥٩/١، رد المحتار ، رد المحتار ٢٧٣٢٧٣/٢. ينظر: تبيين الحقائق    (٣)
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ط بإسقاط  شــرَ والخراج مؤنةُ األرض النامية، وأنها ال تسقُ ط بإسقاط بناء على أصلهم من أن العُ شــرَ والخراج مؤنةُ األرض النامية، وأنها ال تسقُ بناء على أصلهم من أن العُ
ا من زكاة التجارة التي كان وجوبُها بنيَّتِه. ا من زكاة التجارة التي كان وجوبُها بنيَّتِه.المالك، وهذا أسبق ثبوتً المالك، وهذا أسبق ثبوتً

روض التجارة في شركات المساهمة. ا: التقدير في شروط عُ روض التجارة في شركات المساهمة.خامسً ا: التقدير في شروط عُ خامسً

ر األصول التي تَملِكها الشــركةُ في  ر األصول التي تَملِكها الشــركةُ في مــن المعلوم أن قائمة المركز المالية تُظهِ مــن المعلوم أن قائمة المركز المالية تُظهِ
روضُ التجارة في القوائــم المالية في إحد الصور  ــر عُ ــنة المالية، وتَظهَ روضُ التجارة في القوائــم المالية في إحد الصور نهاية السَّ ــر عُ ــنة المالية، وتَظهَ نهاية السَّ

التالية:التالية:
م والصكوك االســتثمارية، وهذه يأتي الحديث عنها في الفصل وهذه يأتي الحديث عنها في الفصل  : األســهُ م والصكوك االســتثمارية، أوالً : األســهُ أوالً
م هذه الشركات،  م هذه الشركات، الخامس، وهي تتعلَّق باجتماع نية التجارة مع نية المشاركة في أسهُ الخامس، وهي تتعلَّق باجتماع نية التجارة مع نية المشاركة في أسهُ

ع له هناك. ع له هناك.فيُرجَ فيُرجَ
ظٌ بها للبيع في السياق العادي  ف بأنه: (أصولٌ محتفَ ظٌ بها للبيع في السياق العادي الذي يُعرَّ ف بأنه: (أصولٌ محتفَ ثانيًا: المخزون، ثانيًا: المخزون، الذي يُعرَّ
لألعمــال، أو في مرحلة اإلنتاج لمثل هذا البيع، أو في شــكل مــوادَّ خامٍ أو مهمات لألعمــال، أو في مرحلة اإلنتاج لمثل هذا البيع، أو في شــكل مــوادَّ خامٍ أو مهمات 

ستُستخدم في عملية اإلنتاج أو في تقديم الخدمات)ستُستخدم في عملية اإلنتاج أو في تقديم الخدمات)(١). . 
ق  قَ فيه شرطُ نية التجارة، غير أنه ال يمكن التحقُّ ق واألصل في المخزون أنه تَحقَّ قَ فيه شرطُ نية التجارة، غير أنه ال يمكن التحقُّ واألصل في المخزون أنه تَحقَّ
نت اإليضاحاتُ  نت اإليضاحاتُ من الشروط األخر إذا كان االعتماد على القوائم المالية إال إذا تضمَّ من الشروط األخر إذا كان االعتماد على القوائم المالية إال إذا تضمَّ
تفصيالتٍ بهذا الشــأن، وكذلك يقال في اشتراط فعل التجارة، فإن األصل في تملُّك تفصيالتٍ بهذا الشــأن، وكذلك يقال في اشتراط فعل التجارة، فإن األصل في تملُّك 
د  د الشــركات أنه بمعاوضة مالية بنيَّة التجارة، والغالب بقاء النصاب في الحول، ويبعُ الشــركات أنه بمعاوضة مالية بنيَّة التجارة، والغالب بقاء النصاب في الحول، ويبعُ
انقطاعُ النصاب في الحول في شــركات المساهمة، فيُعتبر بهذا الغالب إال أن يأتي ما انقطاعُ النصاب في الحول في شــركات المساهمة، فيُعتبر بهذا الغالب إال أن يأتي ما 

يدلُّ على خالفه.يدلُّ على خالفه.
ح  ح غيــر أن بعض البنود التي تكــون مجملة، مثل: أصول أخــر، والتي يُفصَ غيــر أن بعض البنود التي تكــون مجملة، مثل: أصول أخــر، والتي يُفصَ
ن أصوالً زكوية، وقد تتضمن  ن أصوالً زكوية، وقد تتضمن بها على هذا النحو؛ لقلة أهمية هذه البنــود = قد تتضمَّ بها على هذا النحو؛ لقلة أهمية هذه البنــود = قد تتضمَّ

معيار المحاسبة الدولية رقم (٢)، البند )، البند ٦. معيار المحاسبة الدولية رقم (   (١)
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عتبر فيها القرائن، ويضاف إلى الوعاء القدر الذي يَغلِب على  عتبر فيها القرائن، ويضاف إلى الوعاء القدر الذي يَغلِب على أصوالً غير زكوية، فهذه يُ أصوالً غير زكوية، فهذه يُ
الظن وجوبُ الزكاة فيه. الظن وجوبُ الزكاة فيه. 

المطلب الثالث: التقدير في شروط بهيمة األنعام.المطلب الثالث: التقدير في شروط بهيمة األنعام.
ويَّة  دُّ بهيمــة األنعام، وهي اإلبل والبقر والغنم، أحــدَ أصناف األموال الزكَ عَ ويَّة تُ دُّ بهيمــة األنعام، وهي اإلبل والبقر والغنم، أحــدَ أصناف األموال الزكَ عَ تُ
ع على زكاتها في الجملة، وأحكامُ زكاتها مبسوطةٌ في كتب الفقه والدراسات  ع على زكاتها في الجملة، وأحكامُ زكاتها مبسوطةٌ في كتب الفقه والدراسات المجمَ المجمَ
الزكوية، والمقصود بهذا المطلب بيانُ األصول الشــرعية للتقدير في شــروط زكاة الزكوية، والمقصود بهذا المطلب بيانُ األصول الشــرعية للتقدير في شــروط زكاة 
قت فيه شــروطُ وجــوب الزكاة من بهيمة  قت فيه شــروطُ وجــوب الزكاة من بهيمة بهيمة األنعام، والتي يتوقَّف عليها ما تحقَّ بهيمة األنعام، والتي يتوقَّف عليها ما تحقَّ

يَ منها. يَ منها.األنعام، ومعرفة ما يخصُّ المزكِّ األنعام، ومعرفة ما يخصُّ المزكِّ
: الشروط الخاصة في زكاة بهيمة األنعام. : الشروط الخاصة في زكاة بهيمة األنعام.أوالً أوالً

م من الشــروط العامة، وهي  ط في زكاة بهيمة اإلنعام باإلضافة إلى ما تقدَّ م من الشــروط العامة، وهي يُشــترَ ط في زكاة بهيمة اإلنعام باإلضافة إلى ما تقدَّ يُشــترَ
ق بالملك التام للنصاب الزكوي = شروط خاصة، وهي ما يلي: ق بالملك التام للنصاب الزكوي = شروط خاصة، وهي ما يلي:اإلسالم والغِنى المتحقِّ اإلسالم والغِنى المتحقِّ
ومُ هو الرعي في كألٍ مباح، وقد أخذ بهذا  ومُ هو الرعي في كألٍ مباح، وقد أخذ بهذا ، والسَّ الشرط األول: أن تكون سائمةالشرط األول: أن تكون سائمة، والسَّ

الشرطِ جمهورُ أهل العلم، من الحنفيَّةالشرطِ جمهورُ أهل العلم، من الحنفيَّة(١) والشافعيَّة والشافعيَّة(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).
ــوا: بما جاء في كتاب أبي بكر بما جاء في كتاب أبي بكر  في الصدقة: (وفي صدقة الغنم  في الصدقة: (وفي صدقة الغنم  ــوا: واحتجُّ واحتجُّ

ا. ق غيرُ الغنم بها قياسً ا.في سائمتِها)، وأُلحِ ق غيرُ الغنم بها قياسً في سائمتِها)، وأُلحِ
ومــن حيث المعنى: ومــن حيث المعنى: بأن الــزكاة تجب في المال النامــي، وبتراكم المؤنة في بأن الــزكاة تجب في المال النامــي، وبتراكم المؤنة في 

لُوفة ينعدم النماء معنًى(٤). .  لُوفة ينعدم النماء معنًىالعَ العَ
ينظر: تبيين الحقائق ٢٥٩٢٥٩/١، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٣٤٢٣٤/٢. ينظر: تبيين الحقائق    (١)

ينظر: نهاية المحتاج ٦٣٦٣/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٣٥٢٣٥/٣، ، ٢٣٧٢٣٧. ينظر: نهاية المحتاج    (٢)
ينظر: كشاف القناع ٣٤٥٣٤٥/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ١٩٤١٩٤/٢-١٩٥١٩٥. ينظر: كشاف القناع    (٣)

ينظر: البحر الرائق ٢٣٤٢٣٤/٢. ينظر: البحر الرائق    (٤)
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ــوم الذي تجب به الزكاة، فذهب الحنفيَّة(١) والحنابلة والحنابلة(٢)  ــوم الذي تجب به الزكاة، فذهب الحنفيَّةواختلَفوا في قدر السَّ واختلَفوا في قدر السَّ
ط السومُ أكثرَ الحول. ط السومُ أكثرَ الحول.إلى أنه يُشترَ إلى أنه يُشترَ

لْفَ اليســير ال يمكن االحتراز عنه، فاعتُبر الســوم أكثر  لْفَ اليســير ال يمكن االحتراز عنه، فاعتُبر الســوم أكثر بأن العَ وعلَّلوا ذلــك وعلَّلوا ذلــك بأن العَ
ه في كل العام إجحافٌ بالفقراء، واالكتفاءُ به في بعض  ه في كل العام إجحافٌ بالفقراء، واالكتفاءُ به في بعض الحول ليكون غالبًــا، (فاعتبارُ الحول ليكون غالبًــا، (فاعتبارُ
العام إجحافٌ بالمالك، واعتبار األكثر تعديلٌ بينهما، ودفعٌ ألعلى الضررين بأدناهما، العام إجحافٌ بالمالك، واعتبار األكثر تعديلٌ بينهما، ودفعٌ ألعلى الضررين بأدناهما، 

قَ بالكل في أحكام كثيرة)(٣). قَ بالكل في أحكام كثيرة)واألكثرُ أُلحِ واألكثرُ أُلحِ
تِها، فإذا كثُرت المؤنة  فَّ تِها، فإذا كثُرت المؤنة  إلى أن المدار على كثرة المؤنة وخِ فَّ وذهب الشــافعيَّةوذهب الشــافعيَّة(٤) إلى أن المدار على كثرة المؤنة وخِ
ا ال تعيش بدونه أو تعيش بضرر  لِفت دون الحول قــدرً لِفت أكثرَ الحول، أو عُ ا ال تعيش بدونه أو تعيش بضرر بــأن عُ لِفت دون الحول قــدرً لِفت أكثرَ الحول، أو عُ بــأن عُ

. ؛ لظهور المؤنة بذلك، فال يحتمل المواساة حينئذٍ .بيِّن، فال تجب الزكاة حينئذٍ ؛ لظهور المؤنة بذلك، فال يحتمل المواساة حينئذٍ بيِّن، فال تجب الزكاة حينئذٍ
وذهب المالكيَّة وذهب المالكيَّة إلى عدم اشتراط السوم، فتجب الزكاة في السائمة والمعلوفةإلى عدم اشتراط السوم، فتجب الزكاة في السائمة والمعلوفة(٥).
»، فهو يشمل ، فهو يشمل  ــاةٌ ــاةً شَ عِينَ شَ بَ لِّ أَرْ »«فِي كُ ــاةٌ ــاةً شَ عِينَ شَ بَ لِّ أَرْ وا: بعموم قوله بعموم قوله : : «فِي كُ وا: واحتجُّ واحتجُّ

السائمة والمعلوفة.السائمة والمعلوفة.
وأجابــوا وأجابــوا عن التقييد الوارد بســائمة الغنم في الحديث، بأنــه لبيان الواقع؛ إذ عن التقييد الوارد بســائمة الغنم في الحديث، بأنــه لبيان الواقع؛ إذ 
الســائمة عامة في الغنم، وال تكاد أن تكون فيها غير ســائمة، وال سيما في الحجاز؛ الســائمة عامة في الغنم، وال تكاد أن تكون فيها غير ســائمة، وال سيما في الحجاز؛ 
ها في البقــر واإلبل، فيكون التقييد بها لبيان الواقع،  رْ ها في البقــر واإلبل، فيكون التقييد بها لبيان الواقع، ولهذا ذكرها في الغنم ولم يذكُ رْ ولهذا ذكرها في الغنم ولم يذكُ

فال مفهومَ لهفال مفهومَ له(٦). . 
ينظر: تبيين الحقائق ٢٥٩٢٥٩/١، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٢٩٢٢٩/٢. ينظر: تبيين الحقائق    (١)

ينظر: كشاف القناع ٣٤٥٣٤٥/٤، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ١٩٤١٩٤/٢-١٩٥١٩٥. ينظر: كشاف القناع    (٢)
كشاف القناع ٣٤٥٣٤٥/٤. كشاف القناع    (٣)

ينظر: نهاية المحتاج ٦٣٦٣/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٣٥٢٣٥/٣، ، ٢٣٧٢٣٧. ينظر: نهاية المحتاج    (٤)
ينظر: الشرح الكبير ٤٣٠٤٣٠/١، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٥٩٢٥٩٢/١. ينظر: الشرح الكبير    (٥)

ينظر: المنتقى ١٣٠١٣٠/٢، الفروق ، الفروق ٤٠٤٠/٢. ينظر: المنتقى    (٦)
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

رِّ والنسل، فال تجب الزكاة في العوامل، وهي ، فال تجب الزكاة في العوامل، وهي  ة للدَّ دَّ عَ رِّ والنسلالشرط الثاني: أن تكون مُ ة للدَّ دَّ عَ الشرط الثاني: أن تكون مُ
، وهو مذهب الحنفيَّة(١)  دة للعمل في الحرث، وقد أخذ بهذا الشــرط الجمهورُ ، وهو مذهب الحنفيَّةالمعَ دة للعمل في الحرث، وقد أخذ بهذا الشــرط الجمهورُ المعَ

والشافعيَّةوالشافعيَّة(٢) والحنابلة والحنابلة(٣).
وي عن النبي  من حديــث علي بن أبي  من حديــث علي بن أبي  وي عن النبي بمــا رُ لوا لذلك: بمــا رُ لوا لذلك: واســتدَ واســتدَ
وي كذلك عن جابر  ا، ورُ وي كذلك عن جابر  مرفوعً ا، ورُ »(٤) مرفوعً ةٌ قَ دَ ــلِ صَ امِ وَ رِ الْعَ »«لَيسَ فِي الْبَقَ ةٌ قَ دَ ــلِ صَ امِ وَ رِ الْعَ طالب طالب : : «لَيسَ فِي الْبَقَ

وابن عباس. وابن عباس. 
وقالوا: عدم وجوب الزكاة في العوامل يوافِق قاعدة الشــرع في عدم وجوب وقالوا: عدم وجوب الزكاة في العوامل يوافِق قاعدة الشــرع في عدم وجوب 
ــلِمِ فِي  سْ مُ لَى الْ ــلِمِ فِي : «لَيسَ عَ سْ مُ لَى الْ نية والخدمة؛ كما قال النبي : «لَيسَ عَ دُّ للقُ عَ نية والخدمة؛ كما قال النبي الزكاة فيما يُ دُّ للقُ عَ الزكاة فيما يُ

 . .(٥)« ةٌ قَ دَ هِ صَ سِ الَ فَرَ هِ وَ بْدِ »عَ ةٌ قَ دَ هِ صَ سِ الَ فَرَ هِ وَ بْدِ عَ
دا لنفع  ؛ فإن ما كان من المال معَ دا لنفع قال ابن القيــم: (وحجة هؤالء مع األثرِ النظرُ ؛ فإن ما كان من المال معَ قال ابن القيــم: (وحجة هؤالء مع األثرِ النظرُ

ينظر: البحر الرائق ٢٢٩٢٢٩/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٧٥٢٧٥/٢. ينظر: البحر الرائق    (١)
ينظر: نهاية المحتاج ٦٣٦٣/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٣٨٢٣٨/٣. ينظر: نهاية المحتاج    (٢)
ينظر: كشاف القناع ٣٤٥٣٤٥/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٩٤١٩٤/٢. ينظر: كشاف القناع    (٣)

أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم (١٥٧٢١٥٧٢)، والدارقطني )، والدارقطني  أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم (   (٤)
في الســنن، كتاب الزكاة، باب ليس في العوامل صدقة، برقــم (في الســنن، كتاب الزكاة، باب ليس في العوامل صدقة، برقــم (١٩٤٠١٩٤٠)، وابن خزيمة في )، وابن خزيمة في 
الصحيح، كتاب الزكاة، باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها، برقم (الصحيح، كتاب الزكاة، باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها، برقم (٢٢٧٠٢٢٧٠)، )، 
والبيهقي في الســنن الكبير، كتاب الزكاة، باب كيف فــرض صدقة البقر والبيهقي في الســنن الكبير، كتاب الزكاة، باب كيف فــرض صدقة البقر ٩٩٩٩/٤، كلهم من ، كلهم من 
طريق أبي بدر؛ ثنا زهير، ثنا أبو إســحاق، عن الحــارث وعاصم بن ضمرة، عن علي، عن طريق أبي بدر؛ ثنا زهير، ثنا أبو إســحاق، عن الحــارث وعاصم بن ضمرة، عن علي، عن 
النبي النبي . قال البيهقي . قال البيهقي ١١١١/٤: (رفعه أبو بدر شــجاع بن الوليد، عن زهير من غير : (رفعه أبو بدر شــجاع بن الوليد، عن زهير من غير 
بُه عن النبي ، ورواه ، ورواه  بُه عن النبي شــك، ورواه النفيلي عن زهير بالشــك، فقال زهير: أحسَ شــك، ورواه النفيلي عن زهير بالشــك، فقال زهير: أحسَ
ا). ورجــح الحافظ في البلوغ (٦٠٤٦٠٤) وقفــه. وينظر: تنقيح ) وقفــه. وينظر: تنقيح  ا). ورجــح الحافظ في البلوغ (غيره عن أبي إســحاق موقوفً غيره عن أبي إســحاق موقوفً

التحقيق التحقيق ٤٤٤٤/٣، البدر المنير ، البدر المنير ٤٦٠٤٦٠/٥.
أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب ليس على المســلم في عبده صدقة، برقم  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الزكاة، باب ليس على المســلم في عبده صدقة، برقم    (٥)
. (١٤٦٣١٤٦٣)، ومسلم في الصحيح، كتاب الزكاة، برقم ()، ومسلم في الصحيح، كتاب الزكاة، برقم (٩٨٢٩٨٢) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة
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تِه التي يركبها، وكتُبِه  ه التي يســكنها، ودابَّ تِه التي يركبها، وكتُبِه صاحبه به كثياب بذلته، وعبيد خدمته، ودارِ ه التي يســكنها، ودابَّ صاحبه به كثياب بذلته، وعبيد خدمته، ودارِ
لِيِّ المرأة التي تلبسه  لِيِّ المرأة التي تلبسه التي ينتفع بها وينفع غيره = فليس فيها زكاة؛ ولهذا لم يكن في حُ التي ينتفع بها وينفع غيره = فليس فيها زكاة؛ ولهذا لم يكن في حُ
دُ هذا أنــه ال زكاة في بقرِ حرثِه، وإبلِه التــي يعمل فيها بالدوالب  . فطَرْ دُ هذا أنــه ال زكاة في بقرِ حرثِه، وإبلِه التــي يعمل فيها بالدوالب وتُعيــره زكاةٌ . فطَرْ وتُعيــره زكاةٌ
وغيره؛ فهذا محض القياس، كما أنه موجب النصوص، والفرق بينها وبين الســائمة وغيره؛ فهذا محض القياس، كما أنه موجب النصوص، والفرق بينها وبين الســائمة 
؛ فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل؛ فهي كالثياب والعبيد والدار)(١). ؛ فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل؛ فهي كالثياب والعبيد والدار)ظاهرٌ ظاهرٌ
(٢)، فقالوا: تجب الزكاة في العوامل، قال اإلمام مالك ، فقالوا: تجب الزكاة في العوامل، قال اإلمام مالك  وخالَف في هذا المالكيَّةُوخالَف في هذا المالكيَّةُ
ــواني وبقر الحــرث: إني أر أن يؤخذ من ذلك  ــواني وبقر الحــرث: إني أر أن يؤخذ من ذلك في «الموطأ»: (النواضح والبقر السَّ في «الموطأ»: (النواضح والبقر السَّ
كلِّــه الزكاة إذا وجبت فيه الصدقة)كلِّــه الزكاة إذا وجبت فيه الصدقة)(٣)، قال ابن عبد البر: (وهذا قول اللَّيثِ بن ســعد، ، قال ابن عبد البر: (وهذا قول اللَّيثِ بن ســعد، 

ا قال به من فقهاء األمصار غيرهما)(٤). .  ا قال به من فقهاء األمصار غيرهما)وال أعلم أحدً وال أعلم أحدً
: (في أربعٍ وعشــرين من اإلبل...)،  مِ : (في أربعٍ وعشــرين من اإلبل...)، بعموم حديث أبي بكر المتقدِّ مِ واحتجوا واحتجوا بعموم حديث أبي بكر المتقدِّ

 . . فيشمل السائمةَ والمعلوفة، فيجب حملُه على عمومه إال أن يخصه دليلٌ فيشمل السائمةَ والمعلوفة، فيجب حملُه على عمومه إال أن يخصه دليلٌ
تَها إذا أثَّرت في الزكاة،  تَها إذا أثَّرت في الزكاة، قال الباجي: (ودليلنا من جهة المعنى أن كثرة النفقات وقلَّ قال الباجي: (ودليلنا من جهة المعنى أن كثرة النفقات وقلَّ
لطة والتفرقة  لطة والتفرقة فإنها تؤثِّر فــي تخفيفها وتثقيلها، وال تؤثِّر في إســقاطها وال إثباتها؛ كالخُ فإنها تؤثِّر فــي تخفيفها وتثقيلها، وال تؤثِّر في إســقاطها وال إثباتها؛ كالخُ
يْح؛ وال فرق بين السائمة والمعلوفة إال في تخفيف النفقة وتثقيلها،  يْح؛ وال فرق بين السائمة والمعلوفة إال في تخفيف النفقة وتثقيلها، والسقي بالنضح والسَّ والسقي بالنضح والسَّ

وأما التمكن من االنتفاع بها فعلى حدٍّ واحد، ال يمنع علفها من الدر والنسل)وأما التمكن من االنتفاع بها فعلى حدٍّ واحد، ال يمنع علفها من الدر والنسل)(٥).
وما ذهب إليــه جماهير أهل العلم من عدم وجوب الــزكاة في العوامل أَولى وما ذهب إليــه جماهير أهل العلم من عدم وجوب الــزكاة في العوامل أَولى 
ه على من نُقل عنه من الصحابة، إال أنه  فَ حُ وقْ ؛ لألثر الــوارد، وإن كان المرجَّ حُ ه على من نُقل عنه من الصحابة، إال أنه وأرجَ فَ حُ وقْ ؛ لألثر الــوارد، وإن كان المرجَّ حُ وأرجَ

أعالم الموقعين، ابن القيم ٣٨٧٣٨٧/٢. أعالم الموقعين، ابن القيم    (١)
ينظر: الشرح الكبير ٤٣٠٤٣٠/١، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٥٩٢٥٩٢/١. ينظر: الشرح الكبير    (٢)

الموطأ ٣٥٤٣٥٤/١. الموطأ    (٣)
االســتذكار ١٧٠١٧٠/٩، وقال في التمهيد ، وقال في التمهيد ١٤١١٤١/٢٠٢٠/(وهو قول مكحول وقتادة، ورواية عن /(وهو قول مكحول وقتادة، ورواية عن  االســتذكار    (٤)

الليث رواها ابن وهب).الليث رواها ابن وهب).
المنتقى، الباجي ١٣٦١٣٦/٢. المنتقى، الباجي    (٥)
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هو األَولى باالتباع، وال ســيما وعليه عمل جماهير أهل العلم، وهو الموافق لقاعدة هو األَولى باالتباع، وال ســيما وعليه عمل جماهير أهل العلم، وهو الموافق لقاعدة 
 : : نية والخدمة؛ كما قال النبي دُّ للقُ عَ نية والخدمة؛ كما قال النبي الشــرع في عدم وجوب الزكاة فيما يُ دُّ للقُ عَ الشــرع في عدم وجوب الزكاة فيما يُ

 . .« ةٌ قَ دَ هِ صَ سِ رَ الَ فَ هِ و َ بْدِ لِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ »«لَيسَ عَ ةٌ قَ دَ هِ صَ سِ رَ الَ فَ هِ و َ بْدِ لِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ «لَيسَ عَ
ا: التقدير في شروط زكاة بهيمة األنعام. ا: التقدير في شروط زكاة بهيمة األنعام.ثانيً ثانيً

نه من البيانات  نه من البيانات إذا نظرنا إلى القوائم المالية لشركات المساهمة نجد أن ما تتضمَّ إذا نظرنا إلى القوائم المالية لشركات المساهمة نجد أن ما تتضمَّ
والمعلومات ال يكفي لحساب زكاة بهيمة األنعام؛ وذلك لما يلي: والمعلومات ال يكفي لحساب زكاة بهيمة األنعام؛ وذلك لما يلي: 

: أن معرفة نصاب الــزكاة، وتحديدَ ما يجب فيه من الزكاة = يتوقف على أن معرفة نصاب الــزكاة، وتحديدَ ما يجب فيه من الزكاة = يتوقف على  : أوالً أوالً
ه قائمةُ المركز المالي،  رُ ه قائمةُ المركز المالي، معرفة عدد كلِّ نوع من أنواع بهيمة األنعام، وهذا األمر ال تُظهِ رُ معرفة عدد كلِّ نوع من أنواع بهيمة األنعام، وهذا األمر ال تُظهِ

ره اإليضاحات في التقارير المالية. ره اإليضاحات في التقارير المالية.إال أن تُظهِ إال أن تُظهِ
دةً للدر والنسل  وم في بهيمة األنعام، وكونها معَ ق شرط السَّ دةً للدر والنسل أن معرفة تحقُّ وم في بهيمة األنعام، وكونها معَ ق شرط السَّ ثانيًا: ثانيًا: أن معرفة تحقُّ
ن قِبَلِ البيانات في قائمــة المركز المالي، إال أن يُفصح عنها في  ن قِبَلِ البيانات في قائمــة المركز المالي، إال أن يُفصح عنها في = ال يمكــن معرفته مِ = ال يمكــن معرفته مِ
م الشركاتِ باإلفصاح عن هذه  لزِ م الشركاتِ باإلفصاح عن هذه اإليضاحات، وال يوجد في المعايير المحاســبية ما يُ لزِ اإليضاحات، وال يوجد في المعايير المحاســبية ما يُ

المعلومات.المعلومات.
لهذا يمكن القول: إن القوائم المالية لشــركات المســاهمة غير مناسبة لزكاة لهذا يمكن القول: إن القوائم المالية لشــركات المســاهمة غير مناسبة لزكاة 
بهيمة األنعام؛ ولهذا فإن جباية الزكاة في المملكة العربية الســعودية وفي الســودان بهيمة األنعام؛ ولهذا فإن جباية الزكاة في المملكة العربية الســعودية وفي الســودان 

ال تتم بناء على القوائم المالية.ال تتم بناء على القوائم المالية.
ع  ا من شــركات الزراعة تستثمر في بهيمة األنعام، وتتنوَّ ع غير أن الواقع أن كثيرً ا من شــركات الزراعة تستثمر في بهيمة األنعام، وتتنوَّ غير أن الواقع أن كثيرً
أغراضها لذلك، واألصل في ذلك عدمُ وجوب الزكاة في هذه الثروة الحيوانية إال إذا أغراضها لذلك، واألصل في ذلك عدمُ وجوب الزكاة في هذه الثروة الحيوانية إال إذا 
؛  قُ شروط وجوب الزكاة، وال يجب فيها شيء من الزكاة بالشكِّ ؛ غلَب على الظن تحقُّ قُ شروط وجوب الزكاة، وال يجب فيها شيء من الزكاة بالشكِّ غلَب على الظن تحقُّ
ألن الشــك ال تثبُتُ به األحكام الشرعية، والســبيل إلى معرفة ذلك بالعلم أو بالظن ألن الشــك ال تثبُتُ به األحكام الشرعية، والســبيل إلى معرفة ذلك بالعلم أو بالظن 
ل  ق هذه الشــروط، ويُعمَ ل الغالب يكون بالســؤال وإعمال القرائن التي تدلُّ على تحقُّ ق هذه الشــروط، ويُعمَ الغالب يكون بالســؤال وإعمال القرائن التي تدلُّ على تحقُّ
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ر بها شروط وجوب زكاة  ر بها شروط وجوب زكاة بما دلَّت عليه، وفيما يلي عدد من األمور التي يمكن أن تُقدَّ بما دلَّت عليه، وفيما يلي عدد من األمور التي يمكن أن تُقدَّ
بهيمة األنعام في شركات المساهمة: بهيمة األنعام في شركات المساهمة: 

ق ملك النصاب، وهو أمرٌ ميســور،  ــل بالظن الغالب في تقدير تحقُّ ق ملك النصاب، وهو أمرٌ ميســور، يُعمَ ــل بالظن الغالب في تقدير تحقُّ : يُعمَ : أوالً أوالً
والغالب أن شركات المساهمة لن تتملَّك من الثروة الحيوانية ما هو دون النصاب. والغالب أن شركات المساهمة لن تتملَّك من الثروة الحيوانية ما هو دون النصاب. 

ــوم، بحسب  ل بالقرائن التي يحصل به الظن الراجح فيما يتعلَّق بالسَّ ــوم، بحسب يُعمَ ل بالقرائن التي يحصل به الظن الراجح فيما يتعلَّق بالسَّ ثانيًا: ثانيًا: يُعمَ
ما عليه غالب العمل في البلد، وقد يقال: إن الغالب على الثروة الحيوانية التي تَملِكها ما عليه غالب العمل في البلد، وقد يقال: إن الغالب على الثروة الحيوانية التي تَملِكها 
ح تغذية ما تملكه من بهيمة األنعام تغذيةً  ح تغذية ما تملكه من بهيمة األنعام تغذيةً الشركاتُ هو عدمُ السوم؛ ألن الشركات ترجِّ الشركاتُ هو عدمُ السوم؛ ألن الشركات ترجِّ

خاصة؛ بغية تعظيم الربح الناتج عن اإلفادة من لحمها أو لبنها.خاصة؛ بغية تعظيم الربح الناتج عن اإلفادة من لحمها أو لبنها.
، وهو العمل بقول المالكيَّة  ، وهو العمل بقول المالكيَّة ويمكن التقدير في شروط وجوب الزكاة من وجه آخرَ ويمكن التقدير في شروط وجوب الزكاة من وجه آخرَ
رُ في معرفة الواجب، ويُكتفى  رُ في معرفة الواجب، ويُكتفى في عدم اشتراط السوم وكونها للدر والنسل، باعتبار أنه أيسَ في عدم اشتراط السوم وكونها للدر والنسل، باعتبار أنه أيسَ
ر مقدار بهيمة األنعام بقســمة القيمة  ر مقدار بهيمة األنعام بقســمة القيمة بغلبة الظن فيما يتعلَّق بشــرط ملك النصاب، ويقدَّ بغلبة الظن فيما يتعلَّق بشــرط ملك النصاب، ويقدَّ

ل قيمة الوسط من هذه النعم، ثم يخرج الزكاة باعتبار اإلجمالي. ل قيمة الوسط من هذه النعم، ثم يخرج الزكاة باعتبار اإلجمالي.اإلجمالية على معدَّ اإلجمالية على معدَّ
مُ ســبب  قدَّ دةٌ للمتاجرة، فإنه يُ رَ أن هذه الثروة الحيوانية معَ مُ ســبب أنه متى ما ظهَ قدَّ دةٌ للمتاجرة، فإنه يُ رَ أن هذه الثروة الحيوانية معَ ثالثًا: ثالثًا: أنه متى ما ظهَ
روضَ تجارة، بناء على ما ذهب إليه الحنفيَّة والحنابلة  روضَ تجارة، بناء على ما ذهب إليه الحنفيَّة والحنابلة وجوب الزكاة فيها باعتبارها عُ وجوب الزكاة فيها باعتبارها عُ

في سائمة بهيمة األنعام إذا كانت للتجارة.في سائمة بهيمة األنعام إذا كانت للتجارة.
ن. عدِ ن.المطلب الرابع: التقدير في شروط المَ عدِ المطلب الرابع: التقدير في شروط المَ

ن. عدِ : مفهوم المَ ن.أوالً عدِ : مفهوم المَ أوالً

جلِس، وهو في األصل يطلَق على المكان الذي  جلِس، وهو في األصل يطلَق على المكان الذي على وزن مَ ن في اللغة: على وزن مَ عدِ ن في اللغة: المَ عدِ المَ
، وأصل المادة يدلُّ على اإلقامة، يقال:  رَّ ن فيه الجوهر كالذهب ونحوه؛ أي: استقَ دِ ، وأصل المادة يدلُّ على اإلقامة، يقال: عُ رَّ ن فيه الجوهر كالذهب ونحوه؛ أي: استقَ دِ عُ
ج  ج ، ويطلَق المعدن على ما يُستخرَ ن بالمكان إذا أقام فيه، ومنه: نث   ¬   ®      مثنث   ¬   ®      مث(١)، ويطلَق المعدن على ما يُستخرَ دَ ن بالمكان إذا أقام فيه، ومنه: عَ دَ عَ

سورة الرعد، اآلية: ٢٣٢٣. سورة الرعد، اآلية:    (١)



٢٨٦٢٨٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ع على معادن(١). ع على معادنمن األرض من الجوهر، وهو المراد هنا، ويُجمَ من األرض من الجوهر، وهو المراد هنا، ويُجمَ
رَّ مجمع اللغــة العربية بالقاهرة مصطلح «المعــدن» في علم الكيمياء  رَّ مجمع اللغــة العربية بالقاهرة مصطلح «المعــدن» في علم الكيمياء وقد أقَ وقد أقَ
بات غير العضويــة التي تُوجد في األرض، وقد تطلَق على الحفريَّات  بات غير العضويــة التي تُوجد في األرض، وقد تطلَق على الحفريَّات بمعنى: (المركَّ بمعنى: (المركَّ

المتخلفة من موادَّ عضوية كالزيت المعدني والفحم)المتخلفة من موادَّ عضوية كالزيت المعدني والفحم)(٢).
وأما في االصطالح الفقهيوأما في االصطالح الفقهي، فيطلَق المعدن عند الفقهاء على معنيين:، فيطلَق المعدن عند الفقهاء على معنيين:

لِق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة  ج من األرض مما خُ لِق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة (ما استُخرِ ج من األرض مما خُ األول: األول: (ما استُخرِ
ة وأشــباهها، والقار  رَ غْ ر والعقيق والكحل والمَ بَرجد والبِلَّوْ ة وأشــباهها، والقار والحديد والنُّحاس والزَّ رَ غْ ر والعقيق والكحل والمَ بَرجد والبِلَّوْ والحديد والنُّحاس والزَّ
والنفــط والكبريت ونحوه)والنفــط والكبريت ونحوه)(٣)، أو هو: (كل متولِّد في األرض من غير جنســها، ليس ، أو هو: (كل متولِّد في األرض من غير جنســها، ليس 

ا)(٤). وهذا االستعمال األشهر عند الفقهاء، وهو المقصود في أبواب الزكاة.. وهذا االستعمال األشهر عند الفقهاء، وهو المقصود في أبواب الزكاة. ا)نباتً نباتً
ن، ومثاله: قول  عدِ ج منــه المَ ن، ومثاله: قول على الموضع من األرض الذي يُســتخرَ عدِ ج منــه المَ الثاني: الثاني: على الموضع من األرض الذي يُســتخرَ
لطانية»: (وأما إقطاع المعادن، وهي البقاع التي أودعها الله  لطانية»: (وأما إقطاع المعادن، وهي البقاع التي أودعها الله الماورديِّ في «األحكام السُّ الماورديِّ في «األحكام السُّ

تعالى جواهر األرض)تعالى جواهر األرض)(٥).
ا: الخالف في زكاة المعدن. ا: الخالف في زكاة المعدن.ثانيً ثانيً

يعد إيجاب الزكاة في المعدن غير الذهب والفضة من مفردات الحنابلةيعد إيجاب الزكاة في المعدن غير الذهب والفضة من مفردات الحنابلة(٦)، وهو ، وهو 
: ا وحديثًا، وفيما يلي أقوال الفقهاء ا وحديثًا، وفيما يلي أقوال الفقهاء من المسائل التي اختَلَف فيها الفقهاء قديمً من المسائل التي اختَلَف فيها الفقهاء قديمً
ينظر مادة (ع د ن) في الصحاح، الجوهري ٢١٦٢٢١٦٢/٦، مقاييس اللغة ، مقاييس اللغة ٢٤٨٢٤٨/٤، تاج العروس ، تاج العروس  ينظر مادة (ع د ن) في الصحاح، الجوهري    (١)

.٣٨١٣٨١/٣٥٣٥
ينظر مادة (ع د ن): المعجم الوسيط ٥٨٨٥٨٨/٢. ينظر مادة (ع د ن): المعجم الوسيط    (٢)

الكافي، ابن قدامة ١٥٣١٥٣/٢، وينظر: العناية شرح الهداية ، وينظر: العناية شرح الهداية ٢٣٣٢٣٣/٢، الذخيرة ، الذخيرة ٢٤٩٢٤٩/٢، تحفة ، تحفة  الكافي، ابن قدامة    (٣)
المحتاج المحتاج ٢٨٢٢٨٢/٣. . 

كشاف القناع ٤٤٠٤٤٠/٤. .  كشاف القناع   األحكام السلطانية، ص٢٤٧٢٤٧. . (٤)  األحكام السلطانية، ص   (٥)
ينظر: المنح الشافيات بشرح المفردات ١/ / ٢٧٩٢٧٩. ينظر: المنح الشافيات بشرح المفردات    (٦)
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 ، جِ زكاةٌ ،  وقالوا: ليس في المعدن المســتخرَ جِ زكاةٌ االتجاه األول: االتجاه األول: مذهب الحنفيَّةمذهب الحنفيَّة(١) وقالوا: ليس في المعدن المســتخرَ
مس، ويُصرف في مصارف الفيء بشروط ثالثة: مس، ويُصرف في مصارف الفيء بشروط ثالثة:ويجب فيه إخراجُ الخُ ويجب فيه إخراجُ الخُ

صاص  صاص - أن يكــون المعدن مما ينطبع بالنار ويُذاب؛ كالذهب والحديد والرَّ ١- أن يكــون المعدن مما ينطبع بالنار ويُذاب؛ كالذهب والحديد والرَّ
ج بذلك الجامدُ الــذي ال يذوب كاللؤلؤ  ر، ومثله الزئبــق، ويخرُ فْ ج بذلك الجامدُ الــذي ال يذوب كاللؤلؤ والنُّحــاس والصُّ ر، ومثله الزئبــق، ويخرُ فْ والنُّحــاس والصُّ

لح والقير والنفط. ج به المائعُ كالماء والمِ لح والقير والنفط.والياقوت وسائر األحجار، كما يخرُ ج به المائعُ كالماء والمِ والياقوت وسائر األحجار، كما يخرُ
، حرٍّ أو  ج ممــن له الحقُّ في الغنيمة، من مســلم أو ذميٍّ خرِ ، حرٍّ أو - أن يكــون المُ ج ممــن له الحقُّ في الغنيمة، من مســلم أو ذميٍّ خرِ ٢- أن يكــون المُ
؛ ألن استحقاق هذا المال كاستحقاق  نُ ج الحربيُّ والمستأمَ ؛ ألن استحقاق هذا المال كاستحقاق عبد، صغير أو كبير، فيخرُ نُ ج الحربيُّ والمستأمَ عبد، صغير أو كبير، فيخرُ

الغنيمة.الغنيمة.
ج من أرض غير مملوكة لمعيَّن، فال يجب فيما وجده في داره  ج من أرض غير مملوكة لمعيَّن، فال يجب فيما وجده في داره - أن يُســتخرَ ٣- أن يُســتخرَ

ا للصاحبين.  ا للصاحبين. وأرضه؛ ألنه يَملِك باطنَها، خالفً وأرضه؛ ألنه يَملِك باطنَها، خالفً
النُ الحول. ، وال حوَ ط لوجوبه نصابٌ النُ الحول.وال يُشترَ ، وال حوَ ط لوجوبه نصابٌ وال يُشترَ

نُ  دِ عْ الْمَ ، وَ بَارٌ الْبِئْرُ جُ ، وَ بَارٌ اءُ جُ مَ نُ «الْعَجْ دِ عْ الْمَ ، وَ بَارٌ الْبِئْرُ جُ ، وَ بَارٌ اءُ جُ مَ هم في هذا قوله في هذا قوله : : «الْعَجْ هم ومستنَدُ ومستنَدُ
.(٢)« سُ مُ ازِ الْخُ كَ فِي الرِّ ، وَ بَارٌ »جُ سُ مُ ازِ الْخُ كَ فِي الرِّ ، وَ بَارٌ جُ

كز  كاز حقيقة في المعدن ومجازٌ في الكنز؛ ألنه من الرَّ كز أن الرِّ كاز حقيقة في المعدن ومجازٌ في الكنز؛ ألنه من الرَّ وجه االســتدالل: وجه االســتدالل: أن الرِّ
ا بفعل الله أو بفعل الخلق. مُّ ما كان مركوزً ا بفعل الله أو بفعل الخلق.بمعنى المركوز، ويعُ مُّ ما كان مركوزً بمعنى المركوز، ويعُ

»، ال يدلُّ ، ال يدلُّ  بَارٌ نُ جُ دِ عْ »«الْمَ بَارٌ نُ جُ دِ عْ وقالوا: إن عطف حكم الواجب في الركاز على قوله: وقالوا: إن عطف حكم الواجب في الركاز على قوله: «الْمَ
ــا، فنصَّ على  ــا، فنصَّ على على عدم وجوب شــيء فيــه؛ ألنه (أثبَــتَ للمعدن بخصوصه حكمً على عدم وجوب شــيء فيــه؛ ألنه (أثبَــتَ للمعدن بخصوصه حكمً
هما ليثبت  مُّ ا آخرَ مع غيره، فعبَّر باالســم الذي يعُ هما ليثبت خصوص اســمه، ثم أثبَتَ له حكمً مُّ ا آخرَ مع غيره، فعبَّر باالســم الذي يعُ خصوص اســمه، ثم أثبَتَ له حكمً

ينظر: مجمع األنهر ١/ / ٢١٢٢١٢، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢/ / ٢٥٢٢٥٢. ينظر: مجمع األنهر    (١)
أخرجــه البخاري في الصحيح، كتــاب الزكاة، باب في الركاز الخمــس، برقم (١٤٩٩١٤٩٩)، )،  أخرجــه البخاري في الصحيح، كتــاب الزكاة، باب في الركاز الخمــس، برقم (   (٢)

. ومسلم في الصحيح، كتاب الحدود، برقم (ومسلم في الصحيح، كتاب الحدود، برقم (١٧١٠١٧١٠) عن أبي هريرة ) عن أبي هريرة
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ا، فما كان من أفراده  ى ركازً مس- بما يُسمَّ ا، فما كان من أفراده فيهما، فإنه علَّق الحكم -أعني وجوب الخُ ى ركازً مس- بما يُسمَّ فيهما، فإنه علَّق الحكم -أعني وجوب الخُ
وجب فيه)وجب فيه)(١). . 

االتجاه الثاني: االتجاه الثاني: مذهب المالكيَّةمذهب المالكيَّة(٢) والشــافعيَّة والشــافعيَّة(٣)، وذهبــوا إلى أنه يجب زكاة ، وذهبــوا إلى أنه يجب زكاة 
شر، بشروط ثالثة: بعَ العُ شر، بشروط ثالثة:المعدن رُ بعَ العُ المعدن رُ

نُ من الذهب والفضة؛ ألن النص واإلجماع على الوجوب  عدِ نُ من الذهب والفضة؛ ألن النص واإلجماع على الوجوب أ- أن يكون المَ عدِ أ- أن يكون المَ
فيهما.فيهما.

ج من أهل الزكاة؛ ألنها عبــادة، وال تجب إال على من  ج من أهل الزكاة؛ ألنها عبــادة، وال تجب إال على من ب- أن يكون المخــرِ ب- أن يكون المخــرِ
تجب عليه.تجب عليه.

ا إن كان من عرق واحد، ولو كان العمل متراخيًا.  ا إن كان من عرق واحد، ولو كان العمل متراخيًا. ج- أن يبلُغ الخارج نصابً ج- أن يبلُغ الخارج نصابً
ط  شــرِ باإلخراج، وهو الواجب في زكاة النقدين، وال يُشترَ بعُ العُ ط ويجب فيه رُ شــرِ باإلخراج، وهو الواجب في زكاة النقدين، وال يُشترَ بعُ العُ ويجب فيه رُ

النُ الحول. النُ الحول.له حوَ له حوَ
ومستندهم في هذا ما يلي: ومستندهم في هذا ما يلي: 

١- أن األصل عــدم الوجوب، وقد ثبت وجوب الــزكاة في الذهب والفضة - أن األصل عــدم الوجوب، وقد ثبت وجوب الــزكاة في الذهب والفضة 
باإلجماع، فال تجب فيما سواهما إال بدليل صريح.باإلجماع، فال تجب فيما سواهما إال بدليل صريح.

بَلِيَّة  بَلِيَّة  قطع لبالل بن الحارث معادن القَ ٢- ما روي أن رســول الله - ما روي أن رســول الله  قطع لبالل بن الحارث معادن القَ
، قال: فتلك المعادن ال يؤخذ منها  عِ رْ ، قال: فتلك المعادن ال يؤخذ منها -بالد معروفــة في الحجاز- وهي من ناحية الفُ عِ رْ -بالد معروفــة في الحجاز- وهي من ناحية الفُ

إال الزكاة إلى اليومإال الزكاة إلى اليوم(٤).
فتح القدير ٢٣٤٢٣٤/٢. فتح القدير    (١)

ينظر: شرح الخرشي ٢٠٧٢٠٧/٢، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٦٥٠٦٥٠/١. ينظر: شرح الخرشي    (٢)
ينظر: أسنى المطالب ٣٨٥٣٨٥/١، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٨٢٢٨٢/٣. ينظر: أسنى المطالب    (٣)

أخرجه مالك فــي الموطأ، كتاب الزكاة، الزكاة في المعــادن برقم (٢٨٥٢٨٥)، ومن طريقه )، ومن طريقه  أخرجه مالك فــي الموطأ، كتاب الزكاة، الزكاة في المعــادن برقم (   (٤)= = 
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ــره جمهور  جد من دِفْنِ الجاهليَّة، وبه فسَّ كاز مخصوص بما وُ ــره جمهور - أن لفظ الرِّ جد من دِفْنِ الجاهليَّة، وبه فسَّ كاز مخصوص بما وُ ٣- أن لفظ الرِّ
كاز: إنما هو دِفْنُ الجاهليَّة، ما  كاز: إنما هو دِفْنُ الجاهليَّة، ما العلماء، قال مالك: (سمعتُ أهل العلم يقولون في الرِّ العلماء، قال مالك: (سمعتُ أهل العلم يقولون في الرِّ
لِّف فيه كبيرُ عمل،  تكلَّف فيه كبيرُ عمل، فأما ما طُلِب بمال أو تُكُ لِّف فيه كبيرُ عمل، لم يُطلَب بمال، ولم يُ تكلَّف فيه كبيرُ عمل، فأما ما طُلِب بمال أو تُكُ لم يُطلَب بمال، ولم يُ
ن  عدِ ن ، ويؤيِّد أن المَ عدِ فأُصيــبَ مرة وأُخطئَ مرة، فليس هو بركاز، وهو األمــر عندنا)فأُصيــبَ مرة وأُخطئَ مرة، فليس هو بركاز، وهو األمــر عندنا)(١)، ويؤيِّد أن المَ

كاز: أن المعدن ثابتٌ وليس بمركوز، فيدلُّ على أن الكنز دون المعدن. كاز: أن المعدن ثابتٌ وليس بمركوز، فيدلُّ على أن الكنز دون المعدن.ليس برِ ليس برِ
االتجاه الثالث: االتجاه الثالث: مذهب الحنابلة:مذهب الحنابلة:

وذهبوا إلى أنه تجب الزكاة في المعدن بشروط ثالثة: وذهبوا إلى أنه تجب الزكاة في المعدن بشروط ثالثة: 
١- أن يكون المعدن مما تجب فيه الزكاة، وهو: (كلُّ متولِّد في األرض، ال من - أن يكون المعدن مما تجب فيه الزكاة، وهو: (كلُّ متولِّد في األرض، ال من 
جنســها، وال نبات، وله قيمة؛ كالذهب والفضة والحديد والياقوت والبِلَّور والكحل جنســها، وال نبات، وله قيمة؛ كالذهب والفضة والحديد والياقوت والبِلَّور والكحل 
ونحوه، وكذلك المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك، كما يجب في ونحوه، وكذلك المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك، كما يجب في 

الحجر الذي له قيمة مثل الرخام والبرام وحجر المسن، ففيه الزكاة)الحجر الذي له قيمة مثل الرخام والبرام وحجر المسن، ففيه الزكاة)(٢).
وال تجب في الخارج من البحر؛ ألن األصل عدم الوجوب مع وجوده في زمنه وال تجب في الخارج من البحر؛ ألن األصل عدم الوجوب مع وجوده في زمنه 
لْ عنه وال عنهم، كما ال يجب في الحجر ونحوه  نقَ لْ عنه وال عنهم، كما ال يجب في الحجر ونحوه  وزمن خلفائه، ولم يُ نقَ  وزمن خلفائه، ولم يُ

مما ليس له قيمة.مما ليس له قيمة.
أبو داود في الســنن، كتاب الخــراج والفيء واإلمــارة، باب في إقطــاع األرضين، برقم  أبو داود في الســنن، كتاب الخــراج والفيء واإلمــارة، باب في إقطــاع األرضين، برقم    =

(٣٠٥٧٣٠٥٧)، وهو مرسل.)، وهو مرسل.
، دون أنه كان يؤخذ منها الزكاة.  ، دون أنه كان يؤخذ منها الزكاة. ورواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي موصوالً ورواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي موصوالً  
ثبِتُه أهل  ثبِتُه أهل  بعد أن رو الحديث عن مالك: (ليس هذا مما يُ قال الشافعي في األم قال الشافعي في األم ٩٤٩٤/٢ بعد أن رو الحديث عن مالك: (ليس هذا مما يُ
الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبي الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبي  إال إقطاعه، وأما الزكاة  إال إقطاعه، وأما الزكاة 
مس، فليست مرويَّة عن النبي ). وقال البيهقي: (هو ). وقال البيهقي: (هو  مس، فليست مرويَّة عن النبي في المعادن دون الخُ في المعادن دون الخُ

 .( وي عن الدراوردي، عن ربيعة موصوالً ). كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد رُ وي عن الدراوردي، عن ربيعة موصوالً كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد رُ
المدونة ٣٤٠٣٤٠/١. .  المدونة    (١)

ينظر: كشاف القناع ٤٤٠٤٤٠/٤، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٧٦٧٦/٢. ينظر: كشاف القناع    (٢)
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ا إذا كان ذهبًا وفضة، أو قيمة  ج بعد ســبكٍ وتصفية نصابً ا إذا كان ذهبًا وفضة، أو قيمة - أن يبلغ المستخرَ ج بعد ســبكٍ وتصفية نصابً ٢- أن يبلغ المستخرَ
األقل من نصاب ذهب وفضة إذا كان من غيرهما. األقل من نصاب ذهب وفضة إذا كان من غيرهما. 

ج من أهل الوجوب؛ ألنها عبادة. ج من أهل الوجوب؛ ألنها عبادة.- أن يكون المخرِ ٣- أن يكون المخرِ
ج لمالك األرض،  ن المســتخرَ عدِ ج لمالك األرض، وإذا كانــت األرض مملوكة لمعيَّــن، فالمَ ن المســتخرَ عدِ وإذا كانــت األرض مملوكة لمعيَّــن، فالمَ
ج.  ه أم ال؛ ألنه ملكه بملك األرض، وإذا كانت غير مملوكة لمعيَّن، فللمستخرِ جَ ج. أخرَ ه أم ال؛ ألنه ملكه بملك األرض، وإذا كانت غير مملوكة لمعيَّن، فللمستخرِ جَ أخرَ

ومستندهم في ذلك ما يلي:ومستندهم في ذلك ما يلي:
   j   i   h   g   f   e   d   c   نث   j   i   h   g   f   e   d   c   ١- عموم قول الله تعالــى:- عموم قول الله تعالــى:نث

o   n   m   l   k      مثo   n   m   l   k      مث(١).

  ربيعة بن عبد الرحمن، عن غيــر واحد: (أن النبي ربيعة بن عبد الرحمن، عن غيــر واحد: (أن النبي - مــا رو ٢- مــا رو
اةُ إِلَى  كَ ــا إِالَّ الزَّ نْهَ ذُ مِ خَ ؤْ تِلْكَ الَ يُ اةُ إِلَى «فَ كَ ــا إِالَّ الزَّ نْهَ ذُ مِ خَ ؤْ تِلْكَ الَ يُ ، قــال: «فَ يَّةَ بَلَ ، قــال: أقطع بالل بــن الحارث المعادن القَ يَّةَ بَلَ أقطع بالل بــن الحارث المعادن القَ

»). رواه مالك، وأبو داود.). رواه مالك، وأبو داود. »الْيَومِ الْيَومِ
مس كسائر الزكوات. م على أغنياء ذوي القربى، ففيه الزكاة ال الخُ مس كسائر الزكوات.ألنه حقٌّ يحرُ م على أغنياء ذوي القربى، ففيه الزكاة ال الخُ ٣- - ألنه حقٌّ يحرُ

شر حين اإلخراج. بعُ العُ ن رُ عدِ شر حين اإلخراج.ويجب في المَ بعُ العُ ن رُ عدِ ويجب في المَ
االختيار والترجيح: االختيار والترجيح: 

، وأنه  ءٌ ، وأنه والذي يظهر في هذه المسألة -والله أعلم- أنَّ الواجب في المعدن فَيْ ءٌ والذي يظهر في هذه المسألة -والله أعلم- أنَّ الواجب في المعدن فَيْ
م؛ لعدم انتهاض األدلة التي تدلُّ على  م؛ لعدم انتهاض األدلة التي تدلُّ على ال تجب فيه الزكاة، وهو مذهب الحنفيَّة كما تقدَّ ال تجب فيه الزكاة، وهو مذهب الحنفيَّة كما تقدَّ
ها كما في حديث إقطاع بالل بن  ج من المعادن؛ إما لضعفِ ها كما في حديث إقطاع بالل بن وجوب الزكاة فيما يُســتخرَ ج من المعادن؛ إما لضعفِ وجوب الزكاة فيما يُســتخرَ
ج مــن معادن الثروة البرية  ج مــن معادن الثروة البرية الحارث، أو لضعف داللتها.  ويجب حيئنذ فيما يُســتخرَ الحارث، أو لضعف داللتها.  ويجب حيئنذ فيما يُســتخرَ
، بشــرط أن يكون تملُّك هذه المعادن من المباحات  مسَ ، بشــرط أن يكون تملُّك هذه المعادن من المباحات والبحرية مما له قيمة = الخُ مسَ والبحرية مما له قيمة = الخُ

التي تملك باالستخراج.التي تملك باالستخراج.
سورة البقرة، اآلية: ٢٦٧٢٦٧. .  سورة البقرة، اآلية:    (١)
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ج من معادن الثروة البرية والبحرية مما له  ج من معادن الثروة البرية والبحرية مما له وعليه؛ يكون الواجب فيما يُســتخرَ وعليه؛ يكون الواجب فيما يُســتخرَ
، بشرط أن يكون تملُّك هذه المعادن من المباحات التي ال تَمنَع منها  مسَ ، بشرط أن يكون تملُّك هذه المعادن من المباحات التي ال تَمنَع منها قيمة هو الخُ مسَ قيمة هو الخُ
شر إن كان  بع العُ ، ويُملَك المعدن الخارج باالستخراج، وال يجب فيه إخراجُ رُ شر إن كان الدولةُ بع العُ ، ويُملَك المعدن الخارج باالستخراج، وال يجب فيه إخراجُ رُ الدولةُ

من الذهب والفضة.من الذهب والفضة.
نْ بتملُّكها إال بموجب عقود امتياز،  نْ بتملُّكها إال بموجب عقود امتياز، أما إذا تملَّكت الدولة هذه المعادن، ولم تأذَ أما إذا تملَّكت الدولة هذه المعادن، ولم تأذَ
؛ لعدم الملك المعين، وال يجب على صاحب  ؛ لعدم الملك المعين، وال يجب على صاحب فال يجب في نصيب الدولة منها شــيءٌ فال يجب في نصيب الدولة منها شــيءٌ
كمُ المال المستفاد إذا  كمُ المال المستفاد إذا عقد االمتياز شيءٌ باستخراج شــيء من المعادن، ويكون له حُ عقد االمتياز شيءٌ باستخراج شــيء من المعادن، ويكون له حُ
روض  روض كان مــن النقدين، ويزكيهــا المكلف مع ماله عند الحول، ويكــون له حكم عُ كان مــن النقدين، ويزكيهــا المكلف مع ماله عند الحول، ويكــون له حكم عُ
التجــارة إذا كان من غيرهما من المعادن أو غيرها مــن الثروات البحرية إذا قصد بها التجــارة إذا كان من غيرهما من المعادن أو غيرها مــن الثروات البحرية إذا قصد بها 

يهما لحوله. يهما لحوله.التجارة عند االستخراج، ويزكِّ التجارة عند االستخراج، ويزكِّ
وبنحو ذلك أخذت الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، حيث جاء في وبنحو ذلك أخذت الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، حيث جاء في 

فتاو الندوة بشأن زكاة الثروة المعدنية والبحرية ما يلي:فتاو الندوة بشأن زكاة الثروة المعدنية والبحرية ما يلي:
ا إلى  وْ مة لهذا الموضوع، وانتهَ ا إلى «ناقش المشــاركون في الندوة األبحاث المقدَّ وْ مة لهذا الموضوع، وانتهَ «ناقش المشــاركون في الندوة األبحاث المقدَّ

ما يلي:ما يلي:
١- أن الثــروة المعدنية والبحرية هي: ما له قيمة مادية بين الناس، من الموارد - أن الثــروة المعدنية والبحرية هي: ما له قيمة مادية بين الناس، من الموارد 

لِها. لِها.الموجودة في البرِّ والبحر، وأذن الشارع باالنتفاع بها وتداوُ الموجودة في البرِّ والبحر، وأذن الشارع باالنتفاع بها وتداوُ
ةً كانت أم بحرية- ملكيَّتُهــا عامة للدولة، ولها حقُّ  ةً كانت أم بحرية- ملكيَّتُهــا عامة للدولة، ولها حقُّ - الثــروة المعدنية -بريَّ ٢- الثــروة المعدنية -بريَّ
التصرف فيها، ومنح األشخاص الحقيقيين أو االعتباريين حقَّ التملُّك أو االنتفاع بها التصرف فيها، ومنح األشخاص الحقيقيين أو االعتباريين حقَّ التملُّك أو االنتفاع بها 

حسبما تقتضيه المصلحة الشرعية.حسبما تقتضيه المصلحة الشرعية.
٣- إذا امتلكــت الدولة الثــروة المعدنية أو البحريــة ورصدتها للصرف في - إذا امتلكــت الدولة الثــروة المعدنية أو البحريــة ورصدتها للصرف في 
المصالــح العامة، فال زكاة فيها، مع مراعاة ما جاء في توصيات الندوة الثالثة عشــرة المصالــح العامة، فال زكاة فيها، مع مراعاة ما جاء في توصيات الندوة الثالثة عشــرة 

(التوصية رقم ((التوصية رقم (١٩١٩)).)).
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٤- يجب إخراج الحقِّ الواجب في الثروة المعدنية والبحرية عند استخراجها - يجب إخراج الحقِّ الواجب في الثروة المعدنية والبحرية عند استخراجها 
مس في المعادن  ا، وهو الخُ ها األشــخاص الحقيقيون أو االعتباريون مطلقً مس في المعادن إذا امتلَكَ ا، وهو الخُ ها األشــخاص الحقيقيون أو االعتباريون مطلقً إذا امتلَكَ
شر مع وجودها، مع مراعاة بلوغ نصاب  بعُ العُ ، ورُ لفةٍ ت بال كُ جَ شر مع وجودها، مع مراعاة بلوغ نصاب والكنوز إذا اســتُخرِ بعُ العُ ، ورُ لفةٍ ت بال كُ جَ والكنوز إذا اســتُخرِ

الذهب في المعادن دون الكنوز.الذهب في المعادن دون الكنوز.
٥- األصل في الثروة البحرية من غير المعادن والكنوز، مثل: األسماك واللؤلؤ - األصل في الثروة البحرية من غير المعادن والكنوز، مثل: األسماك واللؤلؤ 
بٌ  جان = أنها من المباحات التي ال تجب فيها الزكاة، أما إذا قام سبب آخرُ موجِ رْ بٌ والمَ جان = أنها من المباحات التي ال تجب فيها الزكاة، أما إذا قام سبب آخرُ موجِ رْ والمَ

للزكاة فيها، كإعدادها للتجارة فتُزكَّى زكاةَ التجارة». للزكاة فيها، كإعدادها للتجارة فتُزكَّى زكاةَ التجارة». 
لَت الندوة الثالثة والعشــرون لقضايا الــزكاة المعاصرة موضوعَ زكاة  لَت الندوة الثالثة والعشــرون لقضايا الــزكاة المعاصرة موضوعَ زكاة كما تناوَ كما تناوَ

عقود االمتياز، وجاء في فتاو الندوة ما يلي:عقود االمتياز، وجاء في فتاو الندوة ما يلي:
وا إلى  مة فــي الموضوع، وانتهَ وا إلى «ناقش المشــاركون في الندوة األبحاث المقدَّ مة فــي الموضوع، وانتهَ «ناقش المشــاركون في الندوة األبحاث المقدَّ

ما يلي:ما يلي:
ــدُ بمقتضاه الدولةُ (أو من يمثِّلها) إلى الملتزم  ــدُ بمقتضاه الدولةُ (أو من يمثِّلها) إلى الملتزم عقد االمتياز هو عقدٌ تَعهَ : عقد االمتياز هو عقدٌ تَعهَ : أوالً أوالً
مهمة إنشــاء أو إدارة وتســيير مرفق عام (على نفقته ومســؤوليته)، مقابل الحق في مهمة إنشــاء أو إدارة وتســيير مرفق عام (على نفقته ومســؤوليته)، مقابل الحق في 
ةٍ من المنتفعين بخدمات المرفق، تحت إشــراف الدولة ورقابتها،  بالغَ نقديَّ ةٍ من المنتفعين بخدمات المرفق، تحت إشــراف الدولة ورقابتها، تَقاضي مَ بالغَ نقديَّ تَقاضي مَ

وبعائد يعود على الدولة.وبعائد يعود على الدولة.
أما عقد االمتياز في مجال التعدين، فهو اتفاق بين الدولة (أو من يمثلها) وجهةٍ أما عقد االمتياز في مجال التعدين، فهو اتفاق بين الدولة (أو من يمثلها) وجهةٍ 
ن منح الجهة (الشركة) الحقَّ (حصريا) في  ن منح الجهة (الشركة) الحقَّ (حصريا) في متخصصة (شركة محلية أو أجنبية)، يتضمَّ متخصصة (شركة محلية أو أجنبية)، يتضمَّ
) معدنية ولمدة معينة ضمن مجال  ) معدنية ولمدة معينة ضمن مجال البحث واالســتخراج واالســتثمار لمادة (أو موادَّ البحث واالســتخراج واالســتثمار لمادة (أو موادَّ
جغرافي (محدد) مقابل نســبة من اإلنتاج أو مبالغ معينــة أو (قابلة للتعيين) ووفق ما جغرافي (محدد) مقابل نســبة من اإلنتاج أو مبالغ معينــة أو (قابلة للتعيين) ووفق ما 

ق المصلحة عامة. تفَق عليه من شروط تحقِّ ق المصلحة عامة.يُ تفَق عليه من شروط تحقِّ يُ
ثانيًا: ثانيًا: من أهمِّ الحقوق التي يرتِّبها عقد االمتياز؛ عدم المنافســة من الشركات من أهمِّ الحقوق التي يرتِّبها عقد االمتياز؛ عدم المنافســة من الشركات 
والجهــات األخر (الحــقُّ الحصري في البحــث والتعدين)، وقد تســمح بعض والجهــات األخر (الحــقُّ الحصري في البحــث والتعدين)، وقد تســمح بعض 
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االتفاقيات االمتيازية للشركة أو الجهة صاحبة االمتياز الحقَّ في التصرف فيه بالتنازل االتفاقيات االمتيازية للشركة أو الجهة صاحبة االمتياز الحقَّ في التصرف فيه بالتنازل 
عنه لجهة أو شركة أخر، بمقابل أو بدونه، وفق شروط معيَّنة.عنه لجهة أو شركة أخر، بمقابل أو بدونه، وفق شروط معيَّنة.

ثالثًا: صور عقود االمتياز.ثالثًا: صور عقود االمتياز.
لعقود االمتياز المرتبطة بالثروة المعدنية عدةُ صور، أهمها:لعقود االمتياز المرتبطة بالثروة المعدنية عدةُ صور، أهمها:

أ- أن يكــون االتفاق بين الدولة وشــركة متخصصة للتنقيب واالســتخراج أ- أن يكــون االتفاق بين الدولة وشــركة متخصصة للتنقيب واالســتخراج 
دة. دة.والتعدين والتسويق مقابل حصولها على مبالغَ مالية محدَّ والتعدين والتسويق مقابل حصولها على مبالغَ مالية محدَّ

ب- أن يكون االتفاق بين الدولة وشركة (داخلية أو دولية) على تقديم الشركة ب- أن يكون االتفاق بين الدولة وشركة (داخلية أو دولية) على تقديم الشركة 
لخدمة فنية مقابل مبالغَ ماليةٍ (عقود الخدمة أو عقود المقاوالت).لخدمة فنية مقابل مبالغَ ماليةٍ (عقود الخدمة أو عقود المقاوالت).

ا: زكاة المعادن المستفادة من تفعيل عقود االمتياز. ا: زكاة المعادن المستفادة من تفعيل عقود االمتياز.رابعً رابعً
مع مراعاة ما ورد في توصيات الندوة الرابعة عشرة:مع مراعاة ما ورد في توصيات الندوة الرابعة عشرة:

أ- كلُّ عقد يرتِّب حقا لصاحب االمتياز (الشــركة) في تملك حصة من الناتج أ- كلُّ عقد يرتِّب حقا لصاحب االمتياز (الشــركة) في تملك حصة من الناتج 
المعدني تُزكَّى الحصة أو النسبة المستحقة زكاة المعدن.المعدني تُزكَّى الحصة أو النسبة المستحقة زكاة المعدن.

ب- كل عقد يرتب لصاحب االمتياز (الشــركة) مقابــل خدمة التعدين مبالغ ب- كل عقد يرتب لصاحب االمتياز (الشــركة) مقابــل خدمة التعدين مبالغ 
مالية محددة تُزكَّى كما ورد في دليل اإلرشادات لحساب الزكاة.مالية محددة تُزكَّى كما ورد في دليل اإلرشادات لحساب الزكاة.

شر من الناتج. شر من الناتج.الواجب في الثروة المعدنية الناتجة عن عقود االمتياز رُ بعُ العُ ج- ج- الواجب في الثروة المعدنية الناتجة عن عقود االمتياز رُ بعُ العُ
ف فيه واالستعاضة عنه بمقابل ماليٍّ = يُزكَّى زكاة  ف فيه واالستعاضة عنه بمقابل ماليٍّ = يُزكَّى زكاة د- حق االمتياز إذا تم التصرُّ د- حق االمتياز إذا تم التصرُّ

المال المستفاد».المال المستفاد».
ن في شركة المساهمة. عدِ ا: التقدير في شروط زكاة المَ ن في شركة المساهمة.ثالثً عدِ ا: التقدير في شروط زكاة المَ ثالثً

من المعلوم أنَّ االتفاقيــات والقوانين الدولية اعتبرت الثــرواتِ المعدنيةَ من المعلوم أنَّ االتفاقيــات والقوانين الدولية اعتبرت الثــرواتِ المعدنيةَ 
ن في إدارة هذه الثــروات بما يحفظ  مُ ن في إدارة هذه الثــروات بما يحفظ من حق الشــعوب، وأن واجب الدولــة يكْ مُ من حق الشــعوب، وأن واجب الدولــة يكْ
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حقة، األمر الذي يقتضي إلى إعادة النظر في تحقيق  حقة، األمر الذي يقتضي إلى إعادة النظر في تحقيق حقوقَ األجيال الحاضرة والالَّ حقوقَ األجيال الحاضرة والالَّ
المناط في زكاة المعدن في هذه األزمنة؛ ألن اســتخراج المعدن قد اختلف صورةً المناط في زكاة المعدن في هذه األزمنة؛ ألن اســتخراج المعدن قد اختلف صورةً 
م من  ا كان عليه الشأن في الصدر المتقدِّ ه نماءً محضً دِ استخراجُ م من ومضمونًا؛ إذ لم يعُ ا كان عليه الشأن في الصدر المتقدِّ ه نماءً محضً دِ استخراجُ ومضمونًا؛ إذ لم يعُ

هذه األمة.هذه األمة.
وبناء على هذا التغير في واقع اســتخراج المعادن من حيث القوانين المنظمة وبناء على هذا التغير في واقع اســتخراج المعادن من حيث القوانين المنظمة 
له، باإلضافــة إلى ما يترتب عليه من تكلفة في االســتخراج، فإنه الذي يظهر -والله له، باإلضافــة إلى ما يترتب عليه من تكلفة في االســتخراج، فإنه الذي يظهر -والله 
أعلم-  أنه ال يجب في المعدن المستخرج شيء عند استخراجه، فال تجب الزكاة فيه؛ أعلم-  أنه ال يجب في المعدن المستخرج شيء عند استخراجه، فال تجب الزكاة فيه؛ 
ا، لكون المعدن  ا لواجده مطلقً ــدْ مملوكً ا، لكون المعدن لما تقدم، وال يجب فيه الخمس؛ ألنه لم يعُ ا لواجده مطلقً ــدْ مملوكً لما تقدم، وال يجب فيه الخمس؛ ألنه لم يعُ
ا للدولة حقيقة، وأن المعادن التي في باطن األرض أصبحت في حيازة الدولة،  ا للدولة حقيقة، وأن المعادن التي في باطن األرض أصبحت في حيازة الدولة، مملوكً مملوكً

ق المصلحة العامة. ق المصلحة العامة.ولها حقُّ التصرف فيها بما يحقِّ ولها حقُّ التصرف فيها بما يحقِّ
والدولة وإن لم تباشر اســتخراجَ هذه المعادن من خالل الشركات والهيئات والدولة وإن لم تباشر اســتخراجَ هذه المعادن من خالل الشركات والهيئات 
ها للدولة مقابل  ها للدولة مقابل المملوكة لها، فإنها تَمنَح حقَّ االمتيــاز للغير مقابلَ حقوق يجب بذلُ المملوكة لها، فإنها تَمنَح حقَّ االمتيــاز للغير مقابلَ حقوق يجب بذلُ
هذا االمتياز، فيكون ما حصل لصاحب االمتياز؛ من قبيل األجرة مقابل االستخراج، هذا االمتياز، فيكون ما حصل لصاحب االمتياز؛ من قبيل األجرة مقابل االستخراج، 
يْن، وتزكيها  كمُ المال المســتفاد إذا كان المعدن المســتخرج مــن النقدَ يْن، وتزكيها ويكون له حُ كمُ المال المســتفاد إذا كان المعدن المســتخرج مــن النقدَ ويكون له حُ

الشركة مع أموالها عند الحول.الشركة مع أموالها عند الحول.
وأمــا إذا كان المعدن المســتخرج من غير الذهب والفضــة والتي يقصد بها وأمــا إذا كان المعدن المســتخرج من غير الذهب والفضــة والتي يقصد بها 
روض التجارة؛ بناء على أن الشركات تملكت  روض التجارة؛ بناء على أن الشركات تملكت التجارة، فيحتمل أن يكون لها حكم عُ التجارة، فيحتمل أن يكون لها حكم عُ

هذه المعادن بموجب شراء حق االمتياز، وهذا عقد معاوضة وهو من فعل التجارة. هذه المعادن بموجب شراء حق االمتياز، وهذا عقد معاوضة وهو من فعل التجارة. 
ويشكل عليه: ويشكل عليه: أن شراء حق االمتياز ال يعد معاوضة على المعادن المستخرجة، أن شراء حق االمتياز ال يعد معاوضة على المعادن المستخرجة، 
ولهــذا فإن األظهر أن لها حكم الثروات من غير المعدن، كالثروات البحرية أو الثروة ولهــذا فإن األظهر أن لها حكم الثروات من غير المعدن، كالثروات البحرية أو الثروة 
النباتية التي ال تجب فيه زكاة الزروع مثل الزهور أو الشاي أو المطاط الذي يستخرج النباتية التي ال تجب فيه زكاة الزروع مثل الزهور أو الشاي أو المطاط الذي يستخرج 
من األشــجار، فهذه ال يجب فيها شيءٌ باستخراجها أو استنباتها؛ كما ال تجب الزكاة من األشــجار، فهذه ال يجب فيها شيءٌ باستخراجها أو استنباتها؛ كما ال تجب الزكاة 
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في المخزون منها ولو قصد بها التجارة حتى يباع بالنقد، وتزكيه الشــركة مع أموالها في المخزون منها ولو قصد بها التجارة حتى يباع بالنقد، وتزكيه الشــركة مع أموالها 
عند الحول. وذلــك بناء على ما تقدم من مذهب الجمهور من أنه يشــترط لوجوب عند الحول. وذلــك بناء على ما تقدم من مذهب الجمهور من أنه يشــترط لوجوب 

الزكاة في عروض التجارة أن يتملكها بعقد معاوضة محضة أو شبه محضة.الزكاة في عروض التجارة أن يتملكها بعقد معاوضة محضة أو شبه محضة.
وأما على المشــهور من مذهب الحنابلة وأن الــزكاة تجب في العروض التي وأما على المشــهور من مذهب الحنابلة وأن الــزكاة تجب في العروض التي 
تملكها المكلف بفعله مع نية التجارة، أو علــى الرواية الثانية التي توجب الزكاة بنية تملكها المكلف بفعله مع نية التجارة، أو علــى الرواية الثانية التي توجب الزكاة بنية 
التجارة، وإن لم يقارنها فعل التجارة، فتجب الزكاة في المخزون من المعادن من غير التجارة، وإن لم يقارنها فعل التجارة، فتجب الزكاة في المخزون من المعادن من غير 
النقدين ســواء مما تملكه بموجب عقود امتياز أو اســتخرجه من ملكه؛ ألنه تملكها النقدين ســواء مما تملكه بموجب عقود امتياز أو اســتخرجه من ملكه؛ ألنه تملكها 
بفعله بشرط أن ينوي ذلك عند تملكها، كما تجب عند من ال يشترط أن يتملكها بفعل بفعله بشرط أن ينوي ذلك عند تملكها، كما تجب عند من ال يشترط أن يتملكها بفعل 

التجارة، ويوجب الزكاة فيها بنية التجارة.التجارة، ويوجب الزكاة فيها بنية التجارة.
وقد جاء في فتاو الندوة الثالثة عشــرة لقضايا الزكاة المعاصرة بشــأن زكاة وقد جاء في فتاو الندوة الثالثة عشــرة لقضايا الزكاة المعاصرة بشــأن زكاة 

الثروة المعدنية والبحرية ما يلي:الثروة المعدنية والبحرية ما يلي:
ا  وْ مـة لهذا الموضوع، وانتهَ ا «ناقش المشاركون في الندوة األبحـــــاث المقدَّ وْ مـة لهذا الموضوع، وانتهَ «ناقش المشاركون في الندوة األبحـــــاث المقدَّ

إلى ما يلي:إلى ما يلي:
١- أن الثــروة المعدنية والبحرية هي: ما له قيمة مادية بين الناس، من الموارد - أن الثــروة المعدنية والبحرية هي: ما له قيمة مادية بين الناس، من الموارد 

لِها. لِها.الموجودة في البرِّ والبحر، وأذن الشارع باالنتفاع بها وتداوُ الموجودة في البرِّ والبحر، وأذن الشارع باالنتفاع بها وتداوُ
ةً كانت أم بحرية- ملكيَّتُهــا عامة للدولة، ولها حقُّ  ةً كانت أم بحرية- ملكيَّتُهــا عامة للدولة، ولها حقُّ - الثــروة المعدنية -بريَّ ٢- الثــروة المعدنية -بريَّ
التصرف فيها، ومنح األشخاص الحقيقيين أو االعتباريين حقَّ التملُّك أو االنتفاع بها التصرف فيها، ومنح األشخاص الحقيقيين أو االعتباريين حقَّ التملُّك أو االنتفاع بها 

حسبما تقتضيه المصلحة الشرعية.حسبما تقتضيه المصلحة الشرعية.
٣- إذا امتلكــت الدولة الثــروة المعدنية أو البحريــة ورصدتها للصرف في - إذا امتلكــت الدولة الثــروة المعدنية أو البحريــة ورصدتها للصرف في 
المصالــح العامة، فال زكاة فيها، مع مراعاة ما جاء في توصيات الندوة الثالثة عشــرة المصالــح العامة، فال زكاة فيها، مع مراعاة ما جاء في توصيات الندوة الثالثة عشــرة 

(التوصية رقم ((التوصية رقم (١٩١٩)).)).
٤- يجب إخراج الحقِّ الواجب في الثروة المعدنية والبحرية عند استخراجها - يجب إخراج الحقِّ الواجب في الثروة المعدنية والبحرية عند استخراجها 



٢٩٦٢٩٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

مس في المعادن  ا، وهو الخُ ها األشــخاص الحقيقيون أو االعتباريون مطلقً مس في المعادن إذا امتلَكَ ا، وهو الخُ ها األشــخاص الحقيقيون أو االعتباريون مطلقً إذا امتلَكَ
شر مع وجودها، مع مراعاة بلوغ نصاب  بعُ العُ ، ورُ لفةٍ ت بال كُ جَ شر مع وجودها، مع مراعاة بلوغ نصاب والكنوز إذا اســتُخرِ بعُ العُ ، ورُ لفةٍ ت بال كُ جَ والكنوز إذا اســتُخرِ

الذهب في المعادن دون الكنوز.الذهب في المعادن دون الكنوز.
٥- األصل في الثروة البحرية من غير المعادن والكنوز، مثل األسماك واللؤلؤ - األصل في الثروة البحرية من غير المعادن والكنوز، مثل األسماك واللؤلؤ 
بٌ  جان = أنها من المباحات التي ال تجب فيها الزكاة، أما إذا قام سبب آخرُ موجِ رْ بٌ والمَ جان = أنها من المباحات التي ال تجب فيها الزكاة، أما إذا قام سبب آخرُ موجِ رْ والمَ

للزكاة فيها، كإعدادها للتجارة فتُزكَّى زكاةَ التجارة». للزكاة فيها، كإعدادها للتجارة فتُزكَّى زكاةَ التجارة». 
لَت الندوة الثالثة والعشــرون لقضايا الــزكاة المعاصرة موضوعَ زكاة  لَت الندوة الثالثة والعشــرون لقضايا الــزكاة المعاصرة موضوعَ زكاة كما تناوَ كما تناوَ

عقود االمتياز، وجاء في فتاو الندوة ما يلي:عقود االمتياز، وجاء في فتاو الندوة ما يلي:
وا إلى  مة فــي الموضوع، وانتهَ وا إلى «ناقش المشــاركون في الندوة األبحاث المقدَّ مة فــي الموضوع، وانتهَ «ناقش المشــاركون في الندوة األبحاث المقدَّ

ما يلي:ما يلي:
دُ بمقتضاه الدولةُ (أو من يمثِّلها) إلى الملتزم  دُ بمقتضاه الدولةُ (أو من يمثِّلها) إلى الملتزم هو عقدٌ تَعهَ : عقــد االمتياز: هو عقدٌ تَعهَ : عقــد االمتياز: أوالً أوالً
مهمة إنشــاء أو إدارة وتســيير مرفق عام (على نفقته ومســؤوليته)، مقابل الحق في مهمة إنشــاء أو إدارة وتســيير مرفق عام (على نفقته ومســؤوليته)، مقابل الحق في 
ةٍ من المنتفعين بخدمات المرفق، تحت إشــراف الدولة ورقابتها،  بالغَ نقديَّ ةٍ من المنتفعين بخدمات المرفق، تحت إشــراف الدولة ورقابتها، تَقاضي مَ بالغَ نقديَّ تَقاضي مَ

وبعائد يعود على الدولة.وبعائد يعود على الدولة.
أما عقد االمتياز في مجال التعدين، فهو اتفاق بين الدولة (أو من يمثلها) وجهةٍ أما عقد االمتياز في مجال التعدين، فهو اتفاق بين الدولة (أو من يمثلها) وجهةٍ 
ن منح الجهة (الشركة) الحقَّ (حصريا) في  ن منح الجهة (الشركة) الحقَّ (حصريا) في متخصصة (شركة محلية أو أجنبية)، يتضمَّ متخصصة (شركة محلية أو أجنبية)، يتضمَّ
) معدنية ولمدة معينة ضمن مجال  ) معدنية ولمدة معينة ضمن مجال البحث واالســتخراج واالســتثمار لمادة (أو موادَّ البحث واالســتخراج واالســتثمار لمادة (أو موادَّ
جغرافي (محدد) مقابل نســبة من اإلنتاج أو مبالغ معينــة أو (قابلة للتعيين) ووفق ما جغرافي (محدد) مقابل نســبة من اإلنتاج أو مبالغ معينــة أو (قابلة للتعيين) ووفق ما 

ق المصلحة عامة. تفَق عليه من شروط تحقِّ ق المصلحة عامة.يُ تفَق عليه من شروط تحقِّ يُ
ثانيًا: من أهمِّ الحقوق التي يرتِّبها عقد االمتياز: ثانيًا: من أهمِّ الحقوق التي يرتِّبها عقد االمتياز: 

عدم المنافسة من الشــركات والجهات األخر (الحقُّ الحصري في البحث عدم المنافسة من الشــركات والجهات األخر (الحقُّ الحصري في البحث 
والتعدين)، وقد تسمح بعض االتفاقيات االمتيازية للشركة أو الجهة صاحبة االمتياز والتعدين)، وقد تسمح بعض االتفاقيات االمتيازية للشركة أو الجهة صاحبة االمتياز 



التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمةالتقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة

٢٩٧٢٩٧

الحــقَّ في التصرف فيه بالتنازل عنه لجهة أو شــركة أخر، بمقابــل أو بدونه، وفق الحــقَّ في التصرف فيه بالتنازل عنه لجهة أو شــركة أخر، بمقابــل أو بدونه، وفق 
شروط معيَّنة.شروط معيَّنة.

ثالثًا: صور عقود االمتياز:ثالثًا: صور عقود االمتياز:
لعقود االمتياز المرتبطة بالثروة المعدنية عدةُ صور، أهمها:لعقود االمتياز المرتبطة بالثروة المعدنية عدةُ صور، أهمها:

أ- أن يكــون االتفاق بين الدولة وشــركة متخصصة للتنقيب واالســتخراج أ- أن يكــون االتفاق بين الدولة وشــركة متخصصة للتنقيب واالســتخراج 
دة. دة.والتعدين والتسويق مقابل حصولها على مبالغَ مالية محدَّ والتعدين والتسويق مقابل حصولها على مبالغَ مالية محدَّ

ب- أن يكون االتفاق بين الدولة وشركة (داخلية أو دولية) على تقديم الشركة ب- أن يكون االتفاق بين الدولة وشركة (داخلية أو دولية) على تقديم الشركة 
لخدمة فنية مقابل مبالغَ ماليةٍ (عقود الخدمة أو عقود المقاوالت).لخدمة فنية مقابل مبالغَ ماليةٍ (عقود الخدمة أو عقود المقاوالت).

ا: زكاة المعادن المستفادة من تفعيل عقود االمتياز: ا: زكاة المعادن المستفادة من تفعيل عقود االمتياز:رابعً رابعً
مع مراعاة ما ورد في توصيات الندوة الرابعة عشرة:مع مراعاة ما ورد في توصيات الندوة الرابعة عشرة:

أ - كلُّ عقد يرتِّب حقا لصاحب االمتياز (الشــركة) في تملك حصة من الناتج أ - كلُّ عقد يرتِّب حقا لصاحب االمتياز (الشــركة) في تملك حصة من الناتج 
المعدني تُزكَّى الحصة أو النسبة المستحقة زكاة المعدن.المعدني تُزكَّى الحصة أو النسبة المستحقة زكاة المعدن.

ب - كل عقد يرتب لصاحب االمتياز (الشــركة) مقابــل خدمة التعدين مبالغ ب - كل عقد يرتب لصاحب االمتياز (الشــركة) مقابــل خدمة التعدين مبالغ 
مالية محددة تُزكَّى كما ورد في دليل اإلرشادات لحساب الزكاة.مالية محددة تُزكَّى كما ورد في دليل اإلرشادات لحساب الزكاة.

شــر من  بعُ العُ شــر من ت - الواجب في الثــروة المعدنية الناتجة عن عقود االمتياز رُ بعُ العُ ت - الواجب في الثــروة المعدنية الناتجة عن عقود االمتياز رُ
الناتج.الناتج.

ف فيه واالســتعاضة عنــه بمقابل ماليٍّ = يُزكَّى  ف فيه واالســتعاضة عنــه بمقابل ماليٍّ = يُزكَّى ث - حق االمتياز إذا تم التصرُّ ث - حق االمتياز إذا تم التصرُّ
زكاة المال المستفاد».زكاة المال المستفاد».



٢٩٨٢٩٨



كوية ال الزّ التّقديرُ في حساب األموَ
ساهمة في شركات المُ



٣٠٠٣٠٠



٣٠١٣٠١

مَ في الفصل الثالث دراسةُ شروط وجوب الزكاة وأُسس تقديرها في  مَ في الفصل الثالث دراسةُ شروط وجوب الزكاة وأُسس تقديرها في بعد أن تَقدَّ بعد أن تَقدَّ
ن في تحديد المكلَّف بالزكاة في  ن في تحديد المكلَّف بالزكاة في شــركات المســاهمة، وبيان أن ثمرة هذا التقدير تكمُ شــركات المســاهمة، وبيان أن ثمرة هذا التقدير تكمُ
ة، يأتي هذا الفصل لدراسة التقدير لحساب  ويَّ ة، يأتي هذا الفصل لدراسة التقدير لحساب شركات المساهمة، وتحديد األموال الزكَ ويَّ شركات المساهمة، وتحديد األموال الزكَ
مها التقاريرُ المالية  ا للتقدير الشــرعي من خالل البيانات التي تقدِّ ويَّ ة وفقً مها التقاريرُ المالية األموال الزكَ ا للتقدير الشــرعي من خالل البيانات التي تقدِّ ويَّ ة وفقً األموال الزكَ

وفق أسس القياس المحاسبي، وقد انتظم الكالم على هذا الفصل في ثالثة مباحث:وفق أسس القياس المحاسبي، وقد انتظم الكالم على هذا الفصل في ثالثة مباحث:
المبحث األول:المبحث األول: التقدير في حساب النقود والديون.  التقدير في حساب النقود والديون. 

روض التجارة. روض التجارة. التقدير في حساب عُ المبحث الثاني:المبحث الثاني: التقدير في حساب عُ
المبحث الثالث:المبحث الثالث: التقدير في حساب الخارج من األرض والسائمة والمعادن. التقدير في حساب الخارج من األرض والسائمة والمعادن.



٣٠٢٣٠٢



٣٠٣٣٠٣

 
التقدير في حساب النقود والديونالتقدير في حساب النقود والديون

يهدف هذا المبحث إلى تقويم أُســس التقدير للنقود وما في حكمها، والديونِ يهدف هذا المبحث إلى تقويم أُســس التقدير للنقود وما في حكمها، والديونِ 
بأنواعها، وينتظم الكالم على هذا المبحث في ستة مطالب:بأنواعها، وينتظم الكالم على هذا المبحث في ستة مطالب:

المطلب األول: التقدير في حساب النقود.المطلب األول: التقدير في حساب النقود.
دُّ النقد من أهم البنود المالية في القوائم المالية، ويأتي ضمن قائمة األصول  عَ دُّ النقد من أهم البنود المالية في القوائم المالية، ويأتي ضمن قائمة األصول يُ عَ يُ
المتداولة، بالنظر إلى كونه أكثرَ األصول المتداولة ســيولة. ويهدف هذا المطلب إلى المتداولة، بالنظر إلى كونه أكثرَ األصول المتداولة ســيولة. ويهدف هذا المطلب إلى 
تعريــف النقود، وحكم زكاتها مــن الناحية الفقهيَّة، وبيان معالجتها المحاســبية في تعريــف النقود، وحكم زكاتها مــن الناحية الفقهيَّة، وبيان معالجتها المحاســبية في 

القوائم المالية، وبيان التقدير في حساب زكاتها.القوائم المالية، وبيان التقدير في حساب زكاتها.
: مفهوم النقد. : مفهوم النقد.أوالً أوالً

النقــد في اللغة: النقــد في اللغة: أصــل يدلُّ على إبراز شــيءٍ وبروزه؛ يقــال: نقدتُه الدراهم أصــل يدلُّ على إبراز شــيءٍ وبروزه؛ يقــال: نقدتُه الدراهم 
ــف عن  دَ الدراهمَ وانتقدها: كشَ ها، ونقَ ها؛ أي: قبَضَ دَ ــف عن ونقدتُ له: أي أعطيتُــه، فانتقَ دَ الدراهمَ وانتقدها: كشَ ها، ونقَ ها؛ أي: قبَضَ دَ ونقدتُ له: أي أعطيتُــه، فانتقَ
ها، ثم أُطلِقَ على المنقود، وهو المضروب من الذهب والفضة(١). .  فَ يْ جَ زَ ها، ثم أُطلِقَ على المنقود، وهو المضروب من الذهب والفضةحالها، وأخرَ فَ يْ جَ زَ حالها، وأخرَ
والنقــد في االصطالح الفقهــي: والنقــد في االصطالح الفقهــي: يُطلَق على الذهب والفضة خاصة، ســواء أكان يُطلَق على الذهب والفضة خاصة، ســواء أكان 
ينظــر مــادة (ن ق د) في: مقاييس اللغــة ٤٦٧٤٦٧/٥، مختار الصحــاح، ص، مختار الصحــاح، ص٣١٧٣١٧، المطلع، ، المطلع،  ينظــر مــادة (ن ق د) في: مقاييس اللغــة    (١)

ص٣١٨٣١٨.



٣٠٤٣٠٤
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ا في شكل دراهم أو دنانير، أم غير مضروب، وهذا اإلطالق هو المقصود في باب  ا في شكل دراهم أو دنانير، أم غير مضروب، وهذا اإلطالق هو المقصود في باب مضروبً مضروبً
الزكاة، كما يطلق ويُقصد به الذهب والفضة المضروبان، ويطلق على ما يقابل التأجيلالزكاة، كما يطلق ويُقصد به الذهب والفضة المضروبان، ويطلق على ما يقابل التأجيل(١).
وأما النقد في المعنى القانونيوأما النقد في المعنى القانوني، فيراد به: كل شــيء يقبلــه الجميع قبوالً عاما ، فيراد به: كل شــيء يقبلــه الجميع قبوالً عاما 
ا على أن يكون وسيطًا في  ا على أن يكون وسيطًا في بحكم العرف أو القانون أو قيمة الشــيء نفسه، ويكون قادرً بحكم العرف أو القانون أو قيمة الشــيء نفسه، ويكون قادرً
ا لتسوية الديون وإبراء  ا لتسوية الديون وإبراء عمليات التبادل المختلفة للســلع والخدمات، ويكون صالحً عمليات التبادل المختلفة للســلع والخدمات، ويكون صالحً

الذممالذمم(٢).
 (Cash and(Cash and عادِالت النقد عادِالت النقد نجد مصطلح النقد ومُ وفي االصطالح المحاســبي وفي االصطالح المحاســبي نجد مصطلح النقد ومُ

ران في جانب األصول في قائمة المركز المالي. ران في جانب األصول في قائمة المركز الماليويَظهَ (Cash equivalents)Cash equivalents، ، ويَظهَ

ويُقصد بالنقد (ويُقصد بالنقد (CashCash) ما هو أوســع من النقد بالمعنى القانوني؛ إذ يقصد به:  ما هو أوســع من النقد بالمعنى القانوني؛ إذ يقصد به: 
(النقد في الخزينة، والودائع تحت الطلب)(النقد في الخزينة، والودائع تحت الطلب)(٣). . 

وأما معادالت النقدوأما معادالت النقد، فيقصد بها: (اســتثمارات قصيرة األجل، عالية السيولة، ، فيقصد بها: (اســتثمارات قصيرة األجل، عالية السيولة، 
رضةً لمخاطر  رضةً لمخاطر تكون قابلة للتحويل بســهولة إلى مبالغَ معلومة من النقــد، وتكون عُ تكون قابلة للتحويل بســهولة إلى مبالغَ معلومة من النقــد، وتكون عُ

ضئيلة للتغيرات في القيمة)ضئيلة للتغيرات في القيمة)(٤).
وال بد من هذين القيدين في معادالت النقد، وال بد من هذين القيدين في معادالت النقد، فأما القيد األولفأما القيد األول، وهو أن يكون المال ، وهو أن يكون المال 
ج بذلك األموال التي تخضع لقيود تمنع استخدامها لسداد  ج بذلك األموال التي تخضع لقيود تمنع استخدامها لسداد قابالً للتحويل بسـهولة، فيخرُ قابالً للتحويل بسـهولة، فيخرُ
ح عنها بصورة مستقلة،  ا لغرض معيَّن، فهذه يُفصَ صً ا مخصَّ ح عنها بصورة مستقلة، التزامات الشركة، أو تمثل نقدً ا لغرض معيَّن، فهذه يُفصَ صً ا مخصَّ التزامات الشركة، أو تمثل نقدً

ينظر: المنثور ٢٧٩٢٧٩/٣، وتحفة المحتاج مع حاشية العبادي ، وتحفة المحتاج مع حاشية العبادي ٢٦٣٢٦٣/٣. ينظر: المنثور    (١)
النقود والمصارف، ناظم الشمري، ص٣٤٣٤، وينظر: نظرية النقود، ريان خليل، ص، وينظر: نظرية النقود، ريان خليل، ص٣٦٣٦-٣٨٣٨. النقود والمصارف، ناظم الشمري، ص   (٢)
المعايير الدولية، معيار المحاســبة الدولي ٧ (التدفقات النقدية) بند  (التدفقات النقدية) بند ٦، وينظر: المحاسبة ، وينظر: المحاسبة  المعايير الدولية، معيار المحاســبة الدولي    (٣)

المتوسطة، كين لو وفشر المتوسطة، كين لو وفشر ٢٦٩٢٦٩/١.
المعايير الدولية، معيار المحاســبة الدولي ٧ (التدفقات النقدية) بند  (التدفقات النقدية) بند ٦، وينظر: المحاسبة ، وينظر: المحاسبة  المعايير الدولية، معيار المحاســبة الدولي    (٤)

المتوسطة، كين لو وفشر المتوسطة، كين لو وفشر ٢٦٩٢٦٩/١.
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ج ضمن النقد أو معادالت النقـد؛ مثل الوديعة النظامية، أو الودائع المقيدة. وأما وأما  ج ضمن النقد أو معادالت النقـد؛ مثل الوديعة النظامية، أو الودائع المقيدة. وال تُـدرَ وال تُـدرَ
القيـد الثانـيالقيـد الثانـي، وهو أن يكون التحويل إلـى مبالغَ معلومة من النقـد عرضة لمخاطر ضئيلة ، وهو أن يكون التحويل إلـى مبالغَ معلومة من النقـد عرضة لمخاطر ضئيلة 
، وهي تمتاز بسـهولة تسـييلها؛ غير أنها عرضة  مُ ج بهذا األسـهُ ، وهي تمتاز بسـهولة تسـييلها؛ غير أنها عرضة للتغيرات في القيمة، فيخرُ مُ ج بهذا األسـهُ للتغيرات في القيمة، فيخرُ

لتغيُّر كبير في قيمتهالتغيُّر كبير في قيمتها(١).
وســيقتصر هذا الفصل على مــا يتعلَّق بمعنى النقد في المفهوم المحاســبي، وســيقتصر هذا الفصل على مــا يتعلَّق بمعنى النقد في المفهوم المحاســبي، 

ل الحديث عن الودائع للمبحث التالي. ل الحديث عن الودائع للمبحث التالي.وفيما يتعلق بزكاة النقود، ويؤجَّ وفيما يتعلق بزكاة النقود، ويؤجَّ
ا: المعالجة المحاسبية للنقد ومعادالت النقد. ا: المعالجة المحاسبية للنقد ومعادالت النقد.ثانيً ثانيً

يمتاز النقد في قائمــة المركز المالي بأنه البند الوحيد الذي ال يختلف القياسُ يمتاز النقد في قائمــة المركز المالي بأنه البند الوحيد الذي ال يختلف القياسُ 
د في إعداد القوائم المالية، سواء على أساس  د في إعداد القوائم المالية، سواء على أساس فيه باختالف األساس المحاسبيِّ المعتمَ فيه باختالف األساس المحاسبيِّ المعتمَ
حدة  ؛ وذلك راجعٌ إلى أن النقد هو الوَ حدة االســتحقاق النقديِّ أو االستحقاق المحاسبيِّ ؛ وذلك راجعٌ إلى أن النقد هو الوَ االســتحقاق النقديِّ أو االستحقاق المحاسبيِّ

التي يقاس بها األصول وااللتزاماتُ في القائمة الماليةالتي يقاس بها األصول وااللتزاماتُ في القائمة المالية(٢).
م جميع العمالت واألصول  نَ بند النقــد عمالتٍ أجنبية، فإنه تُقــوَّ م جميع العمالت واألصول وإذا تَضمَّ نَ بند النقــد عمالتٍ أجنبية، فإنه تُقــوَّ وإذا تَضمَّ
المملوكة للشركة بناءً على هذه العملة التي تعتمدها الشركة في إعداد قوائمها المالية. المملوكة للشركة بناءً على هذه العملة التي تعتمدها الشركة في إعداد قوائمها المالية. 
وأما أساس تقييم هذه العمالت األجنبية، فيكون بالقيمة العادلة في وقت صدور قائمة وأما أساس تقييم هذه العمالت األجنبية، فيكون بالقيمة العادلة في وقت صدور قائمة 

المركز المالي.المركز المالي.
د في المعايير المحاسبية القيمةُ العادلة فيُقصد بها: (السعر الذي يتم  د في المعايير المحاسبية القيمةُ العادلة فيُقصد بها: (السعر الذي يتم وحيثما ورَ وحيثما ورَ
ه لتحويل التزام في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين  ه لتحويل التزام في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين اســتالمه لبيع أصل، أو دفعُ اســتالمه لبيع أصل، أو دفعُ
ل عليه  ل عليه . وهو ما يعني السعر الذي تحصُ المشاركين في الســوق في تاريخ القياس)المشاركين في الســوق في تاريخ القياس)(٣). وهو ما يعني السعر الذي تحصُ

ينظر: المحاسبة المتوسطة، كين لو وفشر ٢٦٩٢٦٩/١. ينظر: المحاسبة المتوسطة، كين لو وفشر    (١)
السابق: نفس الموضع. السابق: نفس الموضع.   (٢)

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٣١٣) (قياس القيمة العادلة).) (قياس القيمة العادلة). المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (   (٣)
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

الشــركة عند صرف هذه العمالت إلى عملة إصدار الوحدة، والذي هو سعر الشراء الشــركة عند صرف هذه العمالت إلى عملة إصدار الوحدة، والذي هو سعر الشراء 
للعملة في أسواق النقد.للعملة في أسواق النقد.

ا: التقدير في حساب زكاة النقد ومعادالت النقد. ا: التقدير في حساب زكاة النقد ومعادالت النقد.ثالثً ثالثً

يتضح مما ســبق أن قياس النقود ومعادالت النقود متوافقٌ من حيث األصل مع يتضح مما ســبق أن قياس النقود ومعادالت النقود متوافقٌ من حيث األصل مع 
ه وحدة القياس في القوائم المالية، غير أن التقدير  ه وحدة القياس في القوائم المالية، غير أن التقدير أصول حساب الزكاة؛ ألن النقد هو نفسُ أصول حساب الزكاة؛ ألن النقد هو نفسُ
النِ الحول على  النِ الحول على يكون فيما يتعلَّق باإلثبات، وهو يتعلَّق بشروط وجوب الزكاة؛ مثل: حوَ يكون فيما يتعلَّق باإلثبات، وهو يتعلَّق بشروط وجوب الزكاة؛ مثل: حوَ
ن أمواالً  ، كما أنه قد يتضمَّ لْ عليها الحولُ ن أمواالً مستفادة لم يحُ ؛ إذ قد يتضمَّ ن أمواالً هذا النقدِ ، كما أنه قد يتضمَّ لْ عليها الحولُ ن أمواالً مستفادة لم يحُ ؛ إذ قد يتضمَّ هذا النقدِ

مة ليست محال للزكاة، وقد سبق الكالم عليه فيما مضى، فيُكتفى به. مة ليست محال للزكاة، وقد سبق الكالم عليه فيما مضى، فيُكتفى به.محرَّ محرَّ
المطلب الثاني: التقدير في حساب الودائع البنكية المطلب الثاني: التقدير في حساب الودائع البنكية 

تعدُّ الودائع البنكية من أهمِّ األصول المتداولة في قائمة المركز المالي، ويَقصد تعدُّ الودائع البنكية من أهمِّ األصول المتداولة في قائمة المركز المالي، ويَقصد 
هذا المطلب إلى بيان حقيقتها، وبيان حكمها من حيث الزكاة، والمعالجة المحاسبية هذا المطلب إلى بيان حقيقتها، وبيان حكمها من حيث الزكاة، والمعالجة المحاسبية 

لها في القوائم المالية.لها في القوائم المالية.
: مفهوم الودائع البنكية وأنواعها. : مفهوم الودائع البنكية وأنواعها.أوالً أوالً

د بها األفراد والهيئاتُ إلى البنك،  د بها األفراد والهيئاتُ إلى البنك، (النقود التي يَعهَ ف الوديعة البنكية بأنها: (النقود التي يَعهَ ف الوديعة البنكية بأنها: تُعرَّ تُعرَّ
 ها أو بردِّ مبلغ مساوٍ لها إليهم أو إلى شخص آخر معيَّن، لد د األخير بردِّ ها أو بردِّ مبلغ مساوٍ لها إليهم أو إلى شخص آخر معيَّن، لد على أن يتعهَّ د األخير بردِّ على أن يتعهَّ

الطلب أو بالشروط المتفق عليها)الطلب أو بالشروط المتفق عليها)(١).
ا: أنواع الودائع البنكية. ا: أنواع الودائع البنكية.ثانيً ثانيً

هنــاك العديد من الودائع المصرفيَّة، وتختلف أســماء وأنواع هذه الودائع من هنــاك العديد من الودائع المصرفيَّة، وتختلف أســماء وأنواع هذه الودائع من 
عمليــات البنوك من الوجهة القانونية، علي جمال الديــن عوض، ص٢٦٢٦، وينظر: القانون ، وينظر: القانون  عمليــات البنوك من الوجهة القانونية، علي جمال الديــن عوض، ص   (١)

التجاري، محمود الشرقاوي التجاري، محمود الشرقاوي ٥٣٣٥٣٣/٢.
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بنكٍ آلخر، إال أن غالبية هذه الودائع تندرج تحت ثالثة أنواع أساسية، هيبنكٍ آلخر، إال أن غالبية هذه الودائع تندرج تحت ثالثة أنواع أساسية، هي(١):
ى (الودائــع الجارية)، ويتفــق العميل مع  ى (الودائــع الجارية)، ويتفــق العميل مع وتســمَّ أ- الوديعــة تحت الطلب: أ- الوديعــة تحت الطلب: وتســمَّ
المصرف على أن له أن يســتردَّ الوديعة في أي وقت ممكن، ويمكن أن يتفق أن يُخطِر المصرف على أن له أن يســتردَّ الوديعة في أي وقت ممكن، ويمكن أن يتفق أن يُخطِر 
ا معينًا،  ا معينًا، العميل المصرفَ قبلها بمدة معينة عندما يتجاوز المبلغ المطلوب ســحبُه قدرً العميل المصرفَ قبلها بمدة معينة عندما يتجاوز المبلغ المطلوب ســحبُه قدرً

وال يدفع البنك عادةً فائدةً على هذه الودائع، وقد يدفع فائدة منخفضة.وال يدفع البنك عادةً فائدةً على هذه الودائع، وقد يدفع فائدة منخفضة.
ى (الوديعة االدخارية)، وهي التي يتفق  ى (الوديعة االدخارية)، وهي التي يتفق وتســمَّ ب- الوديعة بشــرط اإلخطار: ب- الوديعة بشــرط اإلخطار: وتســمَّ
على أنها ال تســتحق إال بعد مضيِّ مــدة معينة من إخطار البنك بطلب اســتردادها، على أنها ال تســتحق إال بعد مضيِّ مــدة معينة من إخطار البنك بطلب اســتردادها، 

ويقترب سعر الفائدة في هذه الصورة من سعر الفائدة في صورة الوديعة الجارية. ويقترب سعر الفائدة في هذه الصورة من سعر الفائدة في صورة الوديعة الجارية. 
ل: وتســمى (الوديعة االســتثمارية)، وهي التي يتفق على أنه وتســمى (الوديعة االســتثمارية)، وهي التي يتفق على أنه  ل: ج- الوديعة ألجَ ج- الوديعة ألجَ
لٍ معين؛ كثالثة أشــهر أو ستة  لٍ معين؛ كثالثة أشــهر أو ستة ليس للعميل طلبُ اســترداد الوديعة إال بعد انقضاء أجَ ليس للعميل طلبُ اســترداد الوديعة إال بعد انقضاء أجَ

أشهر أو سنة، ويدفع البنك عادةً في هذا النوع من الودائع فائدةً مرتفعة.أشهر أو سنة، ويدفع البنك عادةً في هذا النوع من الودائع فائدةً مرتفعة.
ا: التكييف الفقهي للودائع البنكية: ا: التكييف الفقهي للودائع البنكية:ثالثً ثالثً

الــذي عليه جمهور الفقهــاء المعاصرين أن الودائــع البنكية هي قروض من الــذي عليه جمهور الفقهــاء المعاصرين أن الودائــع البنكية هي قروض من 
عمــالء البنك للمصرف، وهو ما أخذ به مجمع الفقه اإلســالمي الدولي المنبثق من عمــالء البنك للمصرف، وهو ما أخذ به مجمع الفقه اإلســالمي الدولي المنبثق من 
منظمة التعاون اإلســالمي بجــدة، حيث جاء في القــرار منظمة التعاون اإلســالمي بجــدة، حيث جاء في القــرار ٨٦٨٦ ( (٩/٣): الودائع تحت ): الودائع تحت 
الطلب (الحسابات الجارية)، ســواء أكانت لد البنوك اإلسالمية أو البنوك الربوية الطلب (الحسابات الجارية)، ســواء أكانت لد البنوك اإلسالمية أو البنوك الربوية 
ه يدُ ضمان  ، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يدُ ه يدُ ضمان هي قروض بالمنظور الفقهيِّ ، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يدُ هي قروض بالمنظور الفقهيِّ
ا بالرد عند الطلــب، وال يؤثِّر على حكم القــرض كون البنك  ا بالرد عند الطلــب، وال يؤثِّر على حكم القــرض كون البنك لها، وهو ملزم شــرعً لها، وهو ملزم شــرعً

(المقترض) مليئًا.(المقترض) مليئًا.
عمليات البنوك من الوجهة القانونية، علي جمال الدين عوض، ص٢٦٢٦، القانون التجاري: ، القانون التجاري:  عمليات البنوك من الوجهة القانونية، علي جمال الدين عوض، ص   (١)

محمود الشرقاوي محمود الشرقاوي ٥٣٣٥٣٣/٢.



٣٠٨٣٠٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ــزْ أخذُ عوائدَ  ا مــن الناحية الفقهية = لم يجُ ــزْ أخذُ عوائدَ ولما كانت هــذه الودائع قروضً ا مــن الناحية الفقهية = لم يجُ ولما كانت هــذه الودائع قروضً
أو فوائد على هذه الودائع البنكية؛ ألن ذلك من ربا القروض، كما جاء في قرار مجمع أو فوائد على هذه الودائع البنكية؛ ألن ذلك من ربا القروض، كما جاء في قرار مجمع 
، كما هو الحال في  ، كما هو الحال في ): (الودائع التي تُدفَع لهــا فوائدُ الفقه اإلســالمي رقم الفقه اإلســالمي رقم ٨٦٨٦ ( (٣/٩): (الودائع التي تُدفَع لهــا فوائدُ
مة، ســواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب  ة، هي قروض ربوية محرَّ مة، ســواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب البنوك الربويَّ ة، هي قروض ربوية محرَّ البنوك الربويَّ

ل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير). ل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير).(الحسابات الجارية)، أم الودائع ألجَ (الحسابات الجارية)، أم الودائع ألجَ
ا: البدائل الشرعية للودائع البنكية بفائدة. ا: البدائل الشرعية للودائع البنكية بفائدة.رابعً رابعً

ولكــون الودائع البنكية ال يجوز منحُ العمالء فوائد عليها؛ فإن المصارف التي ولكــون الودائع البنكية ال يجوز منحُ العمالء فوائد عليها؛ فإن المصارف التي 
ها:  م بدائلَ لهذه الودائع، أهمُّ دماتٍ مصرفية متوافقةً مع أحكام الشريعة تقدِّ م خِ ها: تقدِّ م بدائلَ لهذه الودائع، أهمُّ دماتٍ مصرفية متوافقةً مع أحكام الشريعة تقدِّ م خِ تقدِّ

اها  اها ، وهي: (المبالغ التي تتلقَّ األول: الودائع االســتثمارية على أساس المضاربةاألول: الودائع االســتثمارية على أساس المضاربة، وهي: (المبالغ التي تتلقَّ
المؤسســة من المســتثمرين على أســاس المضاربة المشــتركة، ويفوِّض أصحابُها المؤسســة من المســتثمرين على أســاس المضاربة المشــتركة، ويفوِّض أصحابُها 
المؤسسةَ باستثمارها على أساس المضاربة، وتنقسم حسابات االستثمار إلى حسابات المؤسسةَ باستثمارها على أساس المضاربة، وتنقسم حسابات االستثمار إلى حسابات 
االستثمار التي تُدار على أساس المضاربة المطلقة التي يُفوَّض فيها المضارِب باستثمار االستثمار التي تُدار على أساس المضاربة المطلقة التي يُفوَّض فيها المضارِب باستثمار 
المال فيما يراه، وحســابات االستثمار التي تدار على أســاس المضاربة المقيَّدة التي المال فيما يراه، وحســابات االستثمار التي تدار على أســاس المضاربة المقيَّدة التي 
عيِّنُها ربُّ المال، والعالقة  قيَّد فيها المضارب بنوعٍ أو كيفية مخصوصة من االستثمار يُ عيِّنُها ربُّ المال، والعالقة يُ قيَّد فيها المضارب بنوعٍ أو كيفية مخصوصة من االستثمار يُ يُ
بين أصحاب هذه الحسابات وبين المؤسسة عالقةُ المضارب بربِّ المال، وهي حالة بين أصحاب هذه الحسابات وبين المؤسسة عالقةُ المضارب بربِّ المال، وهي حالة 

د أرباب المال)(١). .  د أرباب المال)وحدة المضارب وتعدُّ وحدة المضارب وتعدُّ
اها  اها ، وهي: المبالغ التي تتلقَّ الثاني: الودائع االستثمارية على أســاس المرابحةالثاني: الودائع االستثمارية على أســاس المرابحة، وهي: المبالغ التي تتلقَّ
المصارف من المســتثمرين، ويفوِّض أصحاب هذه الودائع المصرفَ في شراء سلعة المصارف من المســتثمرين، ويفوِّض أصحاب هذه الودائع المصرفَ في شراء سلعة 

ل بربح معلوم(٢). ا، ثم يبيعها العميل على المصرف أو على طرف ثالث باألجَ ل بربح معلومنقدً ا، ثم يبيعها العميل على المصرف أو على طرف ثالث باألجَ نقدً
المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠) بشأن (توزيع الربح في الحسابات االستثمارية ) بشأن (توزيع الربح في الحسابات االستثمارية  المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (   (١)

على أساس المضاربة)، البند على أساس المضاربة)، البند ١/٢.
ينظر: وديعة المرابحة في البنوك اإلسالمية، يوسف الشبيلي. ينظر: وديعة المرابحة في البنوك اإلسالمية، يوسف الشبيلي.   (٢)
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ها على المصرف، فتُسمى: (وديعة االستثمار  ها على المصرف، فتُسمى: (وديعة االستثمار وإذا باع العميل السلعة التي تملَّكَ وإذا باع العميل السلعة التي تملَّكَ
ق).  ق العكسي)، أو (مقلوب التورُّ ق). المباشر)، أو (التورُّ ق العكسي)، أو (مقلوب التورُّ المباشر)، أو (التورُّ

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في وديعة االستثمار المباشر على قولين: وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في وديعة االستثمار المباشر على قولين: 
ق  ا من التورُّ ــدُّ نوعً ق ، وأنها تُعَ ا من التورُّ ــدُّ نوعً القول األول: تحريم ودائع االســتثمار المباشــرالقول األول: تحريم ودائع االســتثمار المباشــر، وأنها تُعَ

المنظَّم، غير أن المستورق في هذه الصورة هو البنك.المنظَّم، غير أن المستورق في هذه الصورة هو البنك.
وممن أخذ بهذا القول: مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، والمجمع الفقهيُّ التابع وممن أخذ بهذا القول: مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، والمجمع الفقهيُّ التابع 

لرابطة العالم اإلسالمي، وعدد من العلماء المعاصرين.لرابطة العالم اإلسالمي، وعدد من العلماء المعاصرين.
ا بين الممول والمســتورق، صراحة أو ضمنًا  ا بين الممول والمســتورق، صراحة أو ضمنًا بـ(أن فيها تواطؤً وعلَّلوا ذلــك: وعلَّلوا ذلــك: بـ(أن فيها تواطؤً
ا)(١). وبذلك . وبذلك  ة، وهــو ربً مَّ الً لتحصيل النقــد الحاضر بأكثرَ منه في الذِّ رفًــا، تحايُ ا)أو عُ ة، وهــو ربً مَّ الً لتحصيل النقــد الحاضر بأكثرَ منه في الذِّ رفًــا، تحايُ أو عُ
ا، من جهة كون الســلعة  مة شــرعً ينة المحرَّ ا، من جهة كون الســلعة تكون (هذه المعاملة مماثلة لمســألة العِ مة شــرعً ينة المحرَّ تكون (هذه المعاملة مماثلة لمســألة العِ
ا أن المصرف يلتزم للعميل  ها، خصوصً كمَ ا أن المصرف يلتزم للعميل المبيعة ليســت مقصودة لذاتها، فتأخذ حُ ها، خصوصً كمَ المبيعة ليســت مقصودة لذاتها، فتأخذ حُ

بشراء هذه السلعة منه)بشراء هذه السلعة منه)(٢). . 
لكُ  ــقَ فيها المِ لكُ ، وتَحقَّ ــقَ فيها المِ والقول الثانــي: الجواز إذا تم العقد على ســلعة معيَّنةوالقول الثانــي: الجواز إذا تم العقد على ســلعة معيَّنة، وتَحقَّ
قبل البيع، على أن يتولى العميل بيعَ الســلع على المصرف بنفســه، بحيث ال يتولى قبل البيع، على أن يتولى العميل بيعَ الســلع على المصرف بنفســه، بحيث ال يتولى 

فَيِ العقد. فَيِ العقد.المصرف طرَ المصرف طرَ
وبهذا أخذ عددٌ من الهيئات الشرعية في عدد من المصارفوبهذا أخذ عددٌ من الهيئات الشرعية في عدد من المصارف(٣).

ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، العدد التاســع عشــر نظر: مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، العدد التاســع عشــر ٨٧٤٨٧٤/٣، قــرار مجمع الفقه ، قــرار مجمع الفقه  ي   (١)
اإلسالمي، رقم اإلسالمي، رقم ١٧٩١٧٩ ( (١٩١٩/٥) البند ثانيًا.) البند ثانيًا.

ينظر: مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي العدد نظر: مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي العدد ٢٣٢٣، ص ، ص ٣٥٥٣٥٥. ي   (٢)
منها: المجلس الشــرعي للسوق المالية اإلسالمية، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي في  منها: المجلس الشــرعي للسوق المالية اإلسالمية، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي في    (٣)

القرار رقم (القرار رقم (٥٥٣٥٥٣)، والهيئة الشرعية لبنك البالد.)، والهيئة الشرعية لبنك البالد.
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

وليس المقصود في هذا البحثِ ترجيحَ أحد القولين في هذه المسألة، وال الحكمَ وليس المقصود في هذا البحثِ ترجيحَ أحد القولين في هذه المسألة، وال الحكمَ 
مها؛ لما يترتَّب على ذلك من الخروج  مها؛ لما يترتَّب على ذلك من الخروج على تطبيقات هذه الودائع في المصارف التي تقدِّ على تطبيقات هذه الودائع في المصارف التي تقدِّ
عن مقصود البحث؛ وإنما قصدت اإلشارة إلى الخالف في هذه المسألة، الذي يترتَّب عن مقصود البحث؛ وإنما قصدت اإلشارة إلى الخالف في هذه المسألة، الذي يترتَّب 

ا للخالف في المسألة. ا للخالف في المسألة.عليه النظرُ في زكاة العوائد على هذه الودائع تبعً عليه النظرُ في زكاة العوائد على هذه الودائع تبعً
دُّ حينئذ من الوكالة باالســتثمار، والقول  دُّ حينئذ من الوكالة باالســتثمار، والقول وأمــا إذا باعها على طرف ثالث، فتُعَ وأمــا إذا باعها على طرف ثالث، فتُعَ

فقَ الضوابط الشرعية. فقَ الضوابط الشرعية.بجوازها متجه متى ما كانت المرابحة وَ بجوازها متجه متى ما كانت المرابحة وَ
ا: المعالجة المحاسبية للودائع البنكية. ا: المعالجة المحاسبية للودائع البنكية.خامسً خامسً

ــدُّ الودائع الجارية داخلةً في مفهوم النقد، وبناء عليه فإنه يتم إثباتها وقياســها  ــدُّ الودائع الجارية داخلةً في مفهوم النقد، وبناء عليه فإنه يتم إثباتها وقياســها تُعَ تُعَ
 (Cash(Cash دُّ من معادالت النقد دُّ من معادالت النقد ، وأما الودائع األخر فتُعَ مثل النقد في الصنــدوق مثل النقد في الصنــدوق (Cash)(Cash)، وأما الودائع األخر فتُعَ
(equivalents)equivalents، غير أن الودائع البنكية تحتاج عند إعداد القوائم المالية إلى تسوية حسابات ، غير أن الودائع البنكية تحتاج عند إعداد القوائم المالية إلى تسوية حسابات 

الودائع المصرفية؛ للتأكد من مطابقتها للمبالغ المرصودة في سجالت الشركةالودائع المصرفية؛ للتأكد من مطابقتها للمبالغ المرصودة في سجالت الشركة(١). . 
ن النقد األرصدةَ السالبة، التي تكون نتيجةَ السحب على المكشوف  ن النقد األرصدةَ السالبة، التي تكون نتيجةَ السحب على المكشوف كما يتضمَّ كما يتضمَّ
ر فــي القوائم الماليــة ضمن النقد  ر فــي القوائم الماليــة ضمن النقد  مــن الحســابات المصرفية، فتَظهَ (Overdraft)(Overdraft) مــن الحســابات المصرفية، فتَظهَ

ومعادالت النقد، وال تَظهر في جانب االلتزامات في المركز الماليومعادالت النقد، وال تَظهر في جانب االلتزامات في المركز المالي(٢).
ــل الودائع االســتثمارية المتوافقة مــع الضوابط الشــرعية من الناحية  ــل الودائع االســتثمارية المتوافقة مــع الضوابط الشــرعية من الناحية وتُعامَ وتُعامَ
م هيئة المحاسبين السعوديين  ة، وتُلزِ بويَّ م هيئة المحاسبين السعوديين المحاسبية نفسَ معاملة الودائع االستثمارية الرِّ ة، وتُلزِ بويَّ المحاسبية نفسَ معاملة الودائع االستثمارية الرِّ
اإلفصاحَ عن طبيعة الودائع وشروطها العامة، وال سيما فيما يتعلَّق بتوافق الوديعة مع اإلفصاحَ عن طبيعة الودائع وشروطها العامة، وال سيما فيما يتعلَّق بتوافق الوديعة مع 

الضوابط الشرعية (إقراض تقليدي، وديعة مرابحة)الضوابط الشرعية (إقراض تقليدي، وديعة مرابحة)(٣).
ينظر: المحاسبة المتوسطة، كين لو ٢٧٢٢٧٢/١، المحاسبة المالية، والتر هاريسون، ص، المحاسبة المالية، والتر هاريسون، ص٣٢٥٣٢٥. ينظر: المحاسبة المتوسطة، كين لو    (١)

ينظر: المحاسبة المتوسطة، كين لو ١٢١٢/١. ينظر: المحاسبة المتوسطة، كين لو    (٢)
لة على المعيار الدولي للتقرير المالي (٧): (األدوات المالية: ): (األدوات المالية:  خَ ينظر: تعديالت الهيئة المدْ لة على المعيار الدولي للتقرير المالي (  خَ ينظر: تعديالت الهيئة المدْ  (٣)

اإلفصاحات).اإلفصاحات).
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ا: التقدير في حساب زكاة الودائع البنكية. ا: التقدير في حساب زكاة الودائع البنكية.سادسً سادسً

م أن تكييف الودائع البنكية أنها قروض بين المصرف وعمالئه، وأنه متى ما  م أن تكييف الودائع البنكية أنها قروض بين المصرف وعمالئه، وأنه متى ما تقدَّ تقدَّ
مة، والواجب التخلُّص  مة، والواجب التخلُّص وقع االتفاق على عوائدَ على هذه القروض، فإنها تكون محرَّ وقع االتفاق على عوائدَ على هذه القروض، فإنها تكون محرَّ
ج منها مقدار  ج منها مقدار منها، وإذا لــم يتم التخلُّصُ منها، واختلَطت بالمال الحــالل، فإنه يُخرَ منها، وإذا لــم يتم التخلُّصُ منها، واختلَطت بالمال الحــالل، فإنه يُخرَ

الزكاة كما تقدم.الزكاة كما تقدم.
كمَ المال المقبوض كما  كمَ المال المقبوض كما لكــن عند النظر في زكاة الودائع الجارية، فــإن لها حُ لكــن عند النظر في زكاة الودائع الجارية، فــإن لها حُ
دُّ هذا من صور  عَ ين، ويُ ره المعايير المحاسبية، وال ينزل عليها الخالفُ في زكاة الدَّ دُّ هذا من صور تقرِّ عَ ين، ويُ ره المعايير المحاسبية، وال ينزل عليها الخالفُ في زكاة الدَّ تقرِّ
م على الودائع الجارية بأن لها حكمَ النقد في باب الزكاة،  م على الودائع الجارية بأن لها حكمَ النقد في باب الزكاة، التقديرات الشــرعية، فيُحكَ التقديرات الشــرعية، فيُحكَ
وإن كان لهــا حكمُ القرض مــن حيث األصل، وبناء على ذلك فــإن المكلَّف يزكِّي وإن كان لهــا حكمُ القرض مــن حيث األصل، وبناء على ذلك فــإن المكلَّف يزكِّي 

الودائع الجارية كما يزكِّي المال الذي لديه في الصندوق؛ وذلك لما يأتي:الودائع الجارية كما يزكِّي المال الذي لديه في الصندوق؛ وذلك لما يأتي:
د حفظُها  عَ دُّ من أوثق طرق حفظ المال؛ بل يُ عَ د حفظُها أن الحســاباتِ الجارية تُ عَ دُّ من أوثق طرق حفظ المال؛ بل يُ عَ األول: األول: أن الحســاباتِ الجارية تُ
د مــن غير اآلمن االحتفاظُ  عَ د مــن غير اآلمن االحتفاظُ في الحســابات أوثَقَ من إحرازهــا في الخزانة؛ ولهذا يُ عَ في الحســابات أوثَقَ من إحرازهــا في الخزانة؛ ولهذا يُ

بالمبالغ الكبيرة من العملة في صورة أوراق نقدية.بالمبالغ الكبيرة من العملة في صورة أوراق نقدية.
عف  ين هو ضَ ه العلماء في الخالف في زكاة الدَّ عف أن المعنى الــذي اعتبَرَ ين هو ضَ ه العلماء في الخالف في زكاة الدَّ الثاني: الثاني: أن المعنى الــذي اعتبَرَ
لك؛ لعدم القدرة على تنميته، وألنه قد ال يتمكن من إرجاعه، وهذا المعنى منتفٍ  لك؛ لعدم القدرة على تنميته، وألنه قد ال يتمكن من إرجاعه، وهذا المعنى منتفٍ المِ المِ
ن صاحبَ المال من  ن صاحبَ المال من في الحسابات الجارية؛ بل إن اإليداع في الحسابات الجارية يمكِّ في الحسابات الجارية؛ بل إن اإليداع في الحسابات الجارية يمكِّ

مَّ من حفظه في الخزائن المالية. مَّ من حفظه في الخزائن المالية.تنميته على وجه أتَ تنميته على وجه أتَ
الثالث: الثالث: أن القيود المحاســبية للودائع الجارية ليســت مجــرد إثباتٍ للنقود أن القيود المحاســبية للودائع الجارية ليســت مجــرد إثباتٍ للنقود 
ها صاحبُ الحساب لد البنك، بل هي إحد صور تمثل النقد، بل  ها صاحبُ الحساب لد البنك، بل هي إحد صور تمثل النقد، بل الورقية التي يَملِكُ الورقية التي يَملِكُ
إن غالب النقد الذي يُصدر بإشــراف البنوك المركزية يكون في شكل قيود محاسبية، إن غالب النقد الذي يُصدر بإشــراف البنوك المركزية يكون في شكل قيود محاسبية، 
. .% من إجمالي النقد بحالٍ وال يتجاوز ما تطبعه البنوكُ المركزية من الورق النقدي وال يتجاوز ما تطبعه البنوكُ المركزية من الورق النقدي ١٠١٠% من إجمالي النقد بحالٍ
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ن أول مَن أشار إلى هذا المعنى في زكاة الودائع الجارية د. عبد الله العايضي  ن أول مَن أشار إلى هذا المعنى في زكاة الودائع الجارية د. عبد الله العايضي ومِ ومِ
ح في توصيف الحساب  ح في توصيف الحساب في بحثه القيِّم في زكاة الديون المعاصرة، بقوله: (الذي يترجَّ في بحثه القيِّم في زكاة الديون المعاصرة، بقوله: (الذي يترجَّ
الجاري أنه متردِّد بين القرض والنقد؛ ففيه شبهٌ بالقرض من جهة أنه دفعُ مال لمن ينتفع الجاري أنه متردِّد بين القرض والنقد؛ ففيه شبهٌ بالقرض من جهة أنه دفعُ مال لمن ينتفع 
ض، وفيه شبه من النقد، فصاحب الحساب هو في حكم القابض  ض، وفيه شبه من النقد، فصاحب الحساب هو في حكم القابض به ويضمن بدله للمقرِ به ويضمن بدله للمقرِ
لما في حسابه؛ ولهذا يمكن إعمال مقتضى كلٍّ من القرض والنقد، فيصحُّ منع الفوائد لما في حسابه؛ ولهذا يمكن إعمال مقتضى كلٍّ من القرض والنقد، فيصحُّ منع الفوائد 

على الحساب الجاري... أما في باب الزكاة، فال يُعطى حكم زكاة القرض)على الحساب الجاري... أما في باب الزكاة، فال يُعطى حكم زكاة القرض)(١).
ووجدت قريبًا من هذا المعنى عند اإلمام الطاهر ابن عاشور في زكاة األوراق ووجدت قريبًا من هذا المعنى عند اإلمام الطاهر ابن عاشور في زكاة األوراق 
ين، إذ يقول: (ثم هذه الديون المعبَّر عنها بكوارط  ين، إذ يقول: (ثم هذه الديون المعبَّر عنها بكوارط النقدية على القول بأنها سندات بدَ النقدية على القول بأنها سندات بدَ
دينة بها، وضمــان الحكومة فيها = إلى حدِّ  دينة بها، وضمــان الحكومة فيها = إلى حدِّ البانكة، بلغت بقوة الثقة بالشــركات المَ البانكة، بلغت بقوة الثقة بالشــركات المَ
ذَ حكمَ  ذَ حكمَ أنْ صــار لها من الرواج بيــن الناس مثلُ ما للنقدين، فكانت جديــرة بأن تأخُ أنْ صــار لها من الرواج بيــن الناس مثلُ ما للنقدين، فكانت جديــرة بأن تأخُ
النقديــن، مع اعتبار قيمة صرفها الذهبي في األســواق المالية من العالم؛ إذ األحكام النقديــن، مع اعتبار قيمة صرفها الذهبي في األســواق المالية من العالم؛ إذ األحكام 
منوطةٌ بالمعاني  ال باألســماء، وقد قال ابن رشــد منوطةٌ بالمعاني  ال باألســماء، وقد قال ابن رشــد : إذا استقامت المعاني فال : إذا استقامت المعاني فال 

عبرة باأللفاظ)عبرة باأللفاظ)(٢).
وأما الودائع االستثمارية، وأما الودائع االستثمارية، فيحتمل فيها نظران:فيحتمل فيها نظران:

األول: األول: أن تزكي بحســب ما تمثلــه من موجودات زكويــة، وهذا هو األصل أن تزكي بحســب ما تمثلــه من موجودات زكويــة، وهذا هو األصل 
في زكاة االســتثمارات، غيــر أن الواقع العملي في هذه الحســابات أنه يغلب عليها في زكاة االســتثمارات، غيــر أن الواقع العملي في هذه الحســابات أنه يغلب عليها 
أنها تستثمر في أنشــطة البنك التمويلية؛ ولهذا يرتبط العائد على هذه العوائد بعوائد أنها تستثمر في أنشــطة البنك التمويلية؛ ولهذا يرتبط العائد على هذه العوائد بعوائد 

األنشطة التمويلية، والتي ترتبط بمعدل الفائدة التقليدي. األنشطة التمويلية، والتي ترتبط بمعدل الفائدة التقليدي. 
ومن المعلوم أن أنشطة المصارف التمويلية تؤول في الجملة إلى المرابحات ومن المعلوم أن أنشطة المصارف التمويلية تؤول في الجملة إلى المرابحات 
والتأجير التمويلي، وبحســب ما ترجح للباحث من أن ديون التأجير ديون مســتقرة والتأجير التمويلي، وبحســب ما ترجح للباحث من أن ديون التأجير ديون مســتقرة 

زكاة الديون المعاصرة، ص١١٨١١٨. زكاة الديون المعاصرة، ص   (١)
فتاو الشيخ اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص٢٥٢٢٥٢، وينظر: ص، وينظر: ص٢٧٠٢٧٠. فتاو الشيخ اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص   (٢)
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وتعامل معاملة ديون المرابحة كما ســيأتيوتعامل معاملة ديون المرابحة كما ســيأتي(١)، فإن الوعاء االســتثماري لهذه الودائع ، فإن الوعاء االســتثماري لهذه الودائع 
يكون زكويا، وإذا اعتبرنا القول اآلخر في زكاة الديون التمويلية، فإن احتساب الزكاة يكون زكويا، وإذا اعتبرنا القول اآلخر في زكاة الديون التمويلية، فإن احتساب الزكاة 
لهذه الودائع يتأثر بنشــاط التمويل التأجيري، وهذا المسلك فيما يظهر من الصعوبة لهذه الودائع يتأثر بنشــاط التمويل التأجيري، وهذا المسلك فيما يظهر من الصعوبة 

ا. ا.بمكان، إن لم يكن متعذرً بمكان، إن لم يكن متعذرً
الثانــي: الثانــي: أن تزكى هذه الودائع باعتبار أنه يتــم تنضيضها دوريا، وهي تنضض في أن تزكى هذه الودائع باعتبار أنه يتــم تنضيضها دوريا، وهي تنضض في 
الغالب بصورة يومية أو شــهرية، وبالتالي تزكى بحســب رصيدها في وقت الوجوب، الغالب بصورة يومية أو شــهرية، وبالتالي تزكى بحســب رصيدها في وقت الوجوب، 
وهــذا االتجاه نــوع من التقدير للــزكاة في هذه الودائــع، وهو االتجاه الــذي أخذ به وهــذا االتجاه نــوع من التقدير للــزكاة في هذه الودائــع، وهو االتجاه الــذي أخذ به 
االجتهــاد الجماعي، كما أخــذ بذلك المعيار الشــرعي رقم (االجتهــاد الجماعي، كما أخــذ بذلك المعيار الشــرعي رقم (٣٥٣٥) بشــأن الزكاة، في ) بشــأن الزكاة، في 
البند (البند (٢/٣/١/٥)، والذي جاء فيه: (تجب الزكاة على أصحاب هذه الحســابات في )، والذي جاء فيه: (تجب الزكاة على أصحاب هذه الحســابات في 
األرصدة االستثمارية وفي أرباحها، سواءٌ أكانت طويلة األجل أم قصيرة األجل، ولو لم األرصدة االستثمارية وفي أرباحها، سواءٌ أكانت طويلة األجل أم قصيرة األجل، ولو لم 

يكن السحب من أرصدتها بتقييد من جهة االستثمار أو بتقييد من صاحب الحساب).يكن السحب من أرصدتها بتقييد من جهة االستثمار أو بتقييد من صاحب الحساب).
وقد جاءت توصية الندوة السابعة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة إلى اإلشارة وقد جاءت توصية الندوة السابعة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة إلى اإلشارة 
إلــى االتجاهين، مع تقديــم االتجاه الثاني، حيــث جاء فيها: (األصل في الحســابات إلــى االتجاهين، مع تقديــم االتجاه الثاني، حيــث جاء فيها: (األصل في الحســابات 
االســتثمارية المطلقة أن يزكى أصل المال (رصيد المال) مــع ربحه، وإن أمكن معرفة االســتثمارية المطلقة أن يزكى أصل المال (رصيد المال) مــع ربحه، وإن أمكن معرفة 
ما يخص هذه الحســابات من موجودات زكوية، فإنه يصار إلى تزكيتها بحسب ما تمثله ما يخص هذه الحســابات من موجودات زكوية، فإنه يصار إلى تزكيتها بحسب ما تمثله 

فيها).فيها).
المطلب الثالث: التقدير في حساب األوراق التجارية.المطلب الثالث: التقدير في حساب األوراق التجارية.

يَقصــد هذا المطلب إلى دراســة زكاة األوراق التجارية؛ باعتبارها أحد البنود يَقصــد هذا المطلب إلى دراســة زكاة األوراق التجارية؛ باعتبارها أحد البنود 
ر في جانب األصول المتداولــة، وكذلك في االلتزامات المتداولة؛  ر في جانب األصول المتداولــة، وكذلك في االلتزامات المتداولة؛ المالية التي تَظهَ المالية التي تَظهَ

دُّ إحد أدوات توثيق الديون في المعامالت التجارية. عَ دُّ إحد أدوات توثيق الديون في المعامالت التجارية.إذ األوراق التجارية تُ عَ إذ األوراق التجارية تُ
ينظر: ص٣٥٣٣٥٣. ينظر: ص   (١)
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: مفهوم األوراق التجارية. : مفهوم األوراق التجارية.أوالً أوالً

ف األوراق التجاريــة بأنها: (صكــوك قابلة للتداول، تمثِّــل حقا نقديا،  ف األوراق التجاريــة بأنها: (صكــوك قابلة للتداول، تمثِّــل حقا نقديا، تُعــرَّ تُعــرَّ
بولها أداةً  رفُ على قَ لٍ قصير، ويجــري العُ بولها أداةً وتســتحق الدفع لد االطالع، أو بعد أجَ رفُ على قَ لٍ قصير، ويجــري العُ وتســتحق الدفع لد االطالع، أو بعد أجَ

وم مقام النقود في المعامالت)(١). وم مقام النقود في المعامالت)للوفاء، وتقُ للوفاء، وتقُ
ا: أنواع األوراق التجارية. ا: أنواع األوراق التجارية.ثانيً ثانيً

مت،  مت، يمكن إطالق الورقة التجارية على كلِّ ورقة تســتوفي الخصائص التي تقدَّ يمكن إطالق الورقة التجارية على كلِّ ورقة تســتوفي الخصائص التي تقدَّ
، وهي(٢): ، وهيغير أن األوراق التجارية التي جر تنظيمها في القوانين الدولية والمحلية ثالثةٌ غير أن األوراق التجارية التي جر تنظيمها في القوانين الدولية والمحلية ثالثةٌ
ا، وأصلها كلمة  ها تنظيمً مُ ا، وأصلها كلمة وهي أبرز أنواع األوراق التجارية، وأقدَ ها تنظيمً مُ ١- الكمبيالة، - الكمبيالة، وهي أبرز أنواع األوراق التجارية، وأقدَ
إيطالية إيطالية (Cambio)(Cambio) تعني الصرف، وتُسمى (سفتجة) و(سند سحب) و(سند حوالة)،  تعني الصرف، وتُسمى (سفتجة) و(سند سحب) و(سند حوالة)، 
ا من شخص  ا صادرً ن أمرً ا لشكل قانوني معيَّن، ويتضمَّ ر وفقً ف بأنها: (صك يحرَّ ا من شخص وتُعرَّ ا صادرً ن أمرً ا لشكل قانوني معيَّن، ويتضمَّ ر وفقً ف بأنها: (صك يحرَّ وتُعرَّ
ا معينًا  ا إلى شخص آخرَ (المســحوب عليه)، بأن يَدفع مبلغً هً ا معينًا يُدعى الســاحب، موجَّ ا إلى شخص آخرَ (المســحوب عليه)، بأن يَدفع مبلغً هً يُدعى الســاحب، موجَّ

لد االطالع أو في تاريخ معيَّن أو قابل للتعيين، إلى شخص ثالث (المستفيد)).لد االطالع أو في تاريخ معيَّن أو قابل للتعيين، إلى شخص ثالث (المستفيد)).
٢- الســند ألمر: - الســند ألمر: وهو ترجمة للمصطلح وهو ترجمة للمصطلح (Biellet a order)(Biellet a order)، ويُسمى: (السند ، ويُسمى: (السند 
ه بأن يقوم  رُ ــد بموجبه محرِّ تعهَّ ه بأن يقوم  (صكٌّ يَ رُ ــد بموجبه محرِّ تعهَّ ف بأنه: (صكٌّ يَ ف بأنه:ويُعرَّ اإلذنــي) اإلذنــي) (promissory note)(promissory note)، ، ويُعرَّ
بدفــع مبلغ معين في تاريخ محــدد أو قابل للتحديد أو لد االطالع، إلى شــخص بدفــع مبلغ معين في تاريخ محــدد أو قابل للتحديد أو لد االطالع، إلى شــخص 
آخر)، ويختلف الســند ألمر عن الكمبيالة في كون السند ال يضمُّ إال شخصين، هما: آخر)، ويختلف الســند ألمر عن الكمبيالة في كون السند ال يضمُّ إال شخصين، هما: 

ر السند، والمستفيد. ر السند، والمستفيد.محرِّ محرِّ
رَّ مجمع اللغة العربية بالقاهرة(٣)  رَّ مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وقد أقَ ب كلمة (check)(check)، وقد أقَ ب كلمة وهو معرَّ ٣- الشيك: - الشيك: وهو معرَّ
القانون التجاري، مصطفى طه، ص٧، وينظر: األوراق التجارية، سميحة القليوبي، ص، وينظر: األوراق التجارية، سميحة القليوبي، ص٧، ،  القانون التجاري، مصطفى طه، ص   (١)

األوراق التجارية، عبد الله العمران، صاألوراق التجارية، عبد الله العمران، ص١٠١٠.
ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٢)

ينظر: المعجم الوسيط ٥٠٤٥٠٤/١. ينظر: المعجم الوسيط    (٣)
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ا  ن أمرً ا لشــكل معين، تتضمَّ ر وفقً ف بأنه: ورقة تُحرَّ ا اســتعمال كلمة (شــيك)، ويُعرَّ ن أمرً ا لشــكل معين، تتضمَّ ر وفقً ف بأنه: ورقة تُحرَّ اســتعمال كلمة (شــيك)، ويُعرَّ
ا من شخص (الساحب)، إلى شخص آخر (المسحوب عليه)، بدفع مبلغ معين  ا من شخص (الساحب)، إلى شخص آخر (المسحوب عليه)، بدفع مبلغ معين صادرً صادرً
إلى شــخص ثالث (المستفيد)، والشيك يُشابه الكمبيالة في كونه يضمُّ ثالثة أطراف، إلى شــخص ثالث (المستفيد)، والشيك يُشابه الكمبيالة في كونه يضمُّ ثالثة أطراف، 
ا، وفي أن يكون  ا، وفي أن يكون ويختلف عنها في أن الشــيك يجب أن يكون مســتحقَّ الدفع فــورً ويختلف عنها في أن الشــيك يجب أن يكون مســتحقَّ الدفع فــورً

ا.  ا. المسحوب عليه بنكً المسحوب عليه بنكً
ا: المعالجة المحاسبية لألوراق التجارية. ا: المعالجة المحاسبية لألوراق التجارية.ثالثً ثالثً

تفصح القوائم المالية عن األوراق التجارية الموجودة فعالً لد الشركة، التي تفصح القوائم المالية عن األوراق التجارية الموجودة فعالً لد الشركة، التي 
نْ ميعاد استحقاقها ضمن األصول المتداولة، تحت بند (أوراق القبض)، وتقوم  نْ ميعاد استحقاقها ضمن األصول المتداولة، تحت بند (أوراق القبض)، وتقوم لم يَحِ لم يَحِ
بالقيمة الحالية لورقة القبض في نهاية الســنة المالية؛ أي: بعد تنزيل مبلغ الحطيطة أو بالقيمة الحالية لورقة القبض في نهاية الســنة المالية؛ أي: بعد تنزيل مبلغ الحطيطة أو 

الفوائد.الفوائد.
ا: التقدير في زكاة األوراق التجارية. ا: التقدير في زكاة األوراق التجارية.رابعً رابعً

ــعَ في التكييــف الفقهيِّ لهذه األوراق التجارية  ــعَ في التكييــف الفقهيِّ لهذه األوراق التجارية ليس غرض هذا البحث التوسُّ ليس غرض هذا البحث التوسُّ
ومــا يترتب عليه من أحكام، وســأقتصر على بيان األوصاف المؤثِّــرة في زكاة هذه ومــا يترتب عليه من أحكام، وســأقتصر على بيان األوصاف المؤثِّــرة في زكاة هذه 
كمَ  دة، فتأخذ حُ كمَ األوراق التجارية، وهو أن هــذه األوراق موضوعها مبالغُ مالية محدَّ دة، فتأخذ حُ األوراق التجارية، وهو أن هــذه األوراق موضوعها مبالغُ مالية محدَّ
زكاة الديون، وســيأتي تفصيل الكالم على حكم زكاة الديــون التي للمكلَّف، وأثر زكاة الديون، وســيأتي تفصيل الكالم على حكم زكاة الديــون التي للمكلَّف، وأثر 

الديون التي عليه على وعاء الزكاة.الديون التي عليه على وعاء الزكاة.
ومثل ســائر الديون، فعند الحكم الشــرعي في هذه األوراق ينبغي النظر إلى ومثل ســائر الديون، فعند الحكم الشــرعي في هذه األوراق ينبغي النظر إلى 
ل، وهل دَين الورقة بســبب  ل، وهل دَين الورقة بســبب المبلغ موضوع الورقة التجارية، هل هو دَين حالٌّ أو مؤجَّ المبلغ موضوع الورقة التجارية، هل هو دَين حالٌّ أو مؤجَّ

ن زيادة ربويَّة؟ ا فهل يتضمَّ ن زيادة ربويَّة؟قرض أو بيع، وإذا كان قرضً ا فهل يتضمَّ قرض أو بيع، وإذا كان قرضً
وقد جاء دليل اإلرشــادات بتفصيل الحكم الشــرعي لزكاة أوراق القبض بناء وقد جاء دليل اإلرشــادات بتفصيل الحكم الشــرعي لزكاة أوراق القبض بناء 
ا  ا مضافً ه: (إذا كانت قيمة أوراق القبض تمثِّل قرضً م، حيث جاء فيه ما نصُّ ا على ما تقدَّ ا مضافً ه: (إذا كانت قيمة أوراق القبض تمثِّل قرضً م، حيث جاء فيه ما نصُّ على ما تقدَّ
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ينًا عن ثمن ســلعة ثم تم تأجيله لقاء زيــادة، فإنه يزكِّي  ينًا عن ثمن ســلعة ثم تم تأجيله لقاء زيــادة، فإنه يزكِّي إليه فوائــدُ ربوية، أو كانت دَ إليه فوائــدُ ربوية، أو كانت دَ
ر اســتيفاؤه،  الً ما دام ال يتعذَّ ين حاال أم مؤجَّ ين، ســواء أكان الدَّ ر اســتيفاؤه، أصل القرض أو الدَّ الً ما دام ال يتعذَّ ين حاال أم مؤجَّ ين، ســواء أكان الدَّ أصل القرض أو الدَّ
يه إال  ر اســتيفاؤه بســببٍ ليس من جهته كمماطلة المدين أو إعساره، فال يزكِّ يه إال فإنْ تعذَّ ر اســتيفاؤه بســببٍ ليس من جهته كمماطلة المدين أو إعساره، فال يزكِّ فإنْ تعذَّ
ل الذي  ين المؤجَّ ر إخراج الزكاة عن الدَّ ل الذي عن ســنة واحدة بعد قبضه، وللدائن أن يؤخِّ ين المؤجَّ ر إخراج الزكاة عن الدَّ عن ســنة واحدة بعد قبضه، وللدائن أن يؤخِّ
جَ زكاته عن المدة  بت عليه زكاتُه إلى حين استيفائه كليا أو جزئيا، فإنِ استوفاه أخرَ جَ زكاته عن المدة وجَ بت عليه زكاتُه إلى حين استيفائه كليا أو جزئيا، فإنِ استوفاه أخرَ وجَ
ف جميع  جدت- وتُصرَ ر فيها استيفاؤه -إن وُ ا منها المدةُ التي تعذَّ ف جميع الماضية محســومً جدت- وتُصرَ ر فيها استيفاؤه -إن وُ ا منها المدةُ التي تعذَّ الماضية محســومً
ل  جوه الخير.. أما إذا كانت أوراق القبض تمثِّل سلعة مبيعة باألجَ ل الفوائد الربوية في وُ جوه الخير.. أما إذا كانت أوراق القبض تمثِّل سلعة مبيعة باألجَ الفوائد الربوية في وُ
ل  ، فإن تلك الزيادة مشــروعة ما دامت مدمجة في الثمن، وتدخُ ةً ل بأكثرَ من ثمنها حالَّ ، فإن تلك الزيادة مشــروعة ما دامت مدمجة في الثمن، وتدخُ ةً بأكثرَ من ثمنها حالَّ

ا ضمن الموجودات الزكوية). ا ضمن الموجودات الزكوية).قيمة ورقة القبض جميعً قيمة ورقة القبض جميعً
وبنحــو ذلك التفصيل في المعيار الشــرعي رقم (وبنحــو ذلك التفصيل في المعيار الشــرعي رقم (٣٥٣٥) بشــأن الزكاة في البند ) بشــأن الزكاة في البند 

.٣/٤/٣/٥
وعند النظر في هذه التفصيالت في حساب زكاة أوراق القبض، نجد أنه يمكن وعند النظر في هذه التفصيالت في حساب زكاة أوراق القبض، نجد أنه يمكن 
اعتبارها في حال إخراج الشــركة للزكاة، وأما إن كان الذي يتولَّى حسابَ الزكاة غير اعتبارها في حال إخراج الشــركة للزكاة، وأما إن كان الذي يتولَّى حسابَ الزكاة غير 

ر في زكاتها ما يلي: قدَّ ر في زكاتها ما يلي:الشركة، فإنه ال مناصَ من العمل بالتقدير، فحينئذٍ يُ قدَّ الشركة، فإنه ال مناصَ من العمل بالتقدير، فحينئذٍ يُ
، ما لم تتخلَّص الشركة  م في دَين أوراق القبض حالالً رُ المال المحرَّ قدَّ ، ما لم تتخلَّص الشركة يُ م في دَين أوراق القبض حالالً رُ المال المحرَّ قدَّ : يُ : أوالً أوالً
ح عنها، فعندئذٍ يحسم هذا المبلغ من إجمالي الوعاء  مة، أو تُفصِ ح عنها، فعندئذٍ يحسم هذا المبلغ من إجمالي الوعاء من اإليرادات المحرَّ مة، أو تُفصِ من اإليرادات المحرَّ

ب الزكاة بعد حسم هذا المبلغ. ، وتُحسَ ويِّ ب الزكاة بعد حسم هذا المبلغ.الزكَ ، وتُحسَ ويِّ الزكَ
م بقيمتها وقتَ صدور القائمة، وال يثبت كامل  م بقيمتها وقتَ صدور القائمة، وال يثبت كامل أن األوراق التجارية تُقــوَّ ثانيًا: ثانيًا: أن األوراق التجارية تُقــوَّ
ين، وهذا ينبني على مســألة تقويم الديون اآلجلة، وسيأتي الكالم عليها بإذن الله،  ين، وهذا ينبني على مســألة تقويم الديون اآلجلة، وسيأتي الكالم عليها بإذن الله، الدَّ الدَّ
ح للباحث ما ذهب إليه المالكيَّةُ في تقويم ديون التاجر المدير، وعلى  ح للباحث ما ذهب إليه المالكيَّةُ في تقويم ديون التاجر المدير، وعلى وأن الذي يترجَّ وأن الذي يترجَّ
ــى بعدده، فيكون األخذ بالتقدير الذي في القوائم المالية  ين اآلجل يزكَّ ــى بعدده، فيكون األخذ بالتقدير الذي في القوائم المالية القول بأن الدَّ ين اآلجل يزكَّ القول بأن الدَّ

. ين كامالً ح عن قدر الدَّ .من العمل بالقول المرجوح؛ لكون القوائم المالية ال تُفصِ ين كامالً ح عن قدر الدَّ من العمل بالقول المرجوح؛ لكون القوائم المالية ال تُفصِ
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ين غير  ــدُّ من الدَّ ين غير الديون المشــكوك فــي تحصيلها في أوراق القبض تُعَ ــدُّ من الدَّ ثالثًا: ثالثًا: الديون المشــكوك فــي تحصيلها في أوراق القبض تُعَ
، ويأتي الكالم عليه بإذن الله. ، ويأتي الكالم عليه بإذن الله.المرجوِّ المرجوِّ

المطلب الرابع: التقدير في حساب الديون في ذمم الغير (الذمم المدينة).المطلب الرابع: التقدير في حساب الديون في ذمم الغير (الذمم المدينة).
دُّ الديون التي للشــركة في ذمم الغير من البنود المالية الشــائعة في القوائم  عَ دُّ الديون التي للشــركة في ذمم الغير من البنود المالية الشــائعة في القوائم تُ عَ تُ
م مثل باقي البنود في قائمة المركز المالي إلى ديون متداولة، وديون غير  م مثل باقي البنود في قائمة المركز المالي إلى ديون متداولة، وديون غير المالية، وتُقسَّ المالية، وتُقسَّ

متداولة، ويَقصد هذا المطلب إلى دراسة الديون المتداولة.متداولة، ويَقصد هذا المطلب إلى دراسة الديون المتداولة.
ا لمعايير المحاســبة الدولية فإنه: (يجب على المنشأة أن تصنِّف األصل  ا لمعايير المحاســبة الدولية فإنه: (يجب على المنشأة أن تصنِّف األصل ووفقً ووفقً
ق األصل أو تنوي بيعه أو اســتخدامه، خالل  ل عندما: (أ) تتوقَّع تحقُّ ق األصل أو تنوي بيعه أو اســتخدامه، خالل على أنــه متداوَ ل عندما: (أ) تتوقَّع تحقُّ على أنــه متداوَ
دورة تشــغيلها العادية؛ أو (ب) تحتفظ باألصل -بشــكل رئيس- لغرض المتاجرة؛ دورة تشــغيلها العادية؛ أو (ب) تحتفظ باألصل -بشــكل رئيس- لغرض المتاجرة؛ 
ا بعد فترة التقرير؛ أو (د) يكون  ق األصل خالل مدة اثني عشر شهرً ا بعد فترة التقرير؛ أو (د) يكون أو (ج) تتوقَّع تحقُّ ق األصل خالل مدة اثني عشر شهرً أو (ج) تتوقَّع تحقُّ
ا أو معادالً للنقد (كما عرف في معيار المحاســبة الدولي ٧)، ما لم يكن )، ما لم يكن  ا أو معادالً للنقد (كما عرف في معيار المحاســبة الدولي األصــل نقدً األصــل نقدً
ا -على  ا لقيود على اســتبداله، أو استخدامه لتسوية التزام لمدة اثني عشر شهرً ا -على خاضعً ا لقيود على اســتبداله، أو استخدامه لتسوية التزام لمدة اثني عشر شهرً خاضعً
 األصــل- بعد فترة التقرير، ويجب على المنشــأة أن تصنِّف جميع األصول األخر األصــل- بعد فترة التقرير، ويجب على المنشــأة أن تصنِّف جميع األصول األخر

على أنها أصول غير متداولة)على أنها أصول غير متداولة)(١). . 
: مفهوم الديون في ذمم الغير. : مفهوم الديون في ذمم الغير.أوالً أوالً

ن دان يَدينُ  ل، مِ ين، وهو: القرض وثمن المبيع المؤجَّ ن دان يَدينُ الديون في اللغة: جمع دَ ل، مِ ين، وهو: القرض وثمن المبيع المؤجَّ الديون في اللغة: جمع دَ
دين(٢). ويطلَق في االصطــالح على: (كل ما يثبُت في . ويطلَق في االصطــالح على: (كل ما يثبُت في  دينفهو دائن، واســم المفعول: مَ فهو دائن، واســم المفعول: مَ

الذمة من مال، بسبب يقتضي ثبوتَه)الذمة من مال، بسبب يقتضي ثبوتَه)(٣). . 
معيار المحاسبة (١)، بند ()، بند (٦٦٦٦).). معيار المحاسبة (   (١)

ينظر: مادة (د ي ن) في المصباح المنير، ص١٧٢١٧٢، والقاموس المحيط، ص، والقاموس المحيط، ص١١٩٨١١٩٨. ينظر: مادة (د ي ن) في المصباح المنير، ص   (٢)
ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية، نزيه حماد، ص٢٠٨٢٠٨. ينظر: معجم المصطلحات المالية واالقتصادية، نزيه حماد، ص   (٣)
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م: جمع ذمة، وتأتي في اللغة بمعنى العهد واألمان والضمانجمع ذمة، وتأتي في اللغة بمعنى العهد واألمان والضمان(١)، وتطلَق ، وتطلَق  مَ م: والذِّ مَ والذِّ
ا لإللزام وااللتزام(٢)، والمقصود ، والمقصود  ا لإللزام وااللتزامالذمة في االصطالح على: صالحية اإلنسان شــرعً الذمة في االصطالح على: صالحية اإلنسان شــرعً

هنا: ما تعلَّق بهذه الذمم من الحقوق وااللتزامات.هنا: ما تعلَّق بهذه الذمم من الحقوق وااللتزامات.
ا لنكــرة، ويصحُّ إضافته  ا لنكــرة، ويصحُّ إضافته اســم بمعنى ســو، ويأتي في الغالب وصفً والغير: والغير: اســم بمعنى ســو، ويأتي في الغالب وصفً
لأللف والالم، وتفيد اإلضافة حينئذٍ التخصيص، ويشيع استعماله في القانون بمعنى لأللف والالم، وتفيد اإلضافة حينئذٍ التخصيص، ويشيع استعماله في القانون بمعنى 

ف الثالث في التعاقد(٣). .  ف الثالث في التعاقدالطرَ الطرَ
ويُقصــد بالذمم الدائنة ويُقصــد بالذمم الدائنة (ReceivableReceivable) في المحاســبة: الديون التي تســتحقُّ  في المحاســبة: الديون التي تســتحقُّ 
مها الشركة، أو ألي سبب  دمات التي تقدِّ مها الشركة، أو ألي سبب للشــركة في ذمم الغير؛ مقابل السلع أو الخِ دمات التي تقدِّ للشــركة في ذمم الغير؛ مقابل السلع أو الخِ

، ويتفق على أن تسدد في المد القريب. ، ويتفق على أن تسدد في المد القريب.آخرَ آخرَ
وتنقسم هذه الذممُ في الجملة إلى قسمين:وتنقسم هذه الذممُ في الجملة إلى قسمين:

١- المدينــون التجاريــون - المدينــون التجاريــون (Trade ReceivableTrade Receivable): : وهي (الحســابات التي وهي (الحســابات التي 
ا مقابل بيع السلع وتقديم  ا مقابل بيع السلع وتقديم ، ويُقصد بها أساسً تَنشــأ من معامالت المبيعات العادية)تَنشــأ من معامالت المبيعات العادية)(٤)، ويُقصد بها أساسً
ا مكتوبة؛ بالنظر إلى المرونة  ا مكتوبة؛ بالنظر إلى المرونة الخدمات، وال تتطلَّب هذه الحســابات بالضرورة عقودً الخدمات، وال تتطلَّب هذه الحســابات بالضرورة عقودً

التي تتسم بها المعامالت التجارية.التي تتسم بها المعامالت التجارية.
٢- المدينون غيــر التجاريين - المدينون غيــر التجاريين (Other ReceivableOther Receivable): وهي الحســابات التي  وهي الحســابات التي 
رة وذات  رة وذات تنشــأ من معامالت أخر غير البيع، وهي تتسم بكونها معامالتٍ غير متكرِّ تنشــأ من معامالت أخر غير البيع، وهي تتسم بكونها معامالتٍ غير متكرِّ

ينظر: مادة (ذ م م) في المصباح المنير، ص١٧٦١٧٦. ينظر: مادة (ذ م م) في المصباح المنير، ص   (١)
ينظر: كشــف األســرار ٢٣٨٢٣٨/٤، شــرح ميارة على تحفة الحكام ، شــرح ميارة على تحفة الحكام ٧٩٧٩/٢، أسنى المطالب ، أسنى المطالب  ينظر: كشــف األســرار    (٢)

١٥١٥/٢، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية، نزيه حماد، ص، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية، نزيه حماد، ص٢١٦٢١٦.
ينظر: مــادة (غ ي ر) في المصباح المنير، ص٣٧٣٣٧٣، المعجم الوســيط ، المعجم الوســيط ٦٦٨٦٦٨/٢، مقاالت ، مقاالت  ينظر: مــادة (غ ي ر) في المصباح المنير، ص   (٣)

محمود الطناحي محمود الطناحي ٢٠٤٢٠٤/١.
ينظر: المحاسبة المتوسطة، كين لو ٢٧٨٢٧٨/١. ينظر: المحاسبة المتوسطة، كين لو    (٤)
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دٍ أطول، وتنشــأ عن عقود مكتوبة، مثل المســتحقات على المــالك أو المديرين  دَ دٍ أطول، وتنشــأ عن عقود مكتوبة، مثل المســتحقات على المــالك أو المديرين مُ دَ مُ
أو الموظفين، كما تمثِّل القروض بين الشــركات، أو إيرادات العقارات المســتحقة، أو الموظفين، كما تمثِّل القروض بين الشــركات، أو إيرادات العقارات المســتحقة، 

ا. ا.أو األموال المدفوعة مقدمً أو األموال المدفوعة مقدمً
ا: المعالجة المحاسبية للذمم الدائنة. ا: المعالجة المحاسبية للذمم الدائنة.ثانيً ثانيً

دينين أصوالً مالية؛ لكونها تؤول إلى تدفُّقات نقدية مستقبليَّة،  دُّ حسابات المَ عَ دينين أصوالً مالية؛ لكونها تؤول إلى تدفُّقات نقدية مستقبليَّة، تُ دُّ حسابات المَ عَ تُ
دينين تجاريين، ومدينين غير تجاريين، وعادة ما تكون حسابات  م أنها تنقسم إلى مَ دينين تجاريين، ومدينين غير تجاريين، وعادة ما تكون حسابات وتَقدَّ م أنها تنقسم إلى مَ وتَقدَّ

؛ لكونها تنشأ عن نشاط الشركة الرئيس.  ؛ لكونها تنشأ عن نشاط الشركة الرئيس. المدينين التجاريين في الشركة كبيرةً المدينين التجاريين في الشركة كبيرةً
م هذه االلتزامات بالقيمة العادلة لها، إال أنه لما كانت حسابات  م هذه االلتزامات بالقيمة العادلة لها، إال أنه لما كانت حسابات واألصل أن تُقوَّ واألصل أن تُقوَّ
ا أو أقل، وقليالً ما تزيد على  ا أو أقل، وقليالً ما تزيد على  يومً المدينين التجاريين في الغالب مســتحقة خالل المدينين التجاريين في الغالب مســتحقة خالل ٩٠٩٠ يومً
ــنة، فإنه بمراعاة قيــد التكلفة على المعلومــة المفيدة في التقريــر المالي، نجد  ــنة، فإنه بمراعاة قيــد التكلفة على المعلومــة المفيدة في التقريــر المالي، نجد السَّ السَّ
ل  ل أن المنافع الناتجة عن احتســاب القيمة الحالية لحســابات المدينين قصيرةِ األجَ أن المنافع الناتجة عن احتســاب القيمة الحالية لحســابات المدينين قصيرةِ األجَ
ل هذه االلتزامات بالقيمة االسمية،  ل هذه االلتزامات بالقيمة االسمية، محدودةٌ مقارنة بتكاليف تسجيلها، وبناء عليه تُسجَّ محدودةٌ مقارنة بتكاليف تسجيلها، وبناء عليه تُسجَّ

وال يؤخذ بالقيمة الزمنية للنقود بالنسبة لحسابات المدينين التجاريةوال يؤخذ بالقيمة الزمنية للنقود بالنسبة لحسابات المدينين التجارية(١).
وهنــاك ثالثة أمور تؤثِّر على حســاب المدينين، وتؤثر علــى تحديد المبالغ وهنــاك ثالثة أمور تؤثِّر على حســاب المدينين، وتؤثر علــى تحديد المبالغ 

المستحقة للشركة في عقودها مع العمالء، وهي كالتالي:المستحقة للشركة في عقودها مع العمالء، وهي كالتالي:
األول: الخصومات النقدية األول: الخصومات النقدية (Cash discountCash discount)، أو حوافز االســترداد النقدي ، أو حوافز االســترداد النقدي 
(cash backcash back)، التي تستحق بناء على شروط معيَّنة؛ مثل: الشراء النقدي، أو السداد في ، التي تستحق بناء على شروط معيَّنة؛ مثل: الشراء النقدي، أو السداد في 

ل الشركة المبالغ المستحقة  ل الشركة المبالغ المستحقة وقت معين، أو وصولِ المبيعات لقدرٍ معين، وعندما تسجِّ وقت معين، أو وصولِ المبيعات لقدرٍ معين، وعندما تسجِّ
لها، فإنها تُقيدها بالمبالغ التي تتوقع أن تستحقها بعد حسم هذه الخصوماتلها، فإنها تُقيدها بالمبالغ التي تتوقع أن تستحقها بعد حسم هذه الخصومات(٢). . 

ينظر: المحاســبة المتوسطة ٢٧٩٢٧٩/١، المعيار الدولي للتقرير المالي ، المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ (األدوات المالية)،  (األدوات المالية)،  ينظر: المحاســبة المتوسطة    (١)
البند (البند (١/١/٥)، والبند ()، والبند (٣/١/٥).).

ينظر: المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥١٥) العقود مع العمالء، بند () العقود مع العمالء، بند (٥٣٥٣)، المحاسبة )، المحاسبة  ينظر: المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (   (٢)= = 
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 Allowance of doubtfulAllowance of doubtful) ص الديون المشــكوك في تحصيلها ص الديون المشــكوك في تحصيلها الثاني: مخصَّ الثاني: مخصَّ
Accounts ADAAccounts ADA): وهو حســاب معاكس يرتبط بحســابات المدينين، ويمثِّل تقدير  وهو حســاب معاكس يرتبط بحســابات المدينين، ويمثِّل تقدير 

ص الديون  ا مخصَّ ــكُّ في تحصيلهــا من العمالء، ويطلَق عليــه أيضً ص الديون المبالغ التي يُشَ ا مخصَّ ــكُّ في تحصيلهــا من العمالء، ويطلَق عليــه أيضً المبالغ التي يُشَ
ص الحسابات غير القابلة للتحصيل(١). .  ص الحسابات غير القابلة للتحصيلالمعدومة، أو مخصَّ المعدومة، أو مخصَّ

ص: ص:وهناك طريقتان لتقدير هذا المخصَّ وهناك طريقتان لتقدير هذا المخصَّ
د المخصص بناء  د المخصص بناء - نســبة مئوية من المبيعات (مدخل قائمة الدخل)، فيُحدَّ ١- نســبة مئوية من المبيعات (مدخل قائمة الدخل)، فيُحدَّ
على نسبة من إجمالي المبيعات اآلجلة، ولتقدير هذه النسبة يؤخذ في االعتبار الخبرةُ على نسبة من إجمالي المبيعات اآلجلة، ولتقدير هذه النسبة يؤخذ في االعتبار الخبرةُ 

السابقة والظروف االقتصادية.السابقة والظروف االقتصادية.
دِ حســابات المدينين (مداخــل قائمة المركز المالــي)، وتعتمد على  دَ دِ حســابات المدينين (مداخــل قائمة المركز المالــي)، وتعتمد على - مُ دَ ٢- مُ
ل من تاريخ الفاتورة، وتُقدر لكل فئة  د األجَ دَ ل من تاريخ الفاتورة، وتُقدر لكل فئة تصنيف حســابات المدينين بناء على مُ د األجَ دَ تصنيف حســابات المدينين بناء على مُ
ى في ذلك الخبرةُ السابقة والظروف االقتصادية  ى في ذلك الخبرةُ السابقة والظروف االقتصادية من هذه الحسابات نسبة معينة، مراعً من هذه الحسابات نسبة معينة، مراعً

دد حسابات المدينين. دد حسابات المدينين.وغير ذلك، ويجب أن تزيد هذه النسبة بزيادة مُ وغير ذلك، ويجب أن تزيد هذه النسبة بزيادة مُ
ا من الطريقتين، فيعمل بالطريقة األولى  ا من الطريقتين، فيعمل بالطريقة األولى وتَســتخدم كثير من الشــركات مزيجً وتَســتخدم كثير من الشــركات مزيجً
في التقارير األولية مثل التقارير ربع السنوية، وبالطريقة الثانية في نهاية السنة المالية، في التقارير األولية مثل التقارير ربع السنوية، وبالطريقة الثانية في نهاية السنة المالية، 
وكال الطريقتين تَقصد إلى تحديد المبالغ التي يمكن أن يتوقَّف العمالء عن ســدادها وكال الطريقتين تَقصد إلى تحديد المبالغ التي يمكن أن يتوقَّف العمالء عن ســدادها 

وفق ما يتاح من المعلومات وقت صدور القوائم الماليةوفق ما يتاح من المعلومات وقت صدور القوائم المالية(٢). . 
الثالث: الديون المعدومة، الثالث: الديون المعدومة، وتمثِّل حســابات العمالء التي ال يمكن تحصيلها، وتمثِّل حســابات العمالء التي ال يمكن تحصيلها، 
وتُعالَج محاسبيا بتسجيل خســارة في قائمة الدخل. وال يؤثر ذلك على المبلغ الذي وتُعالَج محاسبيا بتسجيل خســارة في قائمة الدخل. وال يؤثر ذلك على المبلغ الذي 

ض في قائمة المركز المالي. ض في قائمة المركز المالي.يُعرَ يُعرَ
المتوسطة، ص٢٧٩٢٧٩-٢٨٠٢٨٠. المتوسطة، ص   =

ينظر: المحاسبة المتوسطة ٢٨٢٨/١. ينظر: المحاسبة المتوسطة    (١)
السابقلسابق ٢٨٤٢٨٤/١. ا   (٢)
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ين، وهي طريقة التكلفة  ل بالقيمة الحاليــة للدَّ ين، وهي طريقة التكلفة أما الذمم غير التجارية، فتُســجَّ ل بالقيمة الحاليــة للدَّ أما الذمم غير التجارية، فتُســجَّ
المطفأة؛ وذلــك العتبار تكلفة التســجيل المنخفضة، وبروز أهميــة القيمة الزمنية المطفأة؛ وذلــك العتبار تكلفة التســجيل المنخفضة، وبروز أهميــة القيمة الزمنية 

للنقود.للنقود.
ا: الخالف الفقهي في زكاة الديون التي للمكلف. ا: الخالف الفقهي في زكاة الديون التي للمكلف.ثالثً ثالثً

فه  ا للدائن، غير أنه ليس تحــت يد صاحبه، وتصرُّ يــن ماالً مملوكً فه لما كان الدَّ ا للدائن، غير أنه ليس تحــت يد صاحبه، وتصرُّ يــن ماالً مملوكً لما كان الدَّ
مون والمعاصرون في هذه المســألة  ا تاما، فقد اختلف الفقهاء المتقدِّ فً مون والمعاصرون في هذه المســألة فيه ليس تصرُّ ا تاما، فقد اختلف الفقهاء المتقدِّ فً فيه ليس تصرُّ
دُّ الخالف فيه من آثار الخالف في تحقيق المناط لشــرط تحقيق  عَ ا، ويُ دُّ الخالف فيه من آثار الخالف في تحقيق المناط لشــرط تحقيق اختالفًــا كبيرً عَ ا، ويُ اختالفًــا كبيرً

ين إلى ثالثة اتجاهات: لك وتمامه، ويمكن إرجاع أقوال الفقهاء في زكاة الدَّ ين إلى ثالثة اتجاهات:المِ لك وتمامه، ويمكن إرجاع أقوال الفقهاء في زكاة الدَّ المِ
ا؛ ألنــه غير نامٍ فلم تجب  ين مطلقً ا؛ ألنــه غير نامٍ فلم تجب أنه ال تجب الــزكاة في الدَّ ين مطلقً االتجــاه األول: االتجــاه األول: أنه ال تجب الــزكاة في الدَّ

نية.  نية. زكاتُه، كعُروض القُ زكاتُه، كعُروض القُ
 ، ،(١) وهذا القول مرويٌّ عن ابن عمر، وعائشة، وعكرمة مولى ابن عباس وهذا القول مرويٌّ عن ابن عمر، وعائشة، وعكرمة مولى ابن عباس

وهو قول ابن حزم من الظاهريةوهو قول ابن حزم من الظاهرية(٢).
ين ليس بمالٍ موجود حقيقة حتى تجب  ين ليس بمالٍ موجود حقيقة حتى تجب االتجاه في ذلك: أن الدَّ ومســتند هذا ومســتند هذا االتجاه في ذلك: أن الدَّ
ين عند غريمه عــددٌ في الذمة وصفة فقط، وليس له عنده  ين عند غريمه عــددٌ في الذمة وصفة فقط، وليس له عنده زكاتُــه؛ و(إنما لصاحب الدَّ زكاتُــه؛ و(إنما لصاحب الدَّ
، والفضة تراب  ، ولعل الفضة أو الذهب اللذينِ له عنده في المعدن بعدُ ، والفضة تراب عين مال أصالً ، ولعل الفضة أو الذهب اللذينِ له عنده في المعدن بعدُ عين مال أصالً
، فكيف تَلزمــه زكاةُ ما هذه صفتُه؟  ، ولعل المواشــيَ التي لــه عليه لم تُخلَق بعدُ ، فكيف تَلزمــه زكاةُ ما هذه صفتُه؟ بعدُ ، ولعل المواشــيَ التي لــه عليه لم تُخلَق بعدُ بعدُ

فصحَّ أنه ال زكاة عليه في ذلك)فصحَّ أنه ال زكاة عليه في ذلك)(٣).
ين وأصلِه، وأن الزكاة  ين من حيث الزكاة تابعٌ لسبب الدَّ ين وأصلِه، وأن الزكاة أن الدَّ ين من حيث الزكاة تابعٌ لسبب الدَّ االتجاه الثاني: االتجاه الثاني: أن الدَّ

 . ين غير المرجوِّ ين النامي مرجوِّ األداء، وال تجب في الدَّ . تجب في الدَّ ين غير المرجوِّ ين النامي مرجوِّ األداء، وال تجب في الدَّ تجب في الدَّ
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ٥٣٥٣/٣، المغني ، المغني ٢٧٠٢٧٠/٤. .  ينظر: مصنف ابن أبي شيبة    (١)

ينظر: المحلى ٢٢١٢٢١/٤. .  ينظر: المحلى    (٢)
السابقلسابق ٢٢٣٢٢٣/٤. .  ا   (٣)
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، وفيما يلي  ، وفيما يلي وإليه ذهب الحنفيَّة والمالكيَّة، على خالف بينهما في بعض مسائلَ وإليه ذهب الحنفيَّة والمالكيَّة، على خالف بينهما في بعض مسائلَ
بيان كل مذهب.بيان كل مذهب.

: مذهب الحنفيَّة. : مذهب الحنفيَّة.أوالً أوالً
م اإلمام أبو حنيفة(١) الديون إلى ثالثة أقسام؛ وهي: الديون إلى ثالثة أقسام؛ وهي: م اإلمام أبو حنيفةيقسِّ يقسِّ

  .وهو بدل القرض، ومال التجارة. وهو بدل القرض، ومال التجارة : ين القويُّ : الدَّ ين القويُّ الدَّ
  ين المتوســط: وهو بدل مال ليس للتجارة؛ كثمن ماشية سائمة أو غير وهو بدل مال ليس للتجارة؛ كثمن ماشية سائمة أو غير ين المتوســط: الدَّ الدَّ

سائمة، وعبيدِ خدمة ونحوه.سائمة، وعبيدِ خدمة ونحوه.
 .لْع يَة، وبدل كتابة وخُ هر ودِ لْع.وهو بدل ما ليس بمال، كمَ يَة، وبدل كتابة وخُ هر ودِ ين الضعيف: وهو بدل ما ليس بمال، كمَ ين الضعيف: الدَّ الدَّ

ط من حين البيع، ال من من حين البيع، ال من  ين المتوسِّ ط والدَّ ين المتوسِّ ين القويُّ ابتداءُ حوله حولُ أصله. ابتداءُ حوله حولُ أصله. والدَّ ين القويُّ والدَّ والدَّ
ه إلى  مُّ ه حكمُ المال المســتفاد، فيضُ ه إلى حكمُ مُّ ه حكمُ المال المســتفاد، فيضُ ين الضعيفُ حكمُ ين الضعيفُ والدَّ حين القبض في األصح، حين القبض في األصح، والدَّ

ا. ا.ما عنده من النصاب، وإال استأنَف به حوالً جديدً ما عنده من النصاب، وإال استأنَف به حوالً جديدً
ــت نصابًا، لكن  ن هذه الديــون إذا حال الحول وبلَغَ ــت نصابًا، لكن وتجب الــزكاة في كلٍّ مِ ن هذه الديــون إذا حال الحول وبلَغَ وتجب الــزكاة في كلٍّ مِ
ال يخاطَــب باألداء إال إذا بلغ المقبوضُ نصابًا، وهــذا بناء على مذهب أبي حنيفة في ال يخاطَــب باألداء إال إذا بلغ المقبوضُ نصابًا، وهــذا بناء على مذهب أبي حنيفة في 
الوقص في نصاب الذهب والفضة، وأن الزكاة ال تجب في الكسور من النصاب الثاني. الوقص في نصاب الذهب والفضة، وأن الزكاة ال تجب في الكسور من النصاب الثاني. 
ومســتند الحنفية: ومســتند الحنفية: «أن النصاب ال ســبيل إلى إثباته إال مــن طريق التوقيف أو «أن النصاب ال ســبيل إلى إثباته إال مــن طريق التوقيف أو 
لك  لك االتفاق، وال ســبيل إليه من طريق القياس، والنصاب المتفق عليه هو اجتماع المِ االتفاق، وال ســبيل إليه من طريق القياس، والنصاب المتفق عليه هو اجتماع المِ
ثبِتْه  د الملكُ عن اليد، فهو نصاب مختلَفٌ فيه أنه نصاب، فلم نُ ا، فإذا انفرَ ثبِتْه واليــد جميعً د الملكُ عن اليد، فهو نصاب مختلَفٌ فيه أنه نصاب، فلم نُ ا، فإذا انفرَ واليــد جميعً
نظَر لألقسام الثالثة وفق ما يلي(٣): نظَر لألقسام الثالثة وفق ما يلي؛ وعليه يُ إال من الجهة التي يصحُّ إثبات النصاب»إال من الجهة التي يصحُّ إثبات النصاب»(٢)؛ وعليه يُ

ينظر: فتح القدير ١٨٧١٨٧/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٣٠٥٣٠٥/٢. ينظر: فتح القدير    (١)
شرح مختصر الطحاوي ٣٤٢٣٤٢/٢-٣٤٣٣٤٣. شرح مختصر الطحاوي    (٢)

ينظر: شرح مختصر الطحاوي ٣٤٢٣٤٢/٢-٣٤٣٣٤٣، المبسوط ، المبسوط ١٩٥١٩٥/٢. ينظر: شرح مختصر الطحاوي    (٣)
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٣٢٣٣٢٣

ين؛ ألن أصله  ين؛ ألن أصله وهو بدل مال التجارة، فتجب الزكاة فيه وهو دَ ، وهو بدل مال التجارة، فتجب الزكاة فيه وهو دَ ين القويُّ ، فأما الدَّ ين القويُّ فأما الدَّ
ط عنه حقُّ المساكين؛ الجتماع اليد  فه صار دينًا، فلم يسقُ ط عنه حقُّ المساكين؛ الجتماع اليد كان من أموال الزكاة، وبتصرُّ فه صار دينًا، فلم يسقُ كان من أموال الزكاة، وبتصرُّ

تْبع أصلَه في الحول. ف، ويَ تْبع أصلَه في الحول.والتصرُّ ف، ويَ والتصرُّ
ين المتوســط، وهو ما كان في يده من مال ليس للتجارة، فإنه بدلٌ عن وهو ما كان في يده من مال ليس للتجارة، فإنه بدلٌ عن  ين المتوســط، وأما الدَّ وأما الدَّ
وات، فتعلَّق به حكمُ  ينًا، ومن جنس أمــوال الزكَ فه صار دَ وات، فتعلَّق به حكمُ مال كان في يديــه، وبتصرُّ ينًا، ومن جنس أمــوال الزكَ فه صار دَ مال كان في يديــه، وبتصرُّ
الوجوب؛ الجتماع اليد والتصرف، إال أنه لم يجب األداء إال بعد قبض النِّصاب؛ ألن الوجوب؛ الجتماع اليد والتصرف، إال أنه لم يجب األداء إال بعد قبض النِّصاب؛ ألن 

الزكاة متعلِّقة بالعين، وإذا تويتالزكاة متعلِّقة بالعين، وإذا تويت(١) سقطت الزكاة. سقطت الزكاة.
، كالميراث والمهر ودَين الخلع،  ، كالميراث والمهر ودَين الخلع، وهو ما لم يكن أصله ماالً ين الضعيف، وهو ما لم يكن أصله ماالً ين الضعيف، وأما الدَّ وأما الدَّ
ل اجتمــاع اليد والتصرف فيه إال بالقبض،  ين، فلم يحصُ ل اجتمــاع اليد والتصرف فيه إال بالقبض، فلــم يثبُتْ في ملكه إال وهو دَ ين، فلم يحصُ فلــم يثبُتْ في ملكه إال وهو دَ

عتَدُّ بالحول. عتَدُّ بالحول.فحينئذٍ يُ فحينئذٍ يُ
ين مرجوِّ األداء، وال تجب  ين مرجوِّ األداء، وال تجب وبكل حال ال تجب الــزكاة عند الحنفية إال في الدَّ وبكل حال ال تجب الــزكاة عند الحنفية إال في الدَّ
ين غير مرجــوِّ األداء؛ وذلك لعدم النماء، ومثله المالُ المفقود، أو المغصوب  ين غير مرجــوِّ األداء؛ وذلك لعدم النماء، ومثله المالُ المفقود، أو المغصوب في الدَّ في الدَّ

ينُ المجحود. ينُ المجحود.بال بيِّنة، والدَّ بال بيِّنة، والدَّ
وخالفه في هذا الصاحبان، وخالفه في هذا الصاحبان، فالديون كلُّها تجب زكاتها متى ما كانت صحيحة، فالديون كلُّها تجب زكاتها متى ما كانت صحيحة، 

يَة في رواية. ا إال دَين الكتابة والسعاية والدِّ يَة في رواية.ويؤدي متى قبض شيئًا قليالً أو كثيرً ا إال دَين الكتابة والسعاية والدِّ ويؤدي متى قبض شيئًا قليالً أو كثيرً
، ومالُ الكتابة  يــنٍ صحيحٍ لك في كلِّ دَ ، ومالُ الكتابة أنهمــا اعتبَرا وجودَ المِ يــنٍ صحيحٍ لك في كلِّ دَ ووجه قولهما ووجه قولهما أنهمــا اعتبَرا وجودَ المِ

لكُ إال بعد القبض. لِ المِ ا، فلم يكمُ ينًا صحيحً لكُ إال بعد القبض.والدية قبل القضاء بهما ليسا دَ لِ المِ ا، فلم يكمُ ينًا صحيحً والدية قبل القضاء بهما ليسا دَ
ثانيًا: مذهب المالكيَّة.ثانيًا: مذهب المالكيَّة.

يمكنُ تقسيم الديون على مذهب المالكيَّةيمكنُ تقسيم الديون على مذهب المالكيَّة(٢) إلى ثالثة أقسام: إلى ثالثة أقسام:
تــو، بمعنى هلك، من التَّو، وهــو الهالك، ينظر مادة (ت و ي) مــن المصباح المنير،  تــو، بمعنى هلك، من التَّو، وهــو الهالك، ينظر مادة (ت و ي) مــن المصباح المنير،    (١)

ص٧٤٧٤، والمغرب، ص، والمغرب، ص٦٣٦٣.
ينظــر: المنتقى للباجــي ١١٤١١٤/٢-١١٦١١٦، البيــان والتحصيــل ، البيــان والتحصيــل ٣٠٣٣٠٣/١، عقد الجواهر ، عقد الجواهر  ينظــر: المنتقى للباجــي    (٢)= = 
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ين عينًا بيده، مثل: القرض، فتجب فيه الزكاة،  ين عينًا بيده، مثل: القرض، فتجب فيه الزكاة، إذا كان أصل الدَّ القســم األول: القســم األول: إذا كان أصل الدَّ
ه لســنة واحــدة، وإن أقام عند صاحبه  يه إذا قبَضَ عتبَــر حولُه من حول أصله، ويزكِّ ه لســنة واحــدة، وإن أقام عند صاحبه ويُ يه إذا قبَضَ عتبَــر حولُه من حول أصله، ويزكِّ ويُ

ا من الزكاة. ا من الزكاة.سنين، ما لم يكن فرارً سنين، ما لم يكن فرارً
ين  روضَ تجارة، فتجــب الزكاة في الدَّ ين عُ ين إذا كان أصــل الدَّ روضَ تجارة، فتجــب الزكاة في الدَّ ين عُ القســم الثاني: القســم الثاني: إذا كان أصــل الدَّ

دير.  دير. بحسب نوع التجارة، بناء على تفريق المالكيَّة بين المحتكِر والمُ بحسب نوع التجارة، بناء على تفريق المالكيَّة بين المحتكِر والمُ
ها، وال يبيع الســلع حتى  خصِ ها، وال يبيع الســلع حتى وهو الذي يبتاع الســلع في حين رُ خصِ فالمحتكِر، فالمحتكِر، وهو الذي يبتاع الســلع في حين رُ
، وقد يأتي عليه العامُ واألعوام  د الرغباتِ ا قويا، ويترصَّ ا في الســوق وربحً ، وقد يأتي عليه العامُ واألعوام يجد نَفاقً د الرغباتِ ا قويا، ويترصَّ ا في الســوق وربحً يجد نَفاقً
يَ إال لعام واحد بعد  ، فإذا باعها بعد أعوام لم يكن عليه أن يزكِّ يَ إال لعام واحد بعد ولم يبعْ تلك الســلعةَ ، فإذا باعها بعد أعوام لم يكن عليه أن يزكِّ ولم يبعْ تلك الســلعةَ
ينَه حتى يقبضــه، ويكون قد مرَّ الحولُ على  ين فال يزكِّي دَ ينَه حتى يقبضــه، ويكون قد مرَّ الحولُ على أن يبيعهــا، وإذا باعها بدَ ين فال يزكِّي دَ أن يبيعهــا، وإذا باعها بدَ

أصلها. أصلها. 
وأما المدير، وأما المدير، فهم أصحاب الحوانيت باألسواق الذين يبتاعون السلع، ويبيعون فهم أصحاب الحوانيت باألسواق الذين يبتاعون السلع، ويبيعون 
ه، ويشترون من جهة، ويبيعون من جهة أخر، فهؤالء تجب  نَهم بيعُ ه، ويشترون من جهة، ويبيعون من جهة أخر، فهؤالء تجب في كل يوم ما أمكَ نَهم بيعُ في كل يوم ما أمكَ
روضهم الزكاةُ بتقويمها بالنقــد؛ ألنها كالعين الموضوعة فيها للتجارة، فيجعل  روضهم الزكاةُ بتقويمها بالنقــد؛ ألنها كالعين الموضوعة فيها للتجارة، فيجعل في عُ في عُ
ضٍ للتجارة، ويُحصي ما كان عنده  رْ م فيه ما كان عنده من عَ قوِّ نة يُ ا من السَّ ضٍ للتجارة، ويُحصي ما كان عنده لنفسه شهرً رْ م فيه ما كان عنده من عَ قوِّ نة يُ ا من السَّ لنفسه شهرً
ين  ي، ويزكِّي ما عنده من الدَّ ين من عين ونقــد، فإذا بلغ ذلك ما يجب فيه الزكاةُ فإنه يزكِّ ي، ويزكِّي ما عنده من الدَّ من عين ونقــد، فإذا بلغ ذلك ما يجب فيه الزكاةُ فإنه يزكِّ

ج زكاتَه قبل قبضه. ج زكاتَه قبل قبضه.إن كان يرتجيه، فيُخرِ إن كان يرتجيه، فيُخرِ
ا فالقيمة، وفي  ضً رْ ا فالقيمة، وفي «والمعتبَر في زكاة الحالِّ منه العددُ إن كان عينًا، وإن كان عَ ضً رْ «والمعتبَر في زكاة الحالِّ منه العددُ إن كان عينًا، وإن كان عَ

.(١)« ل القيمةُ »زكاة المؤجَّ ل القيمةُ زكاة المؤجَّ
الثمينة، لثمينة، ص٢٣٣٢٣٣-٢٣٥٢٣٥، ، الشــرح الكبير الشــرح الكبير ٤٦٦٤٦٦/١، الشــرح الصغير ، الشــرح الصغير ٦٣٢٦٣٢/٢-٦٣٦٦٣٦، زكاة ، زكاة  ا   =

العين، محمد التاويل، صالعين، محمد التاويل، ص١٦٨١٦٨.
عقد الجواهر الثمينة ٢٢٨٢٢٨/١. عقد الجواهر الثمينة    (١)
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٣٢٥٣٢٥

وتقويم الدين المؤجل من النقــد ال يكون بالنقد؛ ألنه ال تجوز معاوضة النقد وتقويم الدين المؤجل من النقــد ال يكون بالنقد؛ ألنه ال تجوز معاوضة النقد 
ل بتقويمه  يــن المؤجَّ ــل إلى معرفة القيمة الحالَّة للدَّ توصَّ ل بتقويمه بمثلــه مع التأجيل، وإنما يُ يــن المؤجَّ ــل إلى معرفة القيمة الحالَّة للدَّ بمثلــه مع التأجيل، وإنما يُتوصَّ
ا حاال،  باع به نقدً ل بما يُ ضُ المؤجَّ رْ م هذا العَ قوَّ ل إلى تاريخ حلوله، ثم يُ ضٍ مؤجَّ ــرْ ا حاال، بعَ باع به نقدً ل بما يُ ضُ المؤجَّ رْ م هذا العَ قوَّ ل إلى تاريخ حلوله، ثم يُ ضٍ مؤجَّ ــرْ بعَ

ل. ين المؤجَّ ل بذلك تقويمُ الدَّ ل.فيحصُ ين المؤجَّ ل بذلك تقويمُ الدَّ فيحصُ
نية،  ؛ كعُروض القُ ا عما ال تجب فيه الزكاةُ ين عوضً نية، إذا كان الدَّ ؛ كعُروض القُ ا عما ال تجب فيه الزكاةُ ين عوضً القســم الثالث: القســم الثالث: إذا كان الدَّ
ين عطيةً أو إرثًا، فال يزكَّى  شِ الجناية، أو يكون أصل الدَّ لع، أو أَرْ ين عطيةً أو إرثًا، فال يزكَّى أو الصــداق، أو الخُ شِ الجناية، أو يكون أصل الدَّ لع، أو أَرْ أو الصــداق، أو الخُ

إال بعد تمام الحول بعد قبضه.إال بعد تمام الحول بعد قبضه.
ويَســتصحب المالكيَّةُ شــرطَ النماء في إيجاب الزكاة فــي الديون واألعيان ويَســتصحب المالكيَّةُ شــرطَ النماء في إيجاب الزكاة فــي الديون واألعيان 
ا  بتْ زكاته كلَّ عام، وما كان نماؤه ناقصً ا بحسب القدرة على تنميتها، فما نماؤه تامٌّ وجَ بتْ زكاته كلَّ عام، وما كان نماؤه ناقصً بحسب القدرة على تنميتها، فما نماؤه تامٌّ وجَ
ثلُه زكاة التاجر المحتكِر، فإنه تجب الزكاة  ارِ ومنه الدين غير المرجو، ومِ مَ ثلُه زكاة التاجر المحتكِر، فإنه تجب الزكاة كمالِ الضِّ ارِ ومنه الدين غير المرجو، ومِ مَ كمالِ الضِّ

فيه لسنة واحدة بعد قبضه. فيه لسنة واحدة بعد قبضه. 
دير،  ل من أقســام الديون أن منها ما يُزكَّى ولو قبل قبضه، وهو دَين المُ دير، فتحصَّ ل من أقســام الديون أن منها ما يُزكَّى ولو قبل قبضه، وهو دَين المُ فتحصَّ
ه، ثم إن الديون  ه، ثم إن الديون ومنها ما يزكَّى عند قبضه، ومنها ما يزكَّى بعد مرور حولٍ من يومِ قبضِ ومنها ما يزكَّى عند قبضه، ومنها ما يزكَّى بعد مرور حولٍ من يومِ قبضِ
ين  ــب عددها فتُزكَّى على حسابه، وتارة تُحسب قيمتها؛ فأما الدَّ ين في الزكاة تارة يُحتسَ ــب عددها فتُزكَّى على حسابه، وتارة تُحسب قيمتها؛ فأما الدَّ في الزكاة تارة يُحتسَ
ين الذي تُحتسب قيمته،  ه، فهو الذي يكون في مَالءة وثقة، وأما الدَّ ين الذي تُحتسب قيمته، الذي يُحتسب عددُ ه، فهو الذي يكون في مَالءة وثقة، وأما الدَّ الذي يُحتسب عددُ
ين حتى  مُ الدَّ ينِ على المفلــس، فيُقوَّ ل، والدَّ ين المؤجَّ صَ نمــاؤه، كالدَّ ين حتى فهو الذي نقَ مُ الدَّ ينِ على المفلــس، فيُقوَّ ل، والدَّ ين المؤجَّ صَ نمــاؤه، كالدَّ فهو الذي نقَ

ين بالفلس(١). ين بالفلستصير المئة خمسين؛ ألنه يحلُّ الدَّ تصير المئة خمسين؛ ألنه يحلُّ الدَّ
 ... ... وحاصل مذهب المالكيَّة أن «الديون في حقِّ غير المدير ال تجب فيها الزكاةُ وحاصل مذهب المالكيَّة أن «الديون في حقِّ غير المدير ال تجب فيها الزكاةُ

ينًا»(٢). ينًا»ما دام دَ ما دام دَ
ينظر: فتاو الشيخ اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص٢٢٠٢٢٠. ينظر: فتاو الشيخ اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور، ص   (١)

اإلشراف في نكت مسائل الخالف ١٢٨١٢٨/٢-١٢٩١٢٩. اإلشراف في نكت مسائل الخالف    (٢)



٣٢٦٣٢٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ومســتندهم في ذلــك: ومســتندهم في ذلــك: أن الزكاة على المال ال تجب في غيــره؛ لقوله تعالى: أن الزكاة على المال ال تجب في غيــره؛ لقوله تعالى: 
نث l   k   j   i      مثنث l   k   j   i      مث(١) يريــد فيهــا؛ فدلَّ على أنه ال يجــب في مال عن غيره،  يريــد فيهــا؛ فدلَّ على أنه ال يجــب في مال عن غيره، 

وما دام في الذمة، فليس بمالوما دام في الذمة، فليس بمال(٢). . 
فَي الحول في يده  فَي الحول في يده واقتصر في غير المدير على سنة واحدة؛ لحصول المال طرَ واقتصر في غير المدير على سنة واحدة؛ لحصول المال طرَ

عينًا، وما بين ذلك لم يكن عينًا، وفي معناه زكاة دَين تجارة المحتكر.عينًا، وما بين ذلك لم يكن عينًا، وفي معناه زكاة دَين تجارة المحتكر.
ا؛ كســائر أمواله، وهو مذهب  ين مطلقً ا؛ كســائر أمواله، وهو مذهب أنه تجب الزكاة في الدَّ ين مطلقً االتجاه الثالث: االتجاه الثالث: أنه تجب الزكاة في الدَّ

الشافعيَّةالشافعيَّة(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤).
ليءٍ باذل، فتجــب الزكاة فيه؛ ألنه مملوك له يقدر  ين حاال على مَ ليءٍ باذل، فتجــب الزكاة فيه؛ ألنه مملوك له يقدر فــإذا كان الدَّ ين حاال على مَ فــإذا كان الدَّ
ج زكاته في الحال،  ج زكاته في الحال، على االنتفاع به كالوديعة، وذهب الشــافعيَّة إلى أنه يجب أن يُخرِ على االنتفاع به كالوديعة، وذهب الشــافعيَّة إلى أنه يجب أن يُخرِ
فِ فيــه كالوديعة. وأما الحنابلة، فذهبوا  فِ فيــه كالوديعة. وأما الحنابلة، فذهبوا وإن لــم يقبضه؛ ألنه قادر على أخذه والتصرُّ وإن لــم يقبضه؛ ألنه قادر على أخذه والتصرُّ
ا عنه، أو إذا أحال به أو عليه،  لزمه إخراجُ زكاته إال إذا قبضه أو قبض عوضً ا عنه، أو إذا أحال به أو عليه، إلى أنه ال يَ لزمه إخراجُ زكاته إال إذا قبضه أو قبض عوضً إلى أنه ال يَ
فيؤدي زكاته عما مضى من السنين؛ ألن الزكاة تجب على طريق المواساة، وليس من فيؤدي زكاته عما مضى من السنين؛ ألن الزكاة تجب على طريق المواساة، وليس من 

نتفع به.  ج زكاةَ مالٍ ال يَ نتفع به. المواساة أن يُخرِ ج زكاةَ مالٍ ال يَ المواساة أن يُخرِ
ا  ــالً أو مجحودً ين مؤجَّ ليءٍ بــاذل، أو كان الدَّ ا وإذا كانــت الــزكاة على غير مَ ــالً أو مجحودً ين مؤجَّ ليءٍ بــاذل، أو كان الدَّ وإذا كانــت الــزكاة على غير مَ
، ومثله المغصوب، فالمشــهور من مذهب الشــافعيَّة والحنابلة أنه تجب فيه  ، ومثله المغصوب، فالمشــهور من مذهب الشــافعيَّة والحنابلة أنه تجب فيه وال بيِّنةَ وال بيِّنةَ
الزكاة إذا قبضه لما مضى من السنين؛ لصحة الحوالة به واإلبراء، وهو كسائر أمواله. الزكاة إذا قبضه لما مضى من السنين؛ لصحة الحوالة به واإلبراء، وهو كسائر أمواله. 

وال تجب الزكاة عند الحنابلة والشــافعيَّة في دَين الماشية؛ ألن شرط وجوب وال تجب الزكاة عند الحنابلة والشــافعيَّة في دَين الماشية؛ ألن شرط وجوب 
سورة التوبة، اآلية: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة، اآلية:    (١)

ينظر: اإلشــراف فــي نكت مســائل الخالف ١٢٨١٢٨/٢-١٢٩١٢٩، شــرح الرســالة، القاضي ، شــرح الرســالة، القاضي  ينظر: اإلشــراف فــي نكت مســائل الخالف    (٢)
عبد الوهاب عبد الوهاب ٤٠٠٤٠٠/١.

ينظر: نهاية المحتاج ١٣١١٣١/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٣٥٣٣٥/٣-٣٣٦٣٣٦. ينظر: نهاية المحتاج    (٣)
ينظر: كشاف القناع ٣١٧٣١٧/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٧٤١٧٤/٢. ينظر: كشاف القناع    (٤)



التقدير في حساب األموال الزكوية في شركات المساهمةالتقدير في حساب األموال الزكوية في شركات المساهمة

٣٢٧٣٢٧

وم. مة ال يوصف بالسَّ ، وما في الذِّ مُ وْ وم.الزكاة السَّ مة ال يوصف بالسَّ ، وما في الذِّ مُ وْ الزكاة السَّ
ينُ  ينُ  في الرجل يكــون له الدَّ وي عــن علي  في الرجل يكــون له الدَّ وي عــن علي  ما قد رُ ومســتندهم فــي ذلك:ومســتندهم فــي ذلك: ما قد رُ
وا  وا  قال: (زكُّ ــا)(١). وعن ابن عمر . وعن ابن عمر  قال: (زكُّ يه لما مضى إن كان صادقً ، قال: (يزكِّ ــا)المظنــونُ يه لما مضى إن كان صادقً ، قال: (يزكِّ المظنــونُ
ه، وإن كان من دَين مظنونٍ فال زكاة  كِّ ه، وإن كان من دَين مظنونٍ فال زكاة زكاة أموالكم حوالً إلى حول، وما كان من دَين ثقة فزَ كِّ زكاة أموالكم حوالً إلى حول، وما كان من دَين ثقة فزَ

فيه حتى يقضيه صاحبُه)فيه حتى يقضيه صاحبُه)(٢).
االجتهاد الجماعي في زكاة الديون: االجتهاد الجماعي في زكاة الديون: 

ني االجتهاد الجماعيُّ  ني االجتهاد الجماعيُّ هذه المسألة من المسائل الرئيسة في باب الزكاة، وقد عُ هذه المسألة من المسائل الرئيسة في باب الزكاة، وقد عُ
دَ االجتهــاداتِ الجماعية المعاصرةَ عن  دَ االجتهــاداتِ الجماعية المعاصرةَ عن بهذه المســألة عنايةً كبيرة، وقد رأيت أن أُفرِ بهذه المســألة عنايةً كبيرة، وقد رأيت أن أُفرِ

ح لديَّ في هذه المسألة. ح لديَّ في هذه المسألة.المذاهب السابقة، مبيِّنًا ما يترجَّ المذاهب السابقة، مبيِّنًا ما يترجَّ
ويمكن تلخيص االجتهادات الجماعية في النقاط التالية:ويمكن تلخيص االجتهادات الجماعية في النقاط التالية:

ليءٍ  ين إذا كان على مَ ليءٍ عامةُ االجتهاد المعاصر على وجوب الزكاة في الدَّ ين إذا كان على مَ : عامةُ االجتهاد المعاصر على وجوب الزكاة في الدَّ : أوالً أوالً
، على قولين:  الً ين مؤجَّ ، لكنهم يختلفون في طريقة تزكيته إذا كان الدَّ ، على قولين: باذلٍ الً ين مؤجَّ ، لكنهم يختلفون في طريقة تزكيته إذا كان الدَّ باذلٍ

، وعليه أكثرُ االجتهادات الجماعية، وعليه أكثرُ االجتهادات الجماعية،  ل يُزكَّى كامالً ين المؤجَّ ، القول األول: أن الدَّ ل يُزكَّى كامالً ين المؤجَّ القول األول: أن الدَّ
مثل: مجمع الفقه اإلســالمي بجدة، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة مثل: مجمع الفقه اإلســالمي بجدة، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية، وهو ما انتهت إليه ندوة قضايا الزكاة الثانية عشرة:للمؤسسات المالية اإلسالمية، وهو ما انتهت إليه ندوة قضايا الزكاة الثانية عشرة:
أخرجــه ابن أبي شــيبة في المصنــف، كتاب الزكاة، فــي زكاة الدين، برقــم (١٠٣٥٦١٠٣٥٦)، )،  أخرجــه ابن أبي شــيبة في المصنــف، كتاب الزكاة، فــي زكاة الدين، برقــم (   (١)
والبيهقي، كتــاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الورق، باب زكاة الدين إذا كان على معســر والبيهقي، كتــاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الورق، باب زكاة الدين إذا كان على معســر 

أو جاحد أو جاحد ١٥٠١٥٠/٤،. وقال ابن حزم: (هذا في غاية الصحة).،. وقال ابن حزم: (هذا في غاية الصحة).
أخرجــه ابن أبي شــيبة في المصنــف، كتاب الزكاة، فــي زكاة الدين، برقــم (١٠٣٥١١٠٣٥١)، )،  أخرجــه ابن أبي شــيبة في المصنــف، كتاب الزكاة، فــي زكاة الدين، برقــم (   (٢)
وعبد الرزاق فــي المصنف، كتاب الزكاة، بــاب ال زكاة إال في النــاض، برقم (وعبد الرزاق فــي المصنف، كتاب الزكاة، بــاب ال زكاة إال في النــاض، برقم (٧١١٢٧١١٢)، )، 
والبيهقي في الســنن الكبير، كتاب الزكاة، جماع أبــواب صدقة الورق، باب زكاة الدين إذا والبيهقي في الســنن الكبير، كتاب الزكاة، جماع أبــواب صدقة الورق، باب زكاة الدين إذا 

كان على معسر أو جاحد كان على معسر أو جاحد ١٥٠١٥٠/٤.



٣٢٨٣٢٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ين  ينِ على ربِّ الدَّ ين جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة: (تجب زكاة الدَّ ينِ على ربِّ الدَّ جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة: (تجب زكاة الدَّ
.(١)( )عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذالً عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذالً

ا، فتجب  قُّ للمؤسسة نقودً ين المستحَ ا، فتجب وفي المعيار الشــرعي للزكاة: (إذا كان الدَّ قُّ للمؤسسة نقودً ين المستحَ وفي المعيار الشــرعي للزكاة: (إذا كان الدَّ
ر عليها استيفاؤه)(٢). ، ما دام ال يتعذَّ الً ين أو مؤجَّ ر عليها استيفاؤه)زكاته سنويا على المؤسسة، حاال كان الدَّ ، ما دام ال يتعذَّ الً ين أو مؤجَّ زكاته سنويا على المؤسسة، حاال كان الدَّ
ا تجارية،  روضً ا أو عُ ين نقــودً ا تجارية، وفي فتــاو الندوة الثانية عشــرة: (إذا كان الدَّ روضً ا أو عُ ين نقــودً وفي فتــاو الندوة الثانية عشــرة: (إذا كان الدَّ
ر على الدائن  ، ما دام ال يتعذَّ الً ين أو مؤجَّ ر على الدائن فتجب الزكاة فيها على الدائن، حاال كان الدَّ ، ما دام ال يتعذَّ الً ين أو مؤجَّ فتجب الزكاة فيها على الدائن، حاال كان الدَّ

استيفاؤه)استيفاؤه)(٣).
ين أو ما تبقى منه مع ربح سنة وذلك بعد استبعاد وذلك بعد استبعاد  ين أو ما تبقى منه مع ربح سنة القول الثاني: أنه تجب زكاة الدَّ القول الثاني: أنه تجب زكاة الدَّ
األرباح المؤجلة عن األعوام التالية لسنة الزكاة، وبه أخذ قرار المجمع الفقهي التابع األرباح المؤجلة عن األعوام التالية لسنة الزكاة، وبه أخذ قرار المجمع الفقهي التابع 

لرابطة العالم اإلسالمي، والندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.لرابطة العالم اإلسالمي، والندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.
جاء فــي قرار المجمع الفقهــي التابع لرابطة العالم اإلســالمي رقم جاء فــي قرار المجمع الفقهــي التابع لرابطة العالم اإلســالمي رقم ٢١٢١/١: : 
ج فيه الزكاة، دون  ط، مع ربح العام الذي تُخرَ ين االســتثماريِّ المقسَّ ج فيه الزكاة، دون (يُزكَّى أصلُ الدَّ ط، مع ربح العام الذي تُخرَ ين االســتثماريِّ المقسَّ (يُزكَّى أصلُ الدَّ

أرباح األعوام الالحقة). أرباح األعوام الالحقة). 
وجاء في فتاو الندوة التاسعة عشــرة لقضايا الزكاة المعاصرة: (يضاف إلى وجاء في فتاو الندوة التاسعة عشــرة لقضايا الزكاة المعاصرة: (يضاف إلى 
لة،  ةً أم مؤجَّ ي، سواء أكانت حالَّ ة للمزكِّ لة، الموجودات الزكويَّة كلَّ عام الديونُ المرجوَّ ةً أم مؤجَّ ي، سواء أكانت حالَّ ة للمزكِّ الموجودات الزكويَّة كلَّ عام الديونُ المرجوَّ
بة  لة: األرباحُ المحتسَ د باألرباح المؤجَّ لة، ويُقصَ بة وذلك بعد اســتبعاد األرباح المؤجَّ لة: األرباحُ المحتسَ د باألرباح المؤجَّ لة، ويُقصَ وذلك بعد اســتبعاد األرباح المؤجَّ
لة)(٤). صُّ األعوامَ التالية للعام الزكوي في المعامالت المؤجَّ لة)للمزكِّي (الدائن) التي تخُ صُّ األعوامَ التالية للعام الزكوي في المعامالت المؤجَّ للمزكِّي (الدائن) التي تخُ

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد الثاني، (جلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد الثاني، (١١٣١١٣/١)، قرار رقم )، قرار رقم ١ ( (٢/١).). م   (١)
المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) الزكاة، البند ) الزكاة، البند ١/٣/٥. المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (   (٢)

أعمال وأبحاث الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٣١٣٣١٣. أعمال وأبحاث الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (٣)
أعمال وأبحاث الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٢١٦٢١٦. أعمال وأبحاث الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (٤)
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٣٢٩٣٢٩

ين  ؛ وهو يقارب قــولَ المالكيَّة في زكاة الدَّ رُ ين والذي يَظهر أن هــذا القول أظهَ ؛ وهو يقارب قــولَ المالكيَّة في زكاة الدَّ رُ والذي يَظهر أن هــذا القول أظهَ
لةَ تؤول في حقيقتها إلى هذه القيمة في  ل بقيمته، ويؤيِّده أن هذه الديون المؤجَّ لةَ تؤول في حقيقتها إلى هذه القيمة في المؤجَّ ل بقيمته، ويؤيِّده أن هذه الديون المؤجَّ المؤجَّ
ين مقابلَ التعجيل في السداد،  ين مقابلَ التعجيل في السداد، حالِ المعاوضة عنها بصورة شــرعيَّة، مثل: إسقاط الدَّ حالِ المعاوضة عنها بصورة شــرعيَّة، مثل: إسقاط الدَّ
أو في المنتجات الشــرعيَّة البديلة عن شــراء المديونيات، باإلضافة إلى كونه القولَ أو في المنتجات الشــرعيَّة البديلة عن شــراء المديونيات، باإلضافة إلى كونه القولَ 
ه في حساب زكاة شركات المساهمة باالعتماد على القوائم المالية،  ه في حساب زكاة شركات المساهمة باالعتماد على القوائم المالية، الذي يمكن تطبيقُ الذي يمكن تطبيقُ
والتي ال يفصح فيها عن األرباح المؤجلة لهذه الديون، وأما األقوال األخر فيتطلب والتي ال يفصح فيها عن األرباح المؤجلة لهذه الديون، وأما األقوال األخر فيتطلب 
الرجوع إلى الحسابات الداخلية للشركة لمعرفة إجمالي الدين، وهو ما ال يتمكن منه الرجوع إلى الحسابات الداخلية للشركة لمعرفة إجمالي الدين، وهو ما ال يتمكن منه 

آحاد المستثمرين في الشركة.آحاد المستثمرين في الشركة.
 ، ين غير المرجوِّ ، عامةُ االجتهاد الجماعيِّ على عدم وجوب الزكاة في الدَّ ين غير المرجوِّ ثانيًا: ثانيًا: عامةُ االجتهاد الجماعيِّ على عدم وجوب الزكاة في الدَّ

، على أقوال:  ، على أقوال: غير أنهم اختلَفوا فيما يجب إذا تَسلَّمَ المالَ غير أنهم اختلَفوا فيما يجب إذا تَسلَّمَ المالَ
كمُ المال المستفاد، وبه أخذ  ا، فله حُ كمُ المال المستفاد، وبه أخذ أنه يَســتأنف به حوالً جديدً ا، فله حُ القول األول: القول األول: أنه يَســتأنف به حوالً جديدً

قرار مجمع الفقه اإلسالمي.قرار مجمع الفقه اإلسالمي.
ين بعد دوران الحول من يوم  ين بعد دوران الحول من يوم جاء في قرار المجمع: (تجب الزكاة على ربِّ الدَّ جاء في قرار المجمع: (تجب الزكاة على ربِّ الدَّ

، والله أعلم)(١). ا أو مماطالً ، والله أعلم)القبض إذا كان المدين معسرً ا أو مماطالً القبض إذا كان المدين معسرً
يه لســنة واحدة، وإليه انتهت فتو الندوة الثانية عشــرة  يه لســنة واحدة، وإليه انتهت فتو الندوة الثانية عشــرة أنه يزكِّ القول الثاني: القول الثاني: أنه يزكِّ
لقضايا الزكاة المعاصرة، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات لقضايا الزكاة المعاصرة، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية اإلسالمية.المالية اإلسالمية.
ر عليه -أي الدائن- اســتيفاؤه بسببٍ ليس من  ر عليه -أي الدائن- اســتيفاؤه بسببٍ ليس من جاء في فتاو الندوة: (فإذا تَعذَّ جاء في فتاو الندوة: (فإذا تَعذَّ

يه إال عن سنة واحدة بعد قبضه)(٢). .  زكِّ ه، فال يُ يه إال عن سنة واحدة بعد قبضه)جهته، كمماطلة المدين أو إعسارِ زكِّ ه، فال يُ جهته، كمماطلة المدين أو إعسارِ
مجلة المجمع، العدد الثاني ٦١٦١/١. مجلة المجمع، العدد الثاني    (١)

أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٣١٣٣١٣. أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (٢)



٣٣٠٣٣٠

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

وهــذا القول موافق لمذهــب مالك في وجوب الزكاة لعــام واحد، ومذهب وهــذا القول موافق لمذهــب مالك في وجوب الزكاة لعــام واحد، ومذهب 
، غير أنه  ين غير المرجوِّ ، غير أنه مالــك يوافق مذهب الحنفيَّة في عدم وجوب الزكاة فــي الدَّ ين غير المرجوِّ مالــك يوافق مذهب الحنفيَّة في عدم وجوب الزكاة فــي الدَّ
ين، وإن بقي عند المدين  ين، وإن بقي عند المدين يختلف عنه فــي أنه يوجب الزكاةَ لعام واحد إذا قبــض الدَّ يختلف عنه فــي أنه يوجب الزكاةَ لعام واحد إذا قبــض الدَّ
مَ من عدم وجوب الزكاة في  مَ من عدم وجوب الزكاة في ســنين، ومعنى وجوب الزكاة لعام واحد ال ينافي ما تَقدَّ ســنين، ومعنى وجوب الزكاة لعام واحد ال ينافي ما تَقدَّ
؛ وإنما وجبت عليه زكاة عام واحد بســبب حصول النماء في هذا  ين غير المرجوِّ ؛ وإنما وجبت عليه زكاة عام واحد بســبب حصول النماء في هذا الدَّ ين غير المرجوِّ الدَّ
جِ المكلَّفُ زكاته عنها،  ، ولم يُخرِ ين فيها غيرَ مرجوٍّ فَي المدة التي كان الدَّ جِ المكلَّفُ زكاته عنها، المال في طرَ ، ولم يُخرِ ين فيها غيرَ مرجوٍّ فَي المدة التي كان الدَّ المال في طرَ
م من عام ١٤٤٠١٤٤٠هـ، ثم في شــهر صفر هـ، ثم في شــهر صفر  م من عام فلو فُــرض أن حول المكلَّف يبدأ أولَ المحرَّ فلو فُــرض أن حول المكلَّف يبدأ أولَ المحرَّ
ن التاجر  ل إلى شهرين، فلم يتمكَّ ن التاجر من العام نفســه باع سلعة على تاجر غير مليء باألجَ ل إلى شهرين، فلم يتمكَّ من العام نفســه باع سلعة على تاجر غير مليء باألجَ
من الســداد إال في ذي الحجة من نفس العام من الســداد إال في ذي الحجة من نفس العام ١٤٤٠١٤٤٠هـ، وجبت عليه زكاة سنة واحدة هـ، وجبت عليه زكاة سنة واحدة 
م من عام ١٤٤١١٤٤١هـ، والذي لم هـ، والذي لم  م من عام بسبب حصول المال في يد المكلَّف في شــهر المحرَّ بسبب حصول المال في يد المكلَّف في شــهر المحرَّ
يــؤدِّ زكاته، فيكون ذلك عمالً بالتقدير في إخراج الزكاة عن هذه المدة، ثم يَســتأنف يــؤدِّ زكاته، فيكون ذلك عمالً بالتقدير في إخراج الزكاة عن هذه المدة، ثم يَســتأنف 

كمَ المال المستفاد. ا بناء على أن له حُ كمَ المال المستفاد.لهذا المال حوالً جديدً ا بناء على أن له حُ لهذا المال حوالً جديدً
وأمــا على قول أبي حنيفة، فإنه لم يوجب الــزكاة عليه في هذا المال عن هذه وأمــا على قول أبي حنيفة، فإنه لم يوجب الــزكاة عليه في هذا المال عن هذه 
المدة، لكنــه يوجب أن يضم المال بعد قبضه إلى حول ما لد المكلَّف من النصاب المدة، لكنــه يوجب أن يضم المال بعد قبضه إلى حول ما لد المكلَّف من النصاب 
في الحول، فيترتب عليه تقديم حول هذا المال المســتفاد، وهو يقابل إخراج الزكاة في الحول، فيترتب عليه تقديم حول هذا المال المســتفاد، وهو يقابل إخراج الزكاة 
ا عند المالكية، وهو  ا عند المالكية، وهو عــن حلول المال بيده طرفي المــدة التي كان المال فيها ضامــرً عــن حلول المال بيده طرفي المــدة التي كان المال فيها ضامــرً

مسلك آخرُ في التقدير والتقريب في حساب الزكاة.مسلك آخرُ في التقدير والتقريب في حساب الزكاة.
وما ذهب إليه اإلمام مالكٌ ال يمكن تطبيقه في شركات المساهمة إال إذا كانت وما ذهب إليه اإلمام مالكٌ ال يمكن تطبيقه في شركات المساهمة إال إذا كانت 
تتولَّى إخراج الزكاة بنفســها؛ ألن إخراج زكاة ســنة واحدة على المال المقبوض من تتولَّى إخراج الزكاة بنفســها؛ ألن إخراج زكاة ســنة واحدة على المال المقبوض من 
الديون المظنونة فيه مشــقةٌ ظاهرة، فضالً عن أن اعتبار حول جديد لكل مال مقبوض الديون المظنونة فيه مشــقةٌ ظاهرة، فضالً عن أن اعتبار حول جديد لكل مال مقبوض 
ين  ر جدا، فيكون العمل بقول الحنفية في عدم وجوب إخراج شيء عند قبض الدَّ ين متعذِّ ر جدا، فيكون العمل بقول الحنفية في عدم وجوب إخراج شيء عند قبض الدَّ متعذِّ
بُ إلى تيسير  بُ إلى تيسير المظنون، ويضم إلى أموال الشركة من حيث الحول والزكاة = أَولى وأقرَ المظنون، ويضم إلى أموال الشركة من حيث الحول والزكاة = أَولى وأقرَ

حساب الزكاة في شركات المساهمة.حساب الزكاة في شركات المساهمة.
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٣٣١٣٣١

ثالثًا: ثالثًا: عامــة ما صدر مــن االجتهادات الجماعيــة موافقٌ فــي الجملة لقول عامــة ما صدر مــن االجتهادات الجماعيــة موافقٌ فــي الجملة لقول 
ين الذي  ين الذي الصاحبيــنِ في وجوب الزكاة في كلِّ دَين صحيح، مــع اعتبار الفرق بين الدَّ الصاحبيــنِ في وجوب الزكاة في كلِّ دَين صحيح، مــع اعتبار الفرق بين الدَّ
ينِ على غير المليء، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة،  ليء والدَّ ينِ على غير المليء، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، على مَ ليء والدَّ على مَ
والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، وهو ما كان عليه والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، وهو ما كان عليه 

فتاو ندوات الزكاة.فتاو ندوات الزكاة.
غير أنه انتهت ندوة قضايا الزكاة المعاصرة الثانية والعشرون إلى استثناء القرض غير أنه انتهت ندوة قضايا الزكاة المعاصرة الثانية والعشرون إلى استثناء القرض 
ل من وجوب الزكاة، حيث جاء في فتاو الندوة الثانية والعشرين: (إذا  ل من وجوب الزكاة، حيث جاء في فتاو الندوة الثانية والعشرين: (إذا الحسن المؤجَّ الحسن المؤجَّ
، وقُصد به اإلرفاق، فإنــه ال زكاة فيه على المقرِض إال إذا قبضه  الً ، وقُصد به اإلرفاق، فإنــه ال زكاة فيه على المقرِض إال إذا قبضه كان القــرض مؤجَّ الً كان القــرض مؤجَّ
يه لســنة واحدة فقط)(١)، وفتو الندوة تُشعِر أن عدم إيجاب الزكاة في القرض ، وفتو الندوة تُشعِر أن عدم إيجاب الزكاة في القرض  زكِّ يه لســنة واحدة فقط)ويُ زكِّ ويُ

الحسن لما فيه من اإلرفاق.الحسن لما فيه من اإلرفاق.
ويظهر أن فتو الندوة تختلف عن مذهب مالك في الحكم والتعليل، فأما من ويظهر أن فتو الندوة تختلف عن مذهب مالك في الحكم والتعليل، فأما من 
 ، ل دون الحالِّ ، فالندوة قيَّدت عدمَ وجوب الزكاة فــي القرض المؤجَّ ، حيــث الحكمُ ل دون الحالِّ ، فالندوة قيَّدت عدمَ وجوب الزكاة فــي القرض المؤجَّ حيــث الحكمُ
ا من الزكاة.  ل، بشــرط أال يكون ذلك فرارً ي بين الحالِّ والمؤجَّ ا من الزكاة. ومذهبُ مالك يســوِّ ل، بشــرط أال يكون ذلك فرارً ي بين الحالِّ والمؤجَّ ومذهبُ مالك يســوِّ
وأما من حيث التعليل، فظاهر الفتو أن المعنى متعلِّق بقصد اإلرفاق من المقرض، وأما من حيث التعليل، فظاهر الفتو أن المعنى متعلِّق بقصد اإلرفاق من المقرض، 
ــق بالملك والقدرة على  لكُ التام، الذي يتحقَّ ه المِ ــق بالملك والقدرة على والمعنى في مذهــب مالك معتبَرُ لكُ التام، الذي يتحقَّ ه المِ والمعنى في مذهــب مالك معتبَرُ
التنمية، فيكون حينئــذٍ بمنزلة العُروض التي ال تجب فيها الــزكاة؛ ولهذا لم يوجب التنمية، فيكون حينئــذٍ بمنزلة العُروض التي ال تجب فيها الــزكاة؛ ولهذا لم يوجب 
دير؛ ألنه نامٍ بســبب التجارة، وهذا يســتوي فيه الحالُّ  دير؛ ألنه نامٍ بســبب التجارة، وهذا يســتوي فيه الحالُّ الــزكاة إال في دَين التاجر المُ الــزكاة إال في دَين التاجر المُ
ره  ض ادَّخَ رْ : (القــرضُ مصروفٌ عــن اإلدارة، كعَ رافيُّ ل؛ ولهــذا يقول القَ ره والمؤجَّ ض ادَّخَ رْ : (القــرضُ مصروفٌ عــن اإلدارة، كعَ رافيُّ ل؛ ولهــذا يقول القَ والمؤجَّ

نية)(٢). نية)للكسوة أو القُ للكسوة أو القُ
أبحاث وأعمال الندوة الثانية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٤٤٧٤٤٧. أبحاث وأعمال الندوة الثانية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (١)

الذخيرة ٢١٢١/٣، وينظر: زكاة عروض التجارة، لشيخنا قيس آل مبارك، ص، وينظر: زكاة عروض التجارة، لشيخنا قيس آل مبارك، ص٨٠٨٠. الذخيرة    (٢)
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مم المدينة. ا: التقدير في زكاة الذِّ مم المدينة.رابعً ا: التقدير في زكاة الذِّ رابعً
م محاسبيا بالقيمة االسمية، وهذا  قوَّ م فإن حساب المدينين التجاريين، يُ م محاسبيا بالقيمة االسمية، وهذا كما تقدَّ قوَّ م فإن حساب المدينين التجاريين، يُ كما تقدَّ
م، ومن الناحية الشــرعية يمكن اعتبار القيمة االســمية في  م، ومن الناحية الشــرعية يمكن اعتبار القيمة االســمية في العتبار قيد التكلفة كما تقدَّ العتبار قيد التكلفة كما تقدَّ
ة، بالنظر إلى أن قصد التمويل ال يَظهر في هذا البند،  ة، بالنظر إلى أن قصد التمويل ال يَظهر في هذا البند، هــذا المقام مقاربةً للقيمة المعنويَّ هــذا المقام مقاربةً للقيمة المعنويَّ
ا في حكم  ا في حكم  يومً د قبل ٩٠٩٠ يومً د قبل وقد جر العُرف التجــاريُّ على اعتبار الدفعات التي تُســدَّ وقد جر العُرف التجــاريُّ على اعتبار الدفعات التي تُســدَّ
الدفع النقدي، ويستحق التاجر فيها الخصوماتِ التي يستحقها بالدفع النقدي، وبذلك الدفع النقدي، ويستحق التاجر فيها الخصوماتِ التي يستحقها بالدفع النقدي، وبذلك 
ا: إن القيمة االســمية والقيمة العادلة  ا: إن القيمة االســمية والقيمة العادلة  يومً يمكن القول في الديون التي تكون دون يمكن القول في الديون التي تكون دون ٩٠٩٠ يومً
ه، سواء  كمَ ذَ حُ بَ الشــيءَ أخَ ا للقاعدة الشــرعية: ما قارَ ، ويمكن اعتبارها وفقً ه، سواء متقاربةٌ كمَ ذَ حُ بَ الشــيءَ أخَ ا للقاعدة الشــرعية: ما قارَ ، ويمكن اعتبارها وفقً متقاربةٌ
ين يُزكَّى بعدد (وهو القيمة االسمية)، أو يُزكَّى بقيمته (وهو القيمة العادلة). ين يُزكَّى بعدد (وهو القيمة االسمية)، أو يُزكَّى بقيمته (وهو القيمة العادلة).قلنا: إن الدَّ قلنا: إن الدَّ
ا  م بقيمتها الحالة (القيمة العادلة)، وفقً لة، وهي التي تُقوَّ ا أما فــي الديون المؤجَّ م بقيمتها الحالة (القيمة العادلة)، وفقً لة، وهي التي تُقوَّ أما فــي الديون المؤجَّ
ألسلوب التكلفة المطفأة، وهي قيمة الدين المؤجلة باستبعاد األرباح المؤجلة، وهو ألسلوب التكلفة المطفأة، وهي قيمة الدين المؤجلة باستبعاد األرباح المؤجلة، وهو 
يــؤول إلى ما انتهى إليه قرار مجمع الرابطة من وجوب الزكاة في أصل الدين مع ربح يــؤول إلى ما انتهى إليه قرار مجمع الرابطة من وجوب الزكاة في أصل الدين مع ربح 

سنة واحدة.سنة واحدة.
وأما الديون المشــكوك في تحصيلها، فظاهر كالم الفقهاء أنه يعتبر في الحكم وأما الديون المشــكوك في تحصيلها، فظاهر كالم الفقهاء أنه يعتبر في الحكم 
على الدين غلبة الظن بعدم القدرة على االســتيفاء منه، وهذا يعتبر فيه حال المدين من على الدين غلبة الظن بعدم القدرة على االســتيفاء منه، وهذا يعتبر فيه حال المدين من 
حيث القدرة على الوفاء واإلقرار بالدين والرغبة في الوفاء دون مماطلة، والمحاســبة حيث القدرة على الوفاء واإلقرار بالدين والرغبة في الوفاء دون مماطلة، والمحاســبة 
تعتبر هذا المعنى في الجملة في مفهوم الدين الجيد والدين المشــكوك في تحصيله، تعتبر هذا المعنى في الجملة في مفهوم الدين الجيد والدين المشــكوك في تحصيله، 
غير أنها تعتمد على الخبرة في تقدير هذه الديون، كما تقدم، وليس على دراسة أحوال غير أنها تعتمد على الخبرة في تقدير هذه الديون، كما تقدم، وليس على دراسة أحوال 
ا لقيد التكلفة،  ا لقيد التكلفة، المدينيــن في تقدير مخصص الديون المشــكوك في تحصيلها اعتبــارً المدينيــن في تقدير مخصص الديون المشــكوك في تحصيلها اعتبــارً
بخالف تصنيف الدين بأنه معدوم فإنه يتطلب دراسة حال المدين، وأدلة ملموسة على بخالف تصنيف الدين بأنه معدوم فإنه يتطلب دراسة حال المدين، وأدلة ملموسة على 

الحكم على الدين بأنه دين معدوم، ومن ثم تسجيله خسارة محققة في قائمة الدخل.الحكم على الدين بأنه دين معدوم، ومن ثم تسجيله خسارة محققة في قائمة الدخل.
وبكل حال، فالذي يظهر أن طريقة المحاســبين في حساب الديون المشكوك وبكل حال، فالذي يظهر أن طريقة المحاســبين في حساب الديون المشكوك 
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فــي تحصيلها طريقة معتبر فيهــا اعتبار العادة والغالب، وهو فيمــا يظهر من التقدير فــي تحصيلها طريقة معتبر فيهــا اعتبار العادة والغالب، وهو فيمــا يظهر من التقدير 
المعتبر في الشريعة.المعتبر في الشريعة.

المطلــب الخامــس: التقدير فــي حســاب الديون في ذمــة المكلف المطلــب الخامــس: التقدير فــي حســاب الديون في ذمــة المكلف 
             (الذمم الدائنة).             (الذمم الدائنة).

دُّ حســاب الذمم الدائنة من البنود المالية في جانــب االلتزامات في قائمة  عَ دُّ حســاب الذمم الدائنة من البنود المالية في جانــب االلتزامات في قائمة يُ عَ يُ
دُّ أوسعَ من  عَ ا لمعايير المحاسبة الدولية تُ مَ أن االلتزامات وفقً دُّ أوسعَ من المركز المالي، وقد تَقدَّ عَ ا لمعايير المحاسبة الدولية تُ مَ أن االلتزامات وفقً المركز المالي، وقد تَقدَّ
ينِ بالمعنى الشــرعيِّ والقانوني، ويُعرف االلتزام بأنه: (التزام حاليٌّ على المنشأة،  ينِ بالمعنى الشــرعيِّ والقانوني، ويُعرف االلتزام بأنه: (التزام حاليٌّ على المنشأة، الدَّ الدَّ
توقَّع أن ينتج عن تسويته تدفُّقٌ خارج من المنشأة لموارد  توقَّع أن ينتج عن تسويته تدفُّقٌ خارج من المنشأة لموارد ناشئٌ عن أحداث سابقة، ويُ ناشئٌ عن أحداث سابقة، ويُ

تنطوي على منافعَ اقتصادية)تنطوي على منافعَ اقتصادية)(١).
ا لمعايير المحاســبة الدولية فإنه: (يجب على المنشأة أن تصنِّف االلتزام  ا لمعايير المحاســبة الدولية فإنه: (يجب على المنشأة أن تصنِّف االلتزام ووفقً ووفقً
علــى أنه متداول عندما: (أ) تتوقَّع أن تســوي االلتزام خالل دورة تشــغيلها العادية؛ علــى أنه متداول عندما: (أ) تتوقَّع أن تســوي االلتزام خالل دورة تشــغيلها العادية؛ 
أو (ب) تحتفظ بااللتزام -بشــكل رئيس- لغرض المتاجــرة؛ أو (ج) يكون االلتزام أو (ب) تحتفظ بااللتزام -بشــكل رئيس- لغرض المتاجــرة؛ أو (ج) يكون االلتزام 
ا بعد فترة التقرير؛ أو (د) ليس لديها حقٌّ غير  ا بعد فترة التقرير؛ أو (د) ليس لديها حقٌّ غير واجب التســوية خالل اثني عشر شــهرً واجب التســوية خالل اثني عشر شــهرً
ا -على األقل- بعد فترة  ل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر شــهرً ا -على األقل- بعد فترة مشــروط في أن تؤجِّ ل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر شــهرً مشــروط في أن تؤجِّ
التقرير. إن شــروط االلتزام يمكن أن ينتج عنها تســويته من خالل إصدارات أدوات التقرير. إن شــروط االلتزام يمكن أن ينتج عنها تســويته من خالل إصدارات أدوات 
ف اآلخر ال يؤثر على تصنيفه، يجب على المنشأة  ف اآلخر ال يؤثر على تصنيفه، يجب على المنشأة حقوق ملكية؛ بناء على اختيار الطرَ حقوق ملكية؛ بناء على اختيار الطرَ

أن تصنِّف جميع االلتزامات األخر أنها غير متداولة)أن تصنِّف جميع االلتزامات األخر أنها غير متداولة)(٢). . 
: مفهوم الذمم الدائنة. : مفهوم الذمم الدائنة.أوالً أوالً

ف الذمــم الدائنــة (Accounts Payable)(Accounts Payable) بأنها: (التزامــات بتقديم نقد  بأنها: (التزامــات بتقديم نقد  ف الذمــم الدائنــة تُعــرَّ تُعــرَّ
إطار مفاهيم التقرير المالي، الفقرة ٤. . ٤. إطار مفاهيم التقرير المالي، الفقرة    (١)
معيار المحاسبة الدولية رقم ١، بند ، بند ٦٩٦٩. معيار المحاسبة الدولية رقم    (٢)
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أو أصول أخر ألطراف خارجية)أو أصول أخر ألطراف خارجية)(١). . 
وتصنَّف الذمم الدائنة ضمن االلتزامات المتداولة، وتنقسم هذه الذممُ الدائنة وتصنَّف الذمم الدائنة ضمن االلتزامات المتداولة، وتنقسم هذه الذممُ الدائنة 

إلى:إلى:
ى حساب الدائنين التجاريين،  ى حساب الدائنين التجاريين، ، ويسمَّ ١- ذمم دائنة تجارية - ذمم دائنة تجارية (Trade payablesTrade payables)، ويسمَّ
دمات  دمات أو حســابات الدائنين، وهي االلتزامات بالدفع مقابلَ البضائع المستلَمة أو الخِ أو حســابات الدائنين، وهي االلتزامات بالدفع مقابلَ البضائع المستلَمة أو الخِ

مة للشركة. مة للشركة.المقدَّ المقدَّ
ح  ح وعادة ما يكــون من الصعوبة تحديدُ جميع الفواتيــر وااللتزامات التي يُفصَ وعادة ما يكــون من الصعوبة تحديدُ جميع الفواتيــر وااللتزامات التي يُفصَ
ر عن تاريخ إصدار التقرير  ر عن تاريخ إصدار التقرير عنها في نهاية الفترة المالية؛ ألن تسلُّم هذه الفواتير قد يتأخَّ عنها في نهاية الفترة المالية؛ ألن تسلُّم هذه الفواتير قد يتأخَّ
المالي، وإذا أمكن تحديد هذه المبالِغ بدرجة من الدقة، فإن تحديد هذه المبالغ ينبغي المالي، وإذا أمكن تحديد هذه المبالِغ بدرجة من الدقة، فإن تحديد هذه المبالغ ينبغي 
م من القيمة االسمية لهذه  ده الشركة بالفعل، فيُحسَ توقَّع أن تُسدِّ د بالمبلغ الذي يُ م من القيمة االسمية لهذه أن يحدَّ ده الشركة بالفعل، فيُحسَ توقَّع أن تُسدِّ د بالمبلغ الذي يُ أن يحدَّ

. .االلتزامات ما يمكن أن تحصل عليه الشركة من حسومات نقدية، أو استرداد نقديٍّ االلتزامات ما يمكن أن تحصل عليه الشركة من حسومات نقدية، أو استرداد نقديٍّ
ا من االلتزامات،  ن هذا عددً ا من االلتزامات، ، ويتضمَّ ن هذا عددً ٢- ذمم دائنة أخر - ذمم دائنة أخر (Other payablesOther payables)، ويتضمَّ
ة، أو ضرائب الدخل، أو رسوم االمتياز المستحقة  قَّ ة، أو ضرائب الدخل، أو رسوم االمتياز المستحقة مثل: ضرائب المبيعات المســتحَ قَّ مثل: ضرائب المبيعات المســتحَ

على الشركة، كما يشمل التوزيعات النقدية المستحقة للمساهمين.على الشركة، كما يشمل التوزيعات النقدية المستحقة للمساهمين.
ا: الخالف الفقهي في أثر الديون على زكاة المال. ا: الخالف الفقهي في أثر الديون على زكاة المال.ثانيً ثانيً

لكُ التام، وأن من اختالف  م أنه يُشــترط لوجوب الــزكاة المِ د فيما تقدَّ لكُ التام، وأن من اختالف قد تمهَّ م أنه يُشــترط لوجوب الــزكاة المِ د فيما تقدَّ قد تمهَّ
الفقهاء في تحقيق المناط في هذه المسألة خالفَهم في تأثير الديون على ملك المكلَّف الفقهاء في تحقيق المناط في هذه المسألة خالفَهم في تأثير الديون على ملك المكلَّف 

ة، وبيان هذه المسألة فيما يلي: ويَّ ة، وبيان هذه المسألة فيما يلي:لما يملك من األموال الزكَ ويَّ لما يملك من األموال الزكَ
يــن ال يَمنع وجوبَ الزكاة إذا ثبَــت في ذمة المدين  يــن ال يَمنع وجوبَ الزكاة إذا ثبَــت في ذمة المدين اتفــق الفقهاء على أن الدَّ اتفــق الفقهاء على أن الدَّ

المحاسبة المتوسطة، كين لو ٣٣٣٣/٢. المحاسبة المتوسطة، كين لو    (١)
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ين على الزكاة، وهل يحســم ما يقابله من  ين على الزكاة، وهل يحســم ما يقابله من بعد وجوب الزكاة، ثم اختلَفوا في تأثير الدَّ بعد وجوب الزكاة، ثم اختلَفوا في تأثير الدَّ
األموال الزكوية؟ على اتجاهين:األموال الزكوية؟ على اتجاهين:

ا في األموال الزكوية.  ين تأثيرً ا في األموال الزكوية. أن للدَّ ين تأثيرً االتجاه األول: االتجاه األول: أن للدَّ
وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهو مذهب الحنفيَّةوهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهو مذهب الحنفيَّة(١) والمالكيَّة والمالكيَّة(٢) والحنابلة والحنابلة(٣). . 

واحتجو بما يأتي: واحتجو بما يأتي: 
ه،  ينٌ فليؤدِّ ه،  كان يقول: (هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دَ ينٌ فليؤدِّ أ- أن عثمان أ- أن عثمان  كان يقول: (هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دَ
يُزكِّ بقية  ينَه، ولْ يَقضِ دَ ين، فلْ جوا زكاة أموالكم). وفي رواية: (من كان عليه دَ يُزكِّ بقية حتى تُخرِ ينَه، ولْ يَقضِ دَ ين، فلْ جوا زكاة أموالكم). وفي رواية: (من كان عليه دَ حتى تُخرِ

نكِروه، فدلَّ على اتفاقهم عليه. رٍ من الصحابة، ولم يُ حضَ نكِروه، فدلَّ على اتفاقهم عليه.. وأنه قال ذلك بمَ رٍ من الصحابة، ولم يُ حضَ ماله)ماله)(٤). وأنه قال ذلك بمَ
ب- ما يُرو مــن حديث ابن عمر ب- ما يُرو مــن حديث ابن عمر  عن النبي  عن النبي : (إذا كان : (إذا كان 

لٍ ألفُ درهم، وعليه ألف درهم، فال زكاةَ عليه)(٥). لٍ ألفُ درهم، وعليه ألف درهم، فال زكاةَ عليه)لرجُ لرجُ
ينظر: البحر الرائق ٢١٨٢١٨/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٦٠٢٦٠/٣. .  ينظر: البحر الرائق    (١)

ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٨١٤٨١/١، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ٢٠٢٢٠٢/٢. ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٢)
ينظر: كشاف القناع ٣٢٤٣٢٤/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٨١١٨١/٢. ينظر: كشاف القناع    (٣)

أخرجــه مالك فــي الموطأ، كتاب الزكاة، الــزكاة في الدين، برقــم (٨٧٣٨٧٣)، وعبد الرزاق )، وعبد الرزاق  أخرجــه مالك فــي الموطأ، كتاب الزكاة، الــزكاة في الدين، برقــم (   (٤)
فــي المصنف، كتاب الزكاة، بــاب ال زكاة إال في فضل، برقم (فــي المصنف، كتاب الزكاة، بــاب ال زكاة إال في فضل، برقم (٧٠٨٦٧٠٨٦)، وابن أبي شــيبة، )، وابن أبي شــيبة، 
فــي المصنف، كتاب الــزكاة، ما قالوا في الرجل يكون عليه الديــن من قال ال يزكيه، برقم فــي المصنف، كتاب الــزكاة، ما قالوا في الرجل يكون عليه الديــن من قال ال يزكيه، برقم 
(١٠٦٥٨١٠٦٥٨)، والبيهقي في الســنن الكبير، كتاب الزكاة، جماع أبــواب صدقة الورق، باب )، والبيهقي في الســنن الكبير، كتاب الزكاة، جماع أبــواب صدقة الورق، باب 
الدين مع الصدقــة الدين مع الصدقــة ١٤٨١٤٨/٤، وأخرج البخاري أول الخبر فــي الصحيح، كتاب االعتصام ، وأخرج البخاري أول الخبر فــي الصحيح، كتاب االعتصام 
بالكتاب والســنة، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم، بلفظ: (سمع عثمان بن بالكتاب والســنة، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم، بلفظ: (سمع عثمان بن 

.(.( عفان خطبنا على منبر النبي عفان خطبنا على منبر النبي
نة المعروفة؛ ولهذا قال ابن عبد الهادي  ا في كتب السُّ ه الفقهاء، وليس معروفً رُ هذا األثر يذكُ نة المعروفة؛ ولهذا قال ابن عبد الهادي   ا في كتب السُّ ه الفقهاء، وليس معروفً رُ هذا األثر يذكُ  (٥)
ــا؛ ألن فيه عمير بن  ــا؛ ألن فيه عمير بن : (وهذا الحديث منكر، يُشــبِه أن يكون موضوعً فــي التنقيح فــي التنقيح ١٤٢١٤٢/٢: (وهذا الحديث منكر، يُشــبِه أن يكون موضوعً

عمران).عمران).



٣٣٦٣٣٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ين،  ويِّ مقدارُ الدَّ م من المال الزكَ ين، ولــم يختلف أصحاب هذا االتجاه أنه يُخصَ ويِّ مقدارُ الدَّ م من المال الزكَ ولــم يختلف أصحاب هذا االتجاه أنه يُخصَ
ا، واختُلف في  روضً ـا أو عُ ين عينـً ، وســواء كان الدَّ الً ين حاال أو مؤجَّ ا، واختُلف في ســواء كان الدَّ روضً ـا أو عُ ين عينـً ، وســواء كان الدَّ الً ين حاال أو مؤجَّ ســواء كان الدَّ
بعض أنواع الديون مثل النفقة على الوالدين أو األوالد أو أروش الجنايات، لكن هذه بعض أنواع الديون مثل النفقة على الوالدين أو األوالد أو أروش الجنايات، لكن هذه 

ك لالختصار. ك لالختصار.الفروع ليس لها تأثير في زكاة المؤسسات المالية، فتُترَ الفروع ليس لها تأثير في زكاة المؤسسات المالية، فتُترَ
ين، على  ة التي يؤثِّر فيها الدَّ ويَّ ين، على واختَلَف أصحاب هــذا االتجاه في األموال الزكَ ة التي يؤثِّر فيها الدَّ ويَّ واختَلَف أصحاب هــذا االتجاه في األموال الزكَ

أقوال:أقوال:
يــن يؤثِّر في جميع األموال الزكوية، وهو المشــهور من  يــن يؤثِّر في جميع األموال الزكوية، وهو المشــهور من أن الدَّ القــول األول: القــول األول: أن الدَّ

مذهب الحنابلةمذهب الحنابلة(١). . 
واحتجوا:واحتجوا: بعموم األدلة السابقة. بعموم األدلة السابقة.

رات، وهذا  وية إال في المعشَّ ين يؤثِّر في جميع األموال الزكَ رات، وهذا أن الدَّ وية إال في المعشَّ ين يؤثِّر في جميع األموال الزكَ القول الثاني: القول الثاني: أن الدَّ
مذهب الحنفيَّةمذهب الحنفيَّة(٢). . 

بانِ في  شــر والخراجَ مؤنــةُ األرض؛ ولذا يَجِ بانِ في وهذا بناء على أصلهم من أن العُ شــر والخراجَ مؤنــةُ األرض؛ ولذا يَجِ وهذا بناء على أصلهم من أن العُ
األرض الموقوفة وأرض المكاتب، وإن لم تجب فيها الزكاة.األرض الموقوفة وأرض المكاتب، وإن لم تجب فيها الزكاة.

ين يؤثر فــي زكاة األموال الباطنــة دون الظاهرة، وهي  ين يؤثر فــي زكاة األموال الباطنــة دون الظاهرة، وهي أن الدَّ القــول الثالث: القــول الثالث: أن الدَّ
المواشي والحبوب والثمار، وهو مذهب المالكيَّةالمواشي والحبوب والثمار، وهو مذهب المالكيَّة(٣). . 

ذون الصدقات من  ــعاة فيأخُ ذون الصدقات من  كان يَبعث السُّ ــعاة فيأخُ واحتجوا:واحتجوا: بأن النبي  بأن النبي  كان يَبعث السُّ
دون، وال يَسألون عما على  دون، وال يَسألون عما على أربابها، وكذلك الخلفاء بعده، وأن السعاة يأخذون ما يَجِ أربابها، وكذلك الخلفاء بعده، وأن السعاة يأخذون ما يَجِ
ين؛ فدلَّ على أنه ال يَمنع زكاتَها؛ وألن الزكاة تجب في أعيان األموال  ين؛ فدلَّ على أنه ال يَمنع زكاتَها؛ وألن الزكاة تجب في أعيان األموال صاحبها من الدَّ صاحبها من الدَّ

ينظر: كشاف القناع ٣٢٤٣٢٤/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٨١١٨١/٢. ينظر: كشاف القناع    (١)
ينظر: المبسوط ٦/٢، فتح القدير ، فتح القدير ١٦٠١٦٠/٢-١٦٢١٦٢. ينظر: المبسوط    (٢)

ينظر: الشرح الكبير ٤٨٠٤٨٠/١، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٦٤٧٦٤٧/١. ينظر: الشرح الكبير    (٣)
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٣٣٧٣٣٧

ين فإنها تجب  ن، بخالف الزكاة في العَ عدِ ين فإنها تجب الظاهرة، كالمواشي والحبوب والثمار والمَ ن، بخالف الزكاة في العَ عدِ الظاهرة، كالمواشي والحبوب والثمار والمَ
ة؛ ألنها ال تتعيَّن بالتعيين. مَّ ة؛ ألنها ال تتعيَّن بالتعيين.في الذِّ مَّ في الذِّ

يــن يؤثِّر في زكاة األموال الباطنــة دون الظاهرة، إال في  يــن يؤثِّر في زكاة األموال الباطنــة دون الظاهرة، إال في أن الدَّ القــول الرابع: القــول الرابع: أن الدَّ
الزروع والثمار، فيؤثِّر ما استدانه لإلنفاق عليه خاصة. الزروع والثمار، فيؤثِّر ما استدانه لإلنفاق عليه خاصة. 

وي عنه أنه قال: (قد اختلف ابن عمر وابن  وي عنه أنه قال: (قد اختلف ابن عمر وابن وهــو رواية عن اإلمام أحمد، فقد رُ وهــو رواية عن اإلمام أحمد، فقد رُ
ج ما اســتدان أو أنفَق علــى ثمرته وأهله، ويزكِّي ما بقي.  ج ما اســتدان أو أنفَق علــى ثمرته وأهله، ويزكِّي ما بقي. عباس، فقال ابن عمر: يُخرِ عباس، فقال ابن عمر: يُخرِ
يَ  ج ما اســتدان علــى ثمرته، ويزكِّي ما بقي. وإليــه أذهبُ أال يزكِّ يَ وقال اآلخر: يُخرِ ج ما اســتدان علــى ثمرته، ويزكِّي ما بقي. وإليــه أذهبُ أال يزكِّ وقال اآلخر: يُخرِ
ا،  ، أو بقرً قَ إذا جاء فوجد إبالً دِّ صَ ا، ما أنفق علــى ثمرته خاصة، ويزكِّي ما بقي؛ ألن المُ ، أو بقرً قَ إذا جاء فوجد إبالً دِّ صَ ما أنفق علــى ثمرته خاصة، ويزكِّي ما بقي؛ ألن المُ

ين، وليس المال هكذا)(١). .  ا، لم يَسأل أي شيء على صاحبها من الدَّ ين، وليس المال هكذا)أو غنمً ا، لم يَسأل أي شيء على صاحبها من الدَّ أو غنمً
وعلِّل ذلك بأنه لما اســتدان بســبب ما تجب فيه الزكاة حســبه على الفقراء، وعلِّل ذلك بأنه لما اســتدان بســبب ما تجب فيه الزكاة حســبه على الفقراء، 

بخالف ما استدانه على أهله أو على مال غير زكويبخالف ما استدانه على أهله أو على مال غير زكوي(٢).
ط أالَّ يكون عنــده ما يقضي به من  ط أالَّ يكون عنــده ما يقضي به من واختَلَف أصحاب هذا االتجاه: هل يُشــترَ واختَلَف أصحاب هذا االتجاه: هل يُشــترَ

نية مما يزيد عن حاجته األصلية؟  نية مما يزيد عن حاجته األصلية؟ أموال القُ أموال القُ
ين يُقضى من جنسه  ين يُقضى من جنسه  إلى أنه ال يشــترط، وأن الدَّ فذهب الحنفيَّةفذهب الحنفيَّة(٣) والحنابلة والحنابلة(٤) إلى أنه ال يشــترط، وأن الدَّ

ين في مقابلته أَولى، كما لو كان النصابان زكويين. ، فجعلُ الدَّ ين في مقابلته أَولى، كما لو كان النصابان زكويين.عند التشاحِّ ، فجعلُ الدَّ عند التشاحِّ
نية  ط أال يكون عنده ما يقضي به من أموال القُ نية  إلى أنه يُشــترَ ط أال يكون عنده ما يقضي به من أموال القُ وذهب المالكيَّةوذهب المالكيَّة(٥) إلى أنه يُشــترَ

المغني ٢٦٥٢٦٥/٢. المغني    (١)
ينظر: الكافي ٩٣٩٣/٢. ينظر: الكافي    (٢)

ينظر: المبسوط ١٩٧١٩٧/٢، الفتاو الهندية ، الفتاو الهندية ١٧٣١٧٣/١. ينظر: المبسوط    (٣)
ينظر: كشاف القناع ٣٢٤٣٢٤/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٨١١٨١/٢. ينظر: كشاف القناع    (٤)

ينظر: الشرح الكبير ٤٥٩٤٥٩/١، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٦٤٧٦٤٧/١. ينظر: الشرح الكبير    (٥)



٣٣٨٣٣٨
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ممــا ال تجب فيه الزكاة مما يزيد عن حاجته األصلية، فــإذا كان عليه مئتا درهم، وله ممــا ال تجب فيه الزكاة مما يزيد عن حاجته األصلية، فــإذا كان عليه مئتا درهم، وله 
ين في  نية زائدة على حاجته األصلية تســاوي مئتين، فيجعل الدَّ روضٌ للقُ ثلُهــا، وعُ ين في مِ نية زائدة على حاجته األصلية تســاوي مئتين، فيجعل الدَّ روضٌ للقُ ثلُهــا، وعُ مِ

ينِه، فوجبت عليه زكاتها. روض؛ ألنه مالك لمئتين زائدتين عن مبلغ دَ ينِه، فوجبت عليه زكاتها.مقابلة العُ روض؛ ألنه مالك لمئتين زائدتين عن مبلغ دَ مقابلة العُ
ة، وهذا مذهب الشافعي في  ويَّ ين تأثيرٌ في األموال الزكَ ة، وهذا مذهب الشافعي في أنه ليس للدَّ ويَّ ين تأثيرٌ في األموال الزكَ االتجاه الثاني: االتجاه الثاني: أنه ليس للدَّ
ة، وهو قول ابن حزم من الظاهريَّة(٢)، وهو الذي عليه فتو اللجنة الدائمة، وهو الذي عليه فتو اللجنة الدائمة(٣)، ،  الجديدالجديد(١)، وهو قول ابن حزم من الظاهريَّ

والشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ محمد ابن عثيمينوالشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ محمد ابن عثيمين(٤) رحمهما الله تعالى. رحمهما الله تعالى.
، وجبــت عليه الزكاة فيه؛  ا حوالً ، وجبــت عليه الزكاة فيه؛ واحتجوا: بأن المســلم الحــرَّ إذا ملَك نصابً ا حوالً واحتجوا: بأن المســلم الحــرَّ إذا ملَك نصابً
إلطالق األدلة الموجبة للزكاة في المال المملوك فهو كغير المدين، وله تمام االنتفاع إلطالق األدلة الموجبة للزكاة في المال المملوك فهو كغير المدين، وله تمام االنتفاع 

بالمال الذي يَملِكه.بالمال الذي يَملِكه.
قال الشــافعي في «األم»: (وحديث عثمان يشبه -والله تعالى أعلم- أن يكون قال الشــافعي في «األم»: (وحديث عثمان يشبه -والله تعالى أعلم- أن يكون 
يــن قبل حلول الصدقة في المال في قوله: (هذا شــهر زكاتكم)،  يــن قبل حلول الصدقة في المال في قوله: (هذا شــهر زكاتكم)، إنما أمر بقضاء الدَّ إنما أمر بقضاء الدَّ
يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي إذا مضى حلَّت زكاتكم، كما يقال شهر: ذي الحجة، يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي إذا مضى حلَّت زكاتكم، كما يقال شهر: ذي الحجة، 

وإنما الحجة بعد مضيِّ أيام منه)وإنما الحجة بعد مضيِّ أيام منه)(٥).
ا: االجتهادات المعاصرة في تأثير الديون في الزكاة. ا: االجتهادات المعاصرة في تأثير الديون في الزكاة.ثالثً ثالثً

دُّ هذه المســألة من أهم المسائل التي تؤثر في الزكاة؛ وذلك لشيوع التعامل  عَ دُّ هذه المســألة من أهم المسائل التي تؤثر في الزكاة؛ وذلك لشيوع التعامل تُ عَ تُ
تْ إلى العناية بهذه المسألة  تْ إلى العناية بهذه المسألة بالديون في الشــركات، وكان من أهم األســباب التي دعَ بالديون في الشــركات، وكان من أهم األســباب التي دعَ

ينظر: مغني المحتاج ١٢١٢/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٣٧٣٣٧/٣. ينظر: مغني المحتاج    (١)
المحلى ١٠١١٠١/٦. المحلى    (٢)

فتاو اللجنة الدائمة ١٨١٨/٩، برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز، وعضوية الشيخ عبد الرزاق ، برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز، وعضوية الشيخ عبد الرزاق  فتاو اللجنة الدائمة    (٣)
. عفيفي والشيخ عبد الله ابن قعود عفيفي والشيخ عبد الله ابن قعود

الشرح الممتع ٣٥٣٥/٦. الشرح الممتع    (٤)
األم ٥٣٥٣/٢. .  األم    (٥)
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٣٣٩٣٣٩

لُّ في كثير منها بالمقصد الشــرعيِّ في العدل بين الغني  لُّ في كثير منها بالمقصد الشــرعيِّ في العدل بين الغني ما يترتب عليها من مآالت تُخِ ما يترتب عليها من مآالت تُخِ
والفقير في الزكاة؛ إذ قد يترتَّب عليه حرمانُ الفقراء من الزكاة في أموال هذه الشركات، والفقير في الزكاة؛ إذ قد يترتَّب عليه حرمانُ الفقراء من الزكاة في أموال هذه الشركات، 

أو اإلضرارُ بهذه الشركات ومساهميها.أو اإلضرارُ بهذه الشركات ومساهميها.
وقــد جاء التنبيه على هذا المعنى في فتاو المؤتمر األول للزكاة، والذي جاء وقــد جاء التنبيه على هذا المعنى في فتاو المؤتمر األول للزكاة، والذي جاء 
ين إذا استعمله المستدين في التجارة يُسقِط مقابلَه من الموجودات الزكوية،  ين إذا استعمله المستدين في التجارة يُسقِط مقابلَه من الموجودات الزكوية، فيه: (الدَّ فيه: (الدَّ
ا إلى أنه على  لِّ من عقار أو آليات أو غير ذلك، فنظرً ا إلى أنه على أما إذا استخدم في تملُّك المستغَ لِّ من عقار أو آليات أو غير ذلك، فنظرً أما إذا استخدم في تملُّك المستغَ
يــن يَمنع من الزكاة بقدره من الموجودات الزكوية، وأن  يــن يَمنع من الزكاة بقدره من الموجودات الزكوية، وأن الرأي المعمول به من أن الدَّ الرأي المعمول به من أن الدَّ
ذلك يؤدي إلى إســقاط الزكاة في أموالِ كثيرٍ من األفراد والشركات والمؤسسات مع ذلك يؤدي إلى إســقاط الزكاة في أموالِ كثيرٍ من األفراد والشركات والمؤسسات مع 
له من أرباح؛ لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وجوب دراســة هذا  له من أرباح؛ لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وجوب دراســة هذا ضخامة ما تحصِّ ضخامة ما تحصِّ

الموضوع، وتركيز البحث حوله)الموضوع، وتركيز البحث حوله)(١).
وحاصل االجتهادات الجماعية في مسألة تأثير الديون على أموال الزكاةوحاصل االجتهادات الجماعية في مسألة تأثير الديون على أموال الزكاة(٢):

ى منه  ين أو ما تبقَّ ل كامالً (أي: أصل الدَّ ين الحــالُّ والمؤجَّ م الدَّ ى منه يُخصَ ين أو ما تبقَّ ل كامالً (أي: أصل الدَّ ين الحــالُّ والمؤجَّ م الدَّ األول: األول: يُخصَ
ل) من الموجودات الزكوية. ل) من الموجودات الزكوية.مع ربحه كامالً إلى نهاية األجَ مع ربحه كامالً إلى نهاية األجَ

ل كامالً بقيمته الحاليــة، ويراد بالقيمة  ين الحــالُّ والمؤجَّ م الدَّ ل كامالً بقيمته الحاليــة، ويراد بالقيمة يُخصَ ين الحــالُّ والمؤجَّ م الدَّ الثانــي: الثانــي: يُخصَ
ين والربح المستحقِّ عليه فقط للعام الحاليِّ فقط. ى من أصل الدَّ ين والربح المستحقِّ عليه فقط للعام الحاليِّ فقط.الحالية ما تبقَّ ى من أصل الدَّ الحالية ما تبقَّ

ين المســتحق على المزكِّي في السنة الحالية والسنة التالية  م الدَّ ين المســتحق على المزكِّي في السنة الحالية والسنة التالية يُخصَ م الدَّ الثالث: الثالث: يُخصَ
فقط.فقط.

ل أصوالً غير  ين الذي موَّ ين باستثناء الدَّ م جميع الدَّ ل أصوالً غير كالقول األول يُخصَ ين الذي موَّ ين باستثناء الدَّ م جميع الدَّ الرابع: الرابع: كالقول األول يُخصَ
وية. وية.زكَ زكَ

أعمال وأبحاث مؤتمر الزكاة األول، ص٤٤٤٤٤٤. أعمال وأبحاث مؤتمر الزكاة األول، ص   (١)
أبحاث وأعمال الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٣١٣١. أبحاث وأعمال الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (٢)
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ل أصوالً غير زكوية. ين الذي موَّ ل أصوالً غير زكوية.كالقول الثاني باستثناء الدَّ ين الذي موَّ الخامس: الخامس: كالقول الثاني باستثناء الدَّ
ا.  ين مطلقً م الدَّ ا. ال يُخصَ ين مطلقً م الدَّ السادس: السادس: ال يُخصَ

دُّ الخروج عن المقصود باســتقصاء هذه األقوال ومناقشتها؛ لكونها في  دُّ الخروج عن المقصود باســتقصاء هذه األقوال ومناقشتها؛ لكونها في وال أوَ وال أوَ
مين، غير أن ما اســتدعى إعادةَ  م من أقوال الفقهاء المتقدِّ ج عما تقدَّ مين، غير أن ما اســتدعى إعادةَ المجمل لم تخرُ م من أقوال الفقهاء المتقدِّ ج عما تقدَّ المجمل لم تخرُ

البحث في هذه المسألة أمران، وهما: البحث في هذه المسألة أمران، وهما: 
١- النظــر المقاصديُّ في مآالت كل قــول من األقوال الســابقة، من حيث - النظــر المقاصديُّ في مآالت كل قــول من األقوال الســابقة، من حيث 
تأثيرها على الشركات، وعلى القدر المستحق من الزكاة؛ إذ ليس من مقصود الشارع تأثيرها على الشركات، وعلى القدر المستحق من الزكاة؛ إذ ليس من مقصود الشارع 
اإلجحاف في حق الغني وإلحاق الضرر به، وال اإلجحاف بحق الفقير في مال الغني، اإلجحاف في حق الغني وإلحاق الضرر به، وال اإلجحاف بحق الفقير في مال الغني، 

ل به المواساة. ل به المواساة.وقصد الشارع أن يفرض القليل من الكثير على وجهٍ تحصُ وقصد الشارع أن يفرض القليل من الكثير على وجهٍ تحصُ
ح عنه  ح عنه - عــدم التوافق بين ما انتهــت إليه كثير من االجتهادات مــع ما تُفصِ ٢- عــدم التوافق بين ما انتهــت إليه كثير من االجتهادات مــع ما تُفصِ

ا في األخذ بهذه االجتهادات. ا في األخذ بهذه االجتهادات.القوائم المالية، مما يستدعي مشقة وحرجً القوائم المالية، مما يستدعي مشقة وحرجً
، وأكثرها  ــدَّ هذه االجتهادات من حيــث النظر الفقهيُّ ، وأكثرها والذي يظهر لي أن أسَ ــدَّ هذه االجتهادات من حيــث النظر الفقهيُّ والذي يظهر لي أن أسَ
تْ به اللجنة المكلَّفة بدراســة موضوع  ذَ ا مع األصول المحاســبية = هو ما أخَ تْ به اللجنة المكلَّفة بدراســة موضوع توافقً ذَ ا مع األصول المحاســبية = هو ما أخَ توافقً
االتجاهات الفقهيــة في زكاة الديون في المعامالت التجاريــة والراجح فيها، والتي االتجاهات الفقهيــة في زكاة الديون في المعامالت التجاريــة والراجح فيها، والتي 
مت دراستها للندوة التاسعة عشــرة لقضايا الزكاة المعاصرة(١)، وهو أنه: (يضاف ، وهو أنه: (يضاف  مت دراستها للندوة التاسعة عشــرة لقضايا الزكاة المعاصرةقدَّ قدَّ
لُه- مع ربــح العام الزكوي (وهو الذي يَظهر  ى منه -أيا كان أجَ ين أو ما تبقَّ لُه- مع ربــح العام الزكوي (وهو الذي يَظهر أصــل الدَّ ى منه -أيا كان أجَ ين أو ما تبقَّ أصــل الدَّ
ين أو ما تبقى  ين أو ما تبقى عــادةً في المركز المالي) إلى الموجودات الزكوية، ويُحســم أصل الدَّ عــادةً في المركز المالي) إلى الموجودات الزكوية، ويُحســم أصل الدَّ
تم تشــكيل هذه اللجنة بنــاء على توصية الندوة الثامنة عشــرة لقضايا الــزكاة المعاصرة،  تم تشــكيل هذه اللجنة بنــاء على توصية الندوة الثامنة عشــرة لقضايا الــزكاة المعاصرة،    (١)
وضمَّت كال من: أ. د. عبد الرحمن األطرم، وأ.د يوسف الشبيلي، وأ.د. عصام عبد الهادي وضمَّت كال من: أ. د. عبد الرحمن األطرم، وأ.د يوسف الشبيلي، وأ.د. عصام عبد الهادي 
أبو النصر، ود. عصام خلف العنزي، والشــيخ علي ســعود الكليب، واســتعانت اللجنة أبو النصر، ود. عصام خلف العنزي، والشــيخ علي ســعود الكليب، واســتعانت اللجنة 
في الجانب المحاســبي والتطبيقــي بكلٍّ من: د. محمد عود الفزيع، وأ. ســعد عبد العزيز في الجانب المحاســبي والتطبيقــي بكلٍّ من: د. محمد عود الفزيع، وأ. ســعد عبد العزيز 

السعيدان، وأ. خالد عبيد الظاهري، وأ. عمرو ضياء راشد، وأ. محمد عالء العسال.السعيدان، وأ. خالد عبيد الظاهري، وأ. عمرو ضياء راشد، وأ. محمد عالء العسال.



التقدير في حساب األموال الزكوية في شركات المساهمةالتقدير في حساب األموال الزكوية في شركات المساهمة

٣٤١٣٤١

م من  لُه- مع الربح المســتحق عليه للعام الزكويِّ فقط، على أال يُخصَ م من منه -أيا كان أجَ لُه- مع الربح المســتحق عليه للعام الزكويِّ فقط، على أال يُخصَ منه -أيا كان أجَ
لِ إال ما زاد منها عن األصول غير الزكوية). لِ إال ما زاد منها عن األصول غير الزكوية).الديون طويلةِ األجَ الديون طويلةِ األجَ

لة،  لة، وهــذا القول يتوافق في الجملة مع قول المالكيَّــة في تقويم الديون المؤجَّ وهــذا القول يتوافق في الجملة مع قول المالكيَّــة في تقويم الديون المؤجَّ
وفي حســم ما زاد عن حاجته األصلية من أصول القنيــة التي يملكها المكلَّف، لكن وفي حســم ما زاد عن حاجته األصلية من أصول القنيــة التي يملكها المكلَّف، لكن 
ين يُحســم بعدده عند المالكية، وهو مبنيٌّ  ين يُحســم بعدده عند المالكية، وهو مبنيٌّ يختلف عنه في مســألة واحدة، وهو أن الدَّ يختلف عنه في مســألة واحدة، وهو أن الدَّ
ل يحل بعدده عند اإلفــالس أو عند الموت، بخالف  يــن المؤجَّ ل يحل بعدده عند اإلفــالس أو عند الموت، بخالف عندهم على أن الدَّ يــن المؤجَّ عندهم على أن الدَّ
ين الــذي له، كما ذكر ذلك ابن يونس في «الجامع» فقــال: (وأما ما كان عليه من  ين الــذي له، كما ذكر ذلك ابن يونس في «الجامع» فقــال: (وأما ما كان عليه من الدَّ الدَّ
لَّ  ؛ ألنه لو مات أو فلَّس، لَحَ ــالً ين أو مؤجَّ ــب عدده، حاال كان الدَّ ين، فإنما يُحسَ لَّ الدَّ ؛ ألنه لو مات أو فلَّس، لَحَ ــالً ين أو مؤجَّ ــب عدده، حاال كان الدَّ ين، فإنما يُحسَ الدَّ
، وأمــا من له دَين فالحالُّ  ينه الــذي عليه، فقوي لذلك وصار كالحالِّ ن دَ لُ مِ ، وأمــا من له دَين فالحالُّ المؤجَّ ينه الــذي عليه، فقوي لذلك وصار كالحالِّ ن دَ لُ مِ المؤجَّ

ل لغرمائه إن شاؤوا)(١). ل قيمتُه؛ لبيع المؤجَّ ب عدده، والمؤجَّ ل لغرمائه إن شاؤوا)يُحسَ ل قيمتُه؛ لبيع المؤجَّ ب عدده، والمؤجَّ يُحسَ
ين اآلجل بالموت، فإن القول الثاني في المسألة أنه  ين اآلجل بالموت، فإن القول الثاني في المسألة أنه وعلى التســليم بحلول الدَّ وعلى التســليم بحلول الدَّ
ل، وهو مذهــب الحنفيَّة، وقول عند  ه مقابل األجَ ط منه ربحُ ، بل يســقُ ل، وهو مذهــب الحنفيَّة، وقول عند ال يحلُّ كامالً ه مقابل األجَ ط منه ربحُ ، بل يســقُ ال يحلُّ كامالً
نه صاحب «اإلنصاف»(٢)، واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي، واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي(٣)، ،  نه صاحب «اإلنصاف»الحنابلة، استحسَ الحنابلة، استحسَ

ا. ا. رحمهم الله جميعً وشيخنا الشيخ محمد ابن عثيمينوشيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين(٤) رحمهم الله جميعً
ل قبل الحلول أو مات فحلَّ  ين المؤجَّ ل قبل الحلول أو مات فحلَّ وفي «الدر المختار»: (قضى المديون الدَّ ين المؤجَّ وفي «الدر المختار»: (قضى المديون الدَّ
تْ بينهما إال بقدر ما مضى من  كتِه، ال يأخذ من المرابحة التي جرَ ن ترِ تْ بينهما إال بقدر ما مضى من بموتــه (فأخذ مِ كتِه، ال يأخذ من المرابحة التي جرَ ن ترِ بموتــه (فأخذ مِ
رين)...، وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم،  رين)...، وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم، األيام، وهو جواب المتأخِّ األيام، وهو جواب المتأخِّ

وعلَّله بالرفق للجانبين)وعلَّله بالرفق للجانبين)(٥).
الجامع لمسائل المدونة ١٢١٣١٢١٣/٢-١٤١٤١٤١٤، وينظر: حاشية الدسوقي ، وينظر: حاشية الدسوقي ٤٨٢٤٨٢/١. الجامع لمسائل المدونة    (١)

ينظر: اإلنصاف ٣٢٨٣٢٨/١٣١٣. ينظر: اإلنصاف    (٢)
الفتاو السعدية، ص٤٠٥٤٠٥. الفتاو السعدية، ص   (٣)

الشرح الممتع ٢٨٩٢٨٩/٩. الشرح الممتع    (٤)
الدر المختار ٧٥٧٧٥٧/٦. الدر المختار    (٥)
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وفي «تنقيح الفتاو الحامدية»: (كأن وجهه أن المســتقرض لم يَشترِ السلعة وفي «تنقيح الفتاو الحامدية»: (كأن وجهه أن المســتقرض لم يَشترِ السلعة 
، وإن لم يكن ماالً وال يقابله  لَ ل في القــرض؛ فإن األجَ ، وإن لم يكن ماالً وال يقابله بثمن غالٍ إال في مقابلة األجَ لَ ل في القــرض؛ فإن األجَ بثمن غالٍ إال في مقابلة األجَ
شــيءٌ من الثَّمن، إال أنهم اعتبَروه ماالً هنا؛ لكونه مقابَــالً بزيادة الثمن، فلو أخذ كل شــيءٌ من الثَّمن، إال أنهم اعتبَروه ماالً هنا؛ لكونه مقابَــالً بزيادة الثمن، فلو أخذ كل 
قةٌ بالحقيقة،  ه بال عِوض، وفيه شبهة الربا، وشبهةُ الربا ملحَ قةٌ بالحقيقة، الثمن قبل الحلول كان أخذُ ه بال عِوض، وفيه شبهة الربا، وشبهةُ الربا ملحَ الثمن قبل الحلول كان أخذُ

ن ثمن السلعة بقدر ما بقي منه)(١). .  لُ سقط عنه مِ ن ثمن السلعة بقدر ما بقي منه)فإذا مات وحلَّ األجَ لُ سقط عنه مِ فإذا مات وحلَّ األجَ
غير أن فتو الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة جاءت مخالفةً لما غير أن فتو الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة جاءت مخالفةً لما 
ــم من الموجودات الزكوية كلَّ عام الديونُ  ــم من الموجودات الزكوية كلَّ عام الديونُ انتهت إليه اللجنة، حيث جاء فيها: (يُحسَ انتهت إليه اللجنة، حيث جاء فيها: (يُحسَ
لة.  لة، وذلك بعد استبعاد األرباح المؤجَّ ةً أم مؤجَّ ي، سواء أكانت حالَّ لة. التي على المزكِّ لة، وذلك بعد استبعاد األرباح المؤجَّ ةً أم مؤجَّ ي، سواء أكانت حالَّ التي على المزكِّ
ــي (المدين) التي تخُص  لة: األرباح المحتســبة على المزكِّ د باألرباح المؤجَّ ــي (المدين) التي تخُص ويُقصَ لة: األرباح المحتســبة على المزكِّ د باألرباح المؤجَّ ويُقصَ
لة، وال يُحســم من الموجودات  لة، وال يُحســم من الموجودات األعــوام التالية للعام الزكوي في المعامالت المؤجَّ األعــوام التالية للعام الزكوي في المعامالت المؤجَّ

الزكوية الديونُ التي استُخدمت في تمويل أصول غير زكوية)الزكوية الديونُ التي استُخدمت في تمويل أصول غير زكوية)(٢).
ويُشكِل على هذه الفتو أمران:ويُشكِل على هذه الفتو أمران:

لك التام  لك التام أن المعنى المعتبَر في الزكاة هــو الغنى المتمثِّل في المِ األمــر األول: األمــر األول: أن المعنى المعتبَر في الزكاة هــو الغنى المتمثِّل في المِ
لك فيما بيده من األموال؛  ع المِ ين في ذمة المكلَّف يُزعزِ لك فيما بيده من األموال؛ للنصاب الزكوي، ووجودُ الدَّ ع المِ ين في ذمة المكلَّف يُزعزِ للنصاب الزكوي، ووجودُ الدَّ
ر عليه؛  فات المفلِس في أمواله في وقت الريبة وإن لم يُحجَ م ببطالن تصرُّ ر عليه؛ ولهذا يُحكَ فات المفلِس في أمواله في وقت الريبة وإن لم يُحجَ م ببطالن تصرُّ ولهذا يُحكَ
ين الذي  ين الذي لتعلُّــقِ حقوق الدائنين بهذا المال، وهذا المعنى يقتضي عدم التفريق بين الدَّ لتعلُّــقِ حقوق الدائنين بهذا المال، وهذا المعنى يقتضي عدم التفريق بين الدَّ

ل أصوالً زكوية أو أصوالً غير زكوية. ل أصوالً زكوية أو أصوالً غير زكوية.موَّ موَّ
األمر الثانــي: األمر الثانــي: أن القول الذي اعتُمد عليه في اعتبار هــذا التفريق ال ينتهض إال أن القول الذي اعتُمد عليه في اعتبار هــذا التفريق ال ينتهض إال 
بنــوع من التكلُّف؛ ألنه مبنيٌّ علــى رواية عن اإلمام أحمــد تتعلَّق بخصوص األموال بنــوع من التكلُّف؛ ألنه مبنيٌّ علــى رواية عن اإلمام أحمــد تتعلَّق بخصوص األموال 

العقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية ٧٥٧٧٥٧/٦، وينظر: رد المحتار ، وينظر: رد المحتار ٧٥٧٧٥٧/٦. العقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية    (١)
أعمال وأبحاث الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٢١٧٢١٧. أعمال وأبحاث الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (٢)
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الظاهرة دون الباطنة، وهي أن الدين الذي يؤثر في زكاة الزروع والثمار هو ما اســتدانه الظاهرة دون الباطنة، وهي أن الدين الذي يؤثر في زكاة الزروع والثمار هو ما اســتدانه 
ين فيها هو رواية  ين فيها هو رواية في اإلنفاق عليها دون غيره من الديون، أما األموال الباطنة فإن تأثير الدَّ في اإلنفاق عليها دون غيره من الديون، أما األموال الباطنة فإن تأثير الدَّ
ه ابن قدامة في الكافي، وهو أنه لما  ــرَ ه ابن قدامة في الكافي، وهو أنه لما واحدة على المذهب، وإن كان التعليل الذي ذكَ ــرَ واحدة على المذهب، وإن كان التعليل الذي ذكَ
فَه مما ال تجب فيه الزكاة،  ســب على الفقراء، دون ما صرَ ين في مال الزكاة حُ فَه مما ال تجب فيه الزكاة، صرف الدَّ ســب على الفقراء، دون ما صرَ ين في مال الزكاة حُ صرف الدَّ

فإن هذا التعليل على ما فيه؛ إال أنه قد يدلُّ على التعميم الذي انتهت إليه الندوة.فإن هذا التعليل على ما فيه؛ إال أنه قد يدلُّ على التعميم الذي انتهت إليه الندوة.
ويَظهر أن الذي انتهت إليه الندوة التاســعة عشــرة مبنيٌّ على االستحســان، ويَظهر أن الذي انتهت إليه الندوة التاســعة عشــرة مبنيٌّ على االستحســان، 
ج  ج ومعتبره مقصدُ الشــريعة في التعديل في الزكاة بين حق الفقير والغني، وهو ال يخرُ ومعتبره مقصدُ الشــريعة في التعديل في الزكاة بين حق الفقير والغني، وهو ال يخرُ
م أن هذه المســألة ليس فيها نص صريح، وال  مين، وقد تقدَّ م أن هذه المســألة ليس فيها نص صريح، وال عــن أقوال الفقهاء المتقدِّ مين، وقد تقدَّ عــن أقوال الفقهاء المتقدِّ
ل النظر في مآالت األقوال  ا وحديثًــا، والفقيه ال يُغفِ ل النظر في مآالت األقوال يزال الفقهاء يختلفون فيها قديمً ا وحديثًــا، والفقيه ال يُغفِ يزال الفقهاء يختلفون فيها قديمً

ا في ذلك مقاصدَ الشريعة. ا في ذلك مقاصدَ الشريعة.في مثل هذه المسائل، معتبرً في مثل هذه المسائل، معتبرً
ا: التقدير في الذمم المدينة. ا: التقدير في الذمم المدينة.رابعً رابعً

ين علــى الوعاء في الجملة  ح للباحث، فإن حســاب أثر الدَّ ين علــى الوعاء في الجملة بنــاء على ما ترجَّ ح للباحث، فإن حســاب أثر الدَّ بنــاء على ما ترجَّ
متوافقٌ مع المعايير المحاســبية، وال ســيما بعد أخذها بمبدأ القيمة العادلة لألصول متوافقٌ مع المعايير المحاســبية، وال ســيما بعد أخذها بمبدأ القيمة العادلة لألصول 
ثبِت األصــول الثابتة بناء على تكلفة  ثبِت األصــول الثابتة بناء على تكلفة الثابتة، بدالً مــن التكلفة التاريخية، الذي كان يُ الثابتة، بدالً مــن التكلفة التاريخية، الذي كان يُ

الحصول عليها.الحصول عليها.
لكــنْ بناءً على القول الذي انتهت إليه الندوة فإنه البد من التقدير؛ وذلك لصعوبة لكــنْ بناءً على القول الذي انتهت إليه الندوة فإنه البد من التقدير؛ وذلك لصعوبة 
لت أصوالً غير زكوية، وقد  لت أصوالً زكويَّة من الديون التــي موَّ لت أصوالً غير زكوية، وقد تمييز الديــون التي موَّ لت أصوالً زكويَّة من الديون التــي موَّ تمييز الديــون التي موَّ
عي المكلَّــف أن تمويالته إنما هي  عي المكلَّــف أن تمويالته إنما هي يكون ذلك ســبيالً للتحايل والتهرب من الزكاة، فيدَّ يكون ذلك ســبيالً للتحايل والتهرب من الزكاة، فيدَّ
ط عنه الزكاة. ط عنه الزكاة.لتمويل أصوله الزكوية، فيجعلها في مقابل ما لديه من األموال الزكوية، فتسقُ لتمويل أصوله الزكوية، فيجعلها في مقابل ما لديه من األموال الزكوية، فتسقُ
ولهذا جاء معيار الزكاة الصادر عن المجلس الشرعي بمعالجة هذا األمر، حيث ولهذا جاء معيار الزكاة الصادر عن المجلس الشرعي بمعالجة هذا األمر، حيث 
ر معرفة مقدار الديون التــي ترتَّبت للحصول على  ر معرفة مقدار الديون التــي ترتَّبت للحصول على ): (إذا تعذَّ جــاء في البنــد (جــاء في البنــد (٣/٢/٦): (إذا تعذَّ
ع إلى نسبة الموجودات الزكوية من مجمل موجودات المؤسسة، المؤسسة،  ع إلى نسبة الموجودات الزكوية من مجمل موجودات موجودات زكوية، يُرجَ موجودات زكوية، يُرجَ
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

. فمثالً لو كانت الموجودات الزكوية ٤٠٤٠% من % من  ويِّ ــم هذه النســبة من الوعاء الزكَ . فمثالً لو كانت الموجودات الزكوية فتُحسَ ويِّ ــم هذه النســبة من الوعاء الزكَ فتُحسَ
م من الوعاء الزكوي ٤٠٤٠% من مجمل الديون).% من مجمل الديون). م من الوعاء الزكوي مجمل موجودات المؤسسة، فإنه يُحسَ مجمل موجودات المؤسسة، فإنه يُحسَ

المطلب السادس: التقدير في حساب اإلجارة التشغيلية والتمويلية.المطلب السادس: التقدير في حساب اإلجارة التشغيلية والتمويلية.
يَقصد هذا المطلب إلى دراسة التقدير في حساب اإلجارة التشغيلية والتمويلية يَقصد هذا المطلب إلى دراسة التقدير في حساب اإلجارة التشغيلية والتمويلية 

في زكاة شركات المساهمة:في زكاة شركات المساهمة:
: مفهوم اإلجارة التشغيلية والتمويلية. : مفهوم اإلجارة التشغيلية والتمويلية.أوالً أوالً

اإلجــارة في اللغة: اإلجــارة في اللغة: هــي العِوَض على العمل أو المنفعة؛ لمــا فيها من جبر ما هــي العِوَض على العمل أو المنفعة؛ لمــا فيها من جبر ما 
ل من النقص بســبب العمل أو المنفعة، وتطلَق اإلجارة على الفعل، وفيه ثالث  ل من النقص بســبب العمل أو المنفعة، وتطلَق اإلجارة على الفعل، وفيه ثالث يحصُ يحصُ

ر(١). ر يؤجِ ب، وآجَ ر من باب ضرَ ر يأجِ ر من باب قتَل، وأجَ ر يأجُ رلغات: أجَ ر يؤجِ ب، وآجَ ر من باب ضرَ ر يأجِ ر من باب قتَل، وأجَ ر يأجُ لغات: أجَ
وتطلق في االصطالح الفقهي وتطلق في االصطالح الفقهي على: تمليك المنافع بعوض، وهي تنقســم عند على: تمليك المنافع بعوض، وهي تنقســم عند 
ق المالكيــة بين اإلجارة والكِراء،  ق المالكيــة بين اإلجارة والكِراء، الجمهور إلى إجــارة أعيان، وإجارة أعمال. ويفرِّ الجمهور إلى إجــارة أعيان، وإجارة أعمال. ويفرِّ

فالكراء يطلَق غالبًا على إجارة األعيان، واإلجارةُ على إجارة األعمالفالكراء يطلَق غالبًا على إجارة األعيان، واإلجارةُ على إجارة األعمال(٢).
واإلجارة فــي القانون واإلجارة فــي القانون تطلق على إجارة األعيان، وال تشــمل إجارة األعمال، تطلق على إجارة األعيان، وال تشــمل إجارة األعمال، 

وينظِّم القانون أحكام إجارة العمل في القوانين المنظِّمة لعقد العمل.وينظِّم القانون أحكام إجارة العمل في القوانين المنظِّمة لعقد العمل.
ل  ف عقد اإليجار بأنه: (عقــد أو جزء من عقد يحوِّ ل وأما في المحاســبة، فيُعرَّ ف عقد اإليجار بأنه: (عقــد أو جزء من عقد يحوِّ وأما في المحاســبة، فيُعرَّ

الحق في استخدام أصل (األصل محل العقد) لفترة من الزمن مقابل عوض)الحق في استخدام أصل (األصل محل العقد) لفترة من الزمن مقابل عوض)(٣).
ينظر: مادة (أ ج ر) في مقاييس اللغة ينظر: مادة (أ ج ر) في مقاييس اللغة ٦٢٦٢/١، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص١٦١٦، مختار الصحاح، ص، مختار الصحاح، ص٦.  (١)

ينظر: تبيين الحقائق ١٠٥١٠٥/٥، الشــرح الصغير ، الشــرح الصغير ٥/٤، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢١٢١/٦، مطالب أولي ، مطالب أولي  ينظر: تبيين الحقائق    (٢)
النهى النهى ٥٧٩٥٧٩/٣، معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص، معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص٣٠٣٠.

معايير المحاســبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (١٦١٦) عقود اإليجار، الملحق، وينظر: ) عقود اإليجار، الملحق، وينظر:  معايير المحاســبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (   (٣)
البند (البند (٩) من نفس المعيار.) من نفس المعيار.
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ف نظام اإليجار التمويلي الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/٤٨٤٨ بتاريخ  بتاريخ  ف نظام اإليجار التمويلي ويُعرِّ ويُعرِّ
١٤٣٣١٤٣٣/٨/١٣١٣هـــ اإليجارَ التمويلــي هـــ اإليجارَ التمويلــي (Financial Leasing)(Financial Leasing) بأنــه: (كل عقد يقوم  بأنــه: (كل عقد يقوم 
ر فيــه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافــع، أو خدمات، أو حقوق معنوية  ر فيــه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافــع، أو خدمات، أو حقوق معنوية المؤجِّ المؤجِّ
ا على إقامتها، وذلك إذا  ا على تملُّكها، أو قادرً ا لها، أو لمنفعتها، أو قادرً ا على إقامتها، وذلك إذا بصفتــه مالكً ا على تملُّكها، أو قادرً ا لها، أو لمنفعتها، أو قادرً بصفتــه مالكً

كان حصول المؤجر عليها ألجل تأجيرها على الغير على سبيل االحتراف).كان حصول المؤجر عليها ألجل تأجيرها على الغير على سبيل االحتراف).
ويعتمــد هذا التعريف لإليجار التمويلي علــى وجود طرف ثالث، وهو الذي ويعتمــد هذا التعريف لإليجار التمويلي علــى وجود طرف ثالث، وهو الذي 
يتملَّــك األصل أو المنفعة بهدف تأجيرها للغير على ســبيل االحتراف، وال يلزم أن يتملَّــك األصل أو المنفعة بهدف تأجيرها للغير على ســبيل االحتراف، وال يلزم أن 
ر إلى المســتأجر في  ا لألصل، وال أن تؤول ملكية األصل المؤجَّ ر مالكً ر إلى المســتأجر في يكون المؤجِّ ا لألصل، وال أن تؤول ملكية األصل المؤجَّ ر مالكً يكون المؤجِّ
نهاية عقد اإليجار التمويلي، كما ال يَختصُّ بمنافعِ األعيان، بل يصح أن يكون غرض نهاية عقد اإليجار التمويلي، كما ال يَختصُّ بمنافعِ األعيان، بل يصح أن يكون غرض 

الممول تمويلَ الخدمات (منافع األشخاص).الممول تمويلَ الخدمات (منافع األشخاص).
 (Financial LeasingFinancial Leasing) ف معاييرُ المحاسبة الدولية عقدَ اإليجار التمويلي ف معاييرُ المحاسبة الدولية عقدَ اإليجار التمويلي وتعرِّ وتعرِّ
ل بصورة جوهرية ما يقــارب كافة المخاطر والمنافع  ل بصورة جوهرية ما يقــارب كافة المخاطر والمنافع  (عقــد اإليجار الذي يحوِّ بأنه:بأنه: (عقــد اإليجار الذي يحوِّ

العائدة لملكية األصل محل العقد)العائدة لملكية األصل محل العقد)(١).
ــا للمعايير فيصنَّف عقد اإليجــار على أنه عقد إيجــار تمويلي إذا كان  ــا للمعايير فيصنَّف عقد اإليجــار على أنه عقد إيجــار تمويلي إذا كان ووفقً ووفقً
ل بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل  ل بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل يحوِّ يحوِّ
ل بصورة  ل بصورة العقد. ويتم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تشغيلي إذا كان ال يحوِّ العقد. ويتم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تشغيلي إذا كان ال يحوِّ
جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد، ويعتمد جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد، ويعتمد 
تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي أو تشغيلي بناء على جوهر المعاملة، وليس تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي أو تشغيلي بناء على جوهر المعاملة، وليس 

على شكل العقدعلى شكل العقد(٢).
معايير المحاســبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (١٦١٦) عقود اإليجار، الملحق، وينظر: ) عقود اإليجار، الملحق، وينظر:  معايير المحاســبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (   (١)

البند (البند (٦١٦١).).
معايير المحاسبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (١٦١٦) عقود اإليجار، بند () عقود اإليجار، بند (٦٢٦٢).). معايير المحاسبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (   (٢)
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ا من الحاالت التي تؤدي إلــى تصنيف عقد اإليجار بأنه  د المعيار عددً ا من الحاالت التي تؤدي إلــى تصنيف عقد اإليجار بأنه ويحــدِّ د المعيار عددً ويحــدِّ
ل ملكية األصل محل العقد إلى المســتأجر في نهاية مدة عقد  ل ملكية األصل محل العقد إلى المســتأجر في نهاية مدة عقد تمويلي، منها: أن تحوَّ تمويلي، منها: أن تحوَّ
اإليجار، أو يكون للمستأجر الخيارُ لشــراء األصل محل العقد بسعرٍ من المتوقَّع أن اإليجار، أو يكون للمستأجر الخيارُ لشــراء األصل محل العقد بسعرٍ من المتوقَّع أن 

يكون أقل من القيمة العادلةيكون أقل من القيمة العادلة(١). . 
يجب على المستأجر في تاريخ بداية عقد اإليجار إثباتُ أصل «حق االستخدام يجب على المستأجر في تاريخ بداية عقد اإليجار إثباتُ أصل «حق االستخدام 
في جانب األصول»، ويقابله في االلتزامات: «التزام عقد اإليجار»، ويكون قياس أصل في جانب األصول»، ويقابله في االلتزامات: «التزام عقد اإليجار»، ويكون قياس أصل 
حق االســتخدام بالتكلفة، ويشمل ذلك مبلغ القياس األولي لعقد اإليجار، باإلضافة حق االســتخدام بالتكلفة، ويشمل ذلك مبلغ القياس األولي لعقد اإليجار، باإلضافة 
ا منه أيُّ حوافز إيجار  ا منه أيُّ حوافز إيجار إلى أي دفعات تمت عند تاريخ عقد اإليجار، أو قبله، محســومً إلى أي دفعات تمت عند تاريخ عقد اإليجار، أو قبله، محســومً

مستلمة، باإلضافة إلى أي تكاليف أولية متكبَّدة بواسطة المستأجرمستلمة، باإلضافة إلى أي تكاليف أولية متكبَّدة بواسطة المستأجر(٢). . 
كما يجب على المستأجر في تاريخ بداية عقد اإليجار قياسُ التزام عقد اإليجار كما يجب على المستأجر في تاريخ بداية عقد اإليجار قياسُ التزام عقد اإليجار 
بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ، ويجب حسم دفعات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ، ويجب حسم دفعات 
اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان يمكن تحديد ذلك. اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان يمكن تحديد ذلك. 
ويجب على المؤجر إثبات األصول المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي ويجب على المؤجر إثبات األصول المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي 
ها على أنها مبالغُ مســتحقة التحصيل بمبلغ مســاوٍ  ها على أنها مبالغُ مســتحقة التحصيل بمبلغ مســاوٍ في قائمة المركز المالي، وعرضُ في قائمة المركز المالي، وعرضُ
 ويقوم المؤجر بإثبات دخل التمويل على مد) ، لصافي االستثمار في عقد اإليجارلصافي االستثمار في عقد اإليجار(٣)، (ويقوم المؤجر بإثبات دخل التمويل على مد
ل عائد دوري ثابت لصافي استثمار  ل عائد دوري ثابت لصافي استثمار مدة عقد اإليجار، على أســاس نمط يعكس معدَّ مدة عقد اإليجار، على أســاس نمط يعكس معدَّ

المؤجر في عقد اإليجار)المؤجر في عقد اإليجار)(٤).
ويجب على المؤجر إثبات دفعات عقود اإليجار من عقود اإليجار التشــغيلية ويجب على المؤجر إثبات دفعات عقود اإليجار من عقود اإليجار التشــغيلية 

معايير المحاسبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (١٦١٦) عقود اإليجار، بند () عقود اإليجار، بند (٦٣٦٣).). معايير المحاسبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (   (١)
معايير المحاسبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (معايير المحاسبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (١٦١٦) عقود اإليجار، بند () عقود اإليجار، بند (٢٢٢٢، ، ٢٣٢٣، ، ٢٤٢٤).).  (٢)

معايير المحاسبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (١٦١٦) عقود اإليجار، البند () عقود اإليجار، البند (٦٧٦٧).). معايير المحاسبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (   (٣)

معايير المحاسبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (١٦١٦) عقود اإليجار، البند () عقود اإليجار، البند (٧٥٧٥).). معايير المحاسبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (   (٤)
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على أنها دخل، إما بطريقة القســط الثابت أو أي أســاس منتظــم آخر، وبجب على على أنها دخل، إما بطريقة القســط الثابت أو أي أســاس منتظــم آخر، وبجب على 
ا عن النمط الذي  ا عن النمط الذي المؤجر تطبيق أســاس منتظم آخر إذا كان ذلك األســاس أكثر تعب يرً المؤجر تطبيق أســاس منتظم آخر إذا كان ذلك األســاس أكثر تعب يرً

تتناقص فيه الفوائد من استخدام األصل محل العقدتتناقص فيه الفوائد من استخدام األصل محل العقد(١).
ا: التأصيل الفقهي لزكاة اإلجارة. ا: التأصيل الفقهي لزكاة اإلجارة.ثانيً ثانيً

من المعلوم أن عقد اإلجارة من العقود الالزمة، ويقتضي استحقاق المستأجر من المعلوم أن عقد اإلجارة من العقود الالزمة، ويقتضي استحقاق المستأجر 
ر لألجرة، غير أنه لما كانت المنفعة تُستوفى  ر لألجرة، غير أنه لما كانت المنفعة تُستوفى للمنفعة المتعاقد عليها، واستحقاق المؤجِّ للمنفعة المتعاقد عليها، واستحقاق المؤجِّ
شيئًا فشيئًا، كان ذلك سببًا للنظر في ثبوت ملك المؤجر لألجرة، مقبوضةً كانت أم في شيئًا فشيئًا، كان ذلك سببًا للنظر في ثبوت ملك المؤجر لألجرة، مقبوضةً كانت أم في 
ذمة المســتأجر، قبل اســتيفاء المنفعة؛ إذ (مقتضى عقد اإلجارة استحقاقُ كل واحد ذمة المســتأجر، قبل اســتيفاء المنفعة؛ إذ (مقتضى عقد اإلجارة استحقاقُ كل واحد 
منهما لما عقد عليه، ومقتضى عدم تسليم المنفعة يُزلزل الملك)منهما لما عقد عليه، ومقتضى عدم تسليم المنفعة يُزلزل الملك)(٢)، فإذا انفسخ العقد ، فإذا انفسخ العقد 

قبل استيفاء المنفعة، يثبت رد األجرة للمنفعة غير المستوفاة.قبل استيفاء المنفعة، يثبت رد األجرة للمنفعة غير المستوفاة.
ق به ملك األجرة، وســبب ذلك يَرجع  ق به ملك األجرة، وســبب ذلك يَرجع  فيما يتحقَّ وقد اختلف الفقهاء وقد اختلف الفقهاء  فيما يتحقَّ

إلى تحقيق المناط لشرط تمام الملك، وفيما يلي بيان أقوالهم:إلى تحقيق المناط لشرط تمام الملك، وفيما يلي بيان أقوالهم:
: مذهب الحنفيَّة. : مذهب الحنفيَّة.أوالً أوالً

حاصل مذهب الحنفيــة أن الزكاة تجب في المقبوض من األجرة؛ ألنه ملكها حاصل مذهب الحنفيــة أن الزكاة تجب في المقبوض من األجرة؛ ألنه ملكها 
ه  قَ ينٍ لَحِ ه؛ فكان كدَ ه بالقبض، وعند االنفساخ ال يجب عليه ردُّ عين المقبوض، بل قدرُ قَ ينٍ لَحِ ه؛ فكان كدَ بالقبض، وعند االنفساخ ال يجب عليه ردُّ عين المقبوض، بل قدرُ

بعد الحول.بعد الحول.
 ، ين القويِّ ، وأمــا دين اإلجارة، فيُنظر إليه بناء على أصلهم فــي التفريق بين الدَّ ين القويِّ وأمــا دين اإلجارة، فيُنظر إليه بناء على أصلهم فــي التفريق بين الدَّ

م. ين الضعيف، كما تقدَّ م.والدَّ ين الضعيف، كما تقدَّ والدَّ
، فهو  ر مما ال تجب فيه الــزكاة؛ كعبد الخدمة والدارِ ، فهو فإذا كان األصــل المؤجَّ ر مما ال تجب فيه الــزكاة؛ كعبد الخدمة والدارِ فإذا كان األصــل المؤجَّ

معايير المحاسبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (١٦١٦) عقود اإليجار، البند ) عقود اإليجار، البند ٨١٨١. معايير المحاسبة الدولية، معيار التقرير الدولي رقم (   (١)
الذخيرة، القرافي ٤٢٤٢/٢، الشرح الكبير ، الشرح الكبير ٤٨٥٤٨٥/١. .  الذخيرة، القرافي    (٢)
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دَين ضعيف، فال تجب الزكاة فيه إال بعد قبضه، كالمال المســتفاد، وإذا كان األصل دَين ضعيف، فال تجب الزكاة فيه إال بعد قبضه، كالمال المســتفاد، وإذا كان األصل 
، وتجب الزكاة فيه وحولُه حولُ أصلِه.  ر مالَ تجارة، فهو دَين قويٌّ ، وتجب الزكاة فيه وحولُه حولُ أصلِه. المؤجَّ ر مالَ تجارة، فهو دَين قويٌّ المؤجَّ

ر عبده أو داره بنصــاب إن لم يكونا للتجارة،  ر عبده أو داره بنصــاب إن لم يكونا للتجارة، قال فــي «فتح القدير»: (ولو أجَّ قال فــي «فتح القدير»: (ولو أجَّ
؛  ه كالقويِّ لِ الحول بعد القبض في قوله، وإن كانا للتجارة كان حكمُ ؛ ال يجب، ما لم يحُ ه كالقويِّ لِ الحول بعد القبض في قوله، وإن كانا للتجارة كان حكمُ ال يجب، ما لم يحُ

ألن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية)ألن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية)(١). . 
وحكم المال المســتفاد عند الحنفيَّة أنه يُضم إلى ما عنده من نصاب من جنسه وحكم المال المســتفاد عند الحنفيَّة أنه يُضم إلى ما عنده من نصاب من جنسه 
فــي الحول، وإذا قبض األجرة وعنده نصاب من جنســها، فيضمهــا إلى ما عنده من فــي الحول، وإذا قبض األجرة وعنده نصاب من جنســها، فيضمهــا إلى ما عنده من 

النصاب في الحول، وإال استقبل به حوالً من حين القبض.النصاب في الحول، وإال استقبل به حوالً من حين القبض.
ثانيًا: مذهب المالكيَّة. ثانيًا: مذهب المالكيَّة. 

ل المالكية القول في زكاة األجرة بحسب محل اإلجارة وفق ما يلي: ل المالكية القول في زكاة األجرة بحسب محل اإلجارة وفق ما يلي:يفصِّ يفصِّ
ضَ  رَ كنى فعَ ضَ ، كالدار التي اتخذها للسُّ رَ كنى فعَ نية، كالدار التي اتخذها للسُّ روض القُ : اإلجارة الواردة على عُ نيةأوالً روض القُ : اإلجارة الواردة على عُ أوالً

ر نفسه لثالث سنين. ر نفسه لثالث سنين.له تأجيرها، أو اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان، مثل أن يؤجِّ له تأجيرها، أو اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان، مثل أن يؤجِّ
ومذهب المالكية في هذه المسائل أن الزكاة تجب في المقبوض من األجرة إذا ومذهب المالكية في هذه المسائل أن الزكاة تجب في المقبوض من األجرة إذا 
حال عليها الحول من تمام الملك، وتمامُ الملك يكون باستيفاء ما يقابلها من المنفعة. حال عليها الحول من تمام الملك، وتمامُ الملك يكون باستيفاء ما يقابلها من المنفعة. 
وال تجب الزكاة في دَين اإلجارة حينئذٍ إال بعد قبضها ولو اســتُوفيت منافعها؛ وال تجب الزكاة في دَين اإلجارة حينئذٍ إال بعد قبضها ولو اســتُوفيت منافعها؛ 

دير. ينَ المُ دير.بناء على أصلهم في عدم وجوب الزكاة في الديون إال دَ ينَ المُ بناء على أصلهم في عدم وجوب الزكاة في الديون إال دَ
روضٌ للتجارة،  روضٌ للتجارة، ، وصورته أن يكون للتاجر عُ ثانيًا: اإلجارة الواردة على مال التجارةثانيًا: اإلجارة الواردة على مال التجارة، وصورته أن يكون للتاجر عُ

ا(٢). .  دُّ حينئذٍ ربحً عَ تْبع أصلَه في الحول، ويُ اويكريها، فتجب الزكاة في دَين اإلجارة، ويَ دُّ حينئذٍ ربحً عَ تْبع أصلَه في الحول، ويُ ويكريها، فتجب الزكاة في دَين اإلجارة، ويَ
فتح القدير ١٧٦١٧٦/٢. فتح القدير    (١)

ينظر: الشــرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٦٥٤٦٥/١، والشرح الصغير ، والشرح الصغير ٣٦٠٣٦٠/١، زكاة العين، ، زكاة العين،  ينظر: الشــرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٢)
محمد التاويل، صمحمد التاويل، ص١٧٣١٧٣-١٧٥١٧٥.



التقدير في حساب األموال الزكوية في شركات المساهمةالتقدير في حساب األموال الزكوية في شركات المساهمة

٣٤٩٣٤٩

روض التجارة. أما إذا  روض التجارة. أما إذا وكذلــك إذا اكتر لإلكراء، فتكون المنفعة حينئذٍ من عُ وكذلــك إذا اكتر لإلكراء، فتكون المنفعة حينئذٍ من عُ
لو اشتر األصل بقصد االستغالل، فيكون لألجرة حكم الفوائد، كما في «المدونة»: لو اشتر األصل بقصد االستغالل، فيكون لألجرة حكم الفوائد، كما في «المدونة»: 
، وإن ابتيع لغلة = فائدةٌ ال تجب في شــيء من  وابِّ قيق والدّ ور والرَّ ، وإن ابتيع لغلة = فائدةٌ ال تجب في شــيء من (وأر غلَّة الــدُّ وابِّ قيق والدّ ور والرَّ (وأر غلَّة الــدُّ

ذلك زكاة، حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه)ذلك زكاة، حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه)(١).
ثالثًا: مذهب الشافعية.ثالثًا: مذهب الشافعية.

ط له استقرار األجرة باستيفاء المنفعة، سواء في  ط له استقرار األجرة باستيفاء المنفعة، سواء في وحاصله أن تمام الملك يُشترَ وحاصله أن تمام الملك يُشترَ
المقبوض من األجرة فــي دينها وما لم يُقبض؛ فتجب الــزكاة في دين األجرة، وفي المقبوض من األجرة فــي دينها وما لم يُقبض؛ فتجب الــزكاة في دين األجرة، وفي 

المقبوض إذا حال عليها الحول من العقد.المقبوض إذا حال عليها الحول من العقد.
ا معيَّنة،  ا أربع سنين بثمانين دينارً ا معيَّنة، قال في «نهاية المحتاج»: (ولو أكر غيره دارً ا أربع سنين بثمانين دينارً قال في «نهاية المحتاج»: (ولو أكر غيره دارً
ا، وقبضها من المكتري فاألظهر أنه ال يلزمه أن  ا، وقبضها من المكتري فاألظهر أنه ال يلزمه أن أو في الذمة كلَّ ســنة بعشــرين دينارً أو في الذمة كلَّ ســنة بعشــرين دينارً
ضٌ للسقوط بانهدام الدار،  ه؛ ألن ما لم يستقرَّ معرَّ ج إال زكاةَ ما اســتقر عليه ملكُ ضٌ للسقوط بانهدام الدار، يُخرِ ه؛ ألن ما لم يستقرَّ معرَّ ج إال زكاةَ ما اســتقر عليه ملكُ يُخرِ

ه ضعيف)(٢). .  ه ضعيف)فملكُ فملكُ
ا: مذهب الحنابلة. ا: مذهب الحنابلة.رابعً رابعً

وحاصلــه أن تمام ملك األجرة يكون بالعقد، فتجــب الزكاة في دَين اإلجارة وحاصلــه أن تمام ملك األجرة يكون بالعقد، فتجــب الزكاة في دَين اإلجارة 
فه فيها، وإن  ؛ بدليل جواز تصرُّ فه فيها، وإن والمقبوض منها، سواء استُوفيت المنفعة أم لم تستوفَ ؛ بدليل جواز تصرُّ والمقبوض منها، سواء استُوفيت المنفعة أم لم تستوفَ

ينٌ بعد الحول بالفسخ الطارئ(٣). ينٌ بعد الحول بالفسخ الطارئكان ربما يلحقه دَ كان ربما يلحقه دَ
االجتهاد المعاصر في زكاة األجرة.االجتهاد المعاصر في زكاة األجرة.

ها ما يأتي: ها ما يأتي:للفقهاء المعاصرين اتجاهات في طريقة تزكية األجرة، أهمُّ للفقهاء المعاصرين اتجاهات في طريقة تزكية األجرة، أهمُّ
المدونة ٣٢٢٣٢٢/١. المدونة    (١)

ينظر: شرح المحلي على المنهاج ٥٢٥٢/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٤٠٣٤٠/٣. ينظر: شرح المحلي على المنهاج    (٢)
ينظر: كشاف القناع ٣١٦٣١٦/٤ - -٣١٧٣١٧، شرح منتهى اإلرادات ، شرح منتهى اإلرادات ١٧٣١٧٣/٢. ينظر: كشاف القناع    (٣)



٣٥٠٣٥٠

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

االتجــاه األول: أن الزكاة تجب في الغلة أو مــا بقي منها إذا حال عليها الحولُ االتجــاه األول: أن الزكاة تجب في الغلة أو مــا بقي منها إذا حال عليها الحولُ 
بعد قبضها.بعد قبضها.

وهذا يوافق مذهب المالكيَّة في اعتبار األجرة من المال المستفاد، وإليه ذهب وهذا يوافق مذهب المالكيَّة في اعتبار األجرة من المال المستفاد، وإليه ذهب 
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي قرار رقم قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي قرار رقم ٢ في دورته الثانية، عام  في دورته الثانية، عام ١٤٠٦١٤٠٦هـ، الذي هـ، الذي 

جاء فيه: جاء فيه: 
: إن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات واألراضي المأجورة.إن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات واألراضي المأجورة. : «أوالً «أوالً

شــر، بعد دوران الحول من يوم  بع العُ شــر، بعد دوران الحول من يوم إن الزكاة تجب في الغلة، وهي رُ بع العُ ثانيًــا: ثانيًــا: إن الزكاة تجب في الغلة، وهي رُ
القبض، مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع».القبض، مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع».

ت بذلك الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة عام ١٤١٥١٤١٥هـ، حيث هـ، حيث  ت بذلك الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة عام كما أخذَ كما أخذَ
رُّ غلة للمشروع، مثل: آالت الصناعة  رُّ غلة للمشروع، مثل: آالت الصناعة جاء في توصياتها: (الموجودات المادية التي تُدِ جاء في توصياتها: (الموجودات المادية التي تُدِ
رة، وهذا النوع ال تجب الــزكاة في أصله، إنما تجب في صافي غلته  رة، وهذا النوع ال تجب الــزكاة في أصله، إنما تجب في صافي غلته والبيوت المؤجَّ والبيوت المؤجَّ
بنسبة بنسبة ٢٫٥٢٫٥% بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكِّي)% بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكِّي)(١).
االتجــاه الثاني: أن الزكاة تجب في الغلة عند قبضها إذا مر الحول منذ بدء عقد االتجــاه الثاني: أن الزكاة تجب في الغلة عند قبضها إذا مر الحول منذ بدء عقد 

اإلجارة.اإلجارة.
وهــذا القول يوافق قول الحنابلة في وجــوب األجرة بالعقد، وإليه ذهب قرار وهــذا القول يوافق قول الحنابلة في وجــوب األجرة بالعقد، وإليه ذهب قرار 
المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، في القرار رقم (المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، في القرار رقم (١١١١/٦٠٦٠) ) 

ر باألغلبية: ر باألغلبية:هـ، حيث قرَّ عام عام ١٤٠٩١٤٠٩هـ، حيث قرَّ
«ثالثًا: «ثالثًا: العقار المعد لإليجار، تجب الزكاة في أجرته فقط، دون رقبته.العقار المعد لإليجار، تجب الزكاة في أجرته فقط، دون رقبته.

ر، من حين عقد اإلجارة،  ا إلى أن األجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجِّ ر، من حين عقد اإلجارة، نظرً ا إلى أن األجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجِّ ا: نظرً ا: رابعً رابعً
فيجب إخراج زكاة األجرة، عند انتهاء الحول، من حين عقد اإلجارة بعد قبضها».فيجب إخراج زكاة األجرة، عند انتهاء الحول، من حين عقد اإلجارة بعد قبضها».

أعمال وأبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٤١٤٤١٤. أعمال وأبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (١)
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وبهذا أخذت اللجنة الدائمة في الفتو رقم (وبهذا أخذت اللجنة الدائمة في الفتو رقم (١٦٩٩٤١٦٩٩٤)، التي جاء فيها: (الدار )، التي جاء فيها: (الدار 
المعــدة لإليجار ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها، فإذا تم عليها حولٌ من حين المعــدة لإليجار ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها، فإذا تم عليها حولٌ من حين 

شر ٢٫٥٢٫٥%)%)(١). .  شر العقد، فإنه يخرج منها ربع العُ العقد، فإنه يخرج منها ربع العُ
االتجــاه الثالث: أن األجــرة تُضم في الحــول والنصاب إلى مــا لد مالك االتجــاه الثالث: أن األجــرة تُضم في الحــول والنصاب إلى مــا لد مالك 

بعَ العُشر (٢٫٥٢٫٥%).%). روضِ تجارة، وتُزكَّى رُ بعَ العُشر (المستغالت من نقود وعُ روضِ تجارة، وتُزكَّى رُ المستغالت من نقود وعُ
وهذا القول يوافق قول الحنفيَّة في المال المستفاد، وإليه ذهب المؤتمر العالمي وهذا القول يوافق قول الحنفيَّة في المال المستفاد، وإليه ذهب المؤتمر العالمي 
األول للــزكاة عام األول للــزكاة عام ١٤٠٤١٤٠٤هـــ باألكثرية، حيث جاء في توصياته: (هذه المســتغالت هـــ باألكثرية، حيث جاء في توصياته: (هذه المســتغالت 
دت اآلراء في  دت اآلراء في اتفقَت اللجنة على أنه ال زكاة فــي أعيانها، وإنما تُزكى غلتها، وقد تعدَّ اتفقَت اللجنة على أنه ال زكاة فــي أعيانها، وإنما تُزكى غلتها، وقد تعدَّ
 األكثرية أن الغلة تُضم في النصاب والحول إلى ما لد كيفية زكاة هذه الغلة: فــرأ األكثرية أن الغلة تُضم في النصاب والحول إلى ما لد كيفية زكاة هذه الغلة: فــرأ
برأ الذمة  شر، وتَ روضِ التجارة، وتُزكى بنسبة ربع العُ برأ الذمة مالكي المســتغالت من نقود وعُ شر، وتَ روضِ التجارة، وتُزكى بنسبة ربع العُ مالكي المســتغالت من نقود وعُ
بذلــك، ورأ البعض أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات األصلية بذلــك، ورأ البعض أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات األصلية 
لمالكيها، بعد طرح التكاليف ومقابل نســبة االســتهالك، وتُزكَّى فور قبضها بنســبة لمالكيها، بعد طرح التكاليف ومقابل نســبة االســتهالك، وتُزكَّى فور قبضها بنســبة 

روع والثمار)(٢). ا على زكاة الزُّ روع والثمار)%) قياسً ا على زكاة الزُّ شر (١٠١٠%) قياسً شر (العُ العُ
كما أخذت به ندوة الزكاة في دورتها السادســة، حيث جاء في توصياتها: (ال كما أخذت به ندوة الزكاة في دورتها السادســة، حيث جاء في توصياتها: (ال 
دا لالستغالل وتحصيل الريع إلى أن يكتمل  دا لالستغالل وتحصيل الريع إلى أن يكتمل زكاة في المشروع قبل اكتماله إذا كان معَ زكاة في المشروع قبل اكتماله إذا كان معَ

ه إلى سائر أموال المزكِّي)(٣). ا، فيُزكَّى ريعه بضمِّ ق ريعً ه إلى سائر أموال المزكِّي)ويحقِّ ا، فيُزكَّى ريعه بضمِّ ق ريعً ويحقِّ
كما أخذ بذلك المجلس الشــرعيُّ لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات كما أخذ بذلك المجلس الشــرعيُّ لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية في المعيار الشرعي رقم (المالية اإلسالمية في المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) الزكاة، البند ) الزكاة، البند ٢/٤: (ال زكاة في أعيان : (ال زكاة في أعيان 

فتاو اللجنة الدائمة، المجموعة الثانية ١٠٠١٠٠/٦. فتاو اللجنة الدائمة، المجموعة الثانية    (١)
أعمال وأبحاث مؤتمر الزكاة األول، ص٤٤٢٤٤٢. أعمال وأبحاث مؤتمر الزكاة األول، ص   (٢)

أعمال وأبحاث الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٤١٤٤١٤. أعمال وأبحاث الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (٣)



٣٥٢٣٥٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

رة) ما دامت ليس  ةِ للدخل، مثل المستغالت (األعيان المؤجَّ رة) ما دامت ليس الموجودات الثابتة الدارَّ ةِ للدخل، مثل المستغالت (األعيان المؤجَّ الموجودات الثابتة الدارَّ
ه  تِها في نهاية الحول بضمِّ دةً للتجارة، وإنما تجب الزكاة فيما يبقى من إيرادها وغلَّ ه معَ تِها في نهاية الحول بضمِّ دةً للتجارة، وإنما تجب الزكاة فيما يبقى من إيرادها وغلَّ معَ

إلى الموجودات الزكوية األخر وتزكيته). إلى الموجودات الزكوية األخر وتزكيته). 
رة إجارة تمويلية منتهية بالتمليك: رة إجارة تمويلية منتهية بالتمليك:زكاة األصول المؤجَّ زكاة األصول المؤجَّ

ل الذي يتملَّك المنفعة  م أن اإليجار التمويليَّ في القانون يتميَّز بوجود المموِّ ل الذي يتملَّك المنفعة تقدَّ م أن اإليجار التمويليَّ في القانون يتميَّز بوجود المموِّ تقدَّ
ر لألصــل أم ال، أو مع قصد  ر لألصــل أم ال، أو مع قصد بقصــد تأجيرها للغير، ســواء أكان ذلك مع تملُّك المؤجِّ بقصــد تأجيرها للغير، ســواء أكان ذلك مع تملُّك المؤجِّ
 ، ، تمليك المؤجر لألصل المؤجر، ومحلُّ اإلشــكال إن كان عقد اإليجار يلحقه التمليكُ تمليك المؤجر لألصل المؤجر، ومحلُّ اإلشــكال إن كان عقد اإليجار يلحقه التمليكُ

وقد انتهت فتو الندوة الثالثة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة إلى ما يلي:وقد انتهت فتو الندوة الثالثة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة إلى ما يلي:
ةَ التحصيل إلى  ، متى كانت مرجــوَّ م األقســاط الواجبــةُ التحصيلِ ةَ التحصيل إلى تُضَ ، متى كانت مرجــوَّ م األقســاط الواجبــةُ التحصيلِ : تُضَ : أوالً أوالً

ا في وعاء الزكاة. لة بالفعل، ويتم إدراجها معً ا في وعاء الزكاة.األقساط المحصَّ لة بالفعل، ويتم إدراجها معً األقساط المحصَّ
دُّ أقســاط اإلهالك، وكذا مصروفات الصيانة غير التشغيلية، باإلضافة  عَ دُّ أقســاط اإلهالك، وكذا مصروفات الصيانة غير التشغيلية، باإلضافة تُ عَ ثانيًا: ثانيًا: تُ

إلى مصروفات التأمين على األصول = من النفقات واجبة الحسم من اإليرادات.إلى مصروفات التأمين على األصول = من النفقات واجبة الحسم من اإليرادات.
ثالثًا: ثالثًا: يُزكَّى ثمن المبيع حسب ما آل إليه عند تمام البيع، سواء أكان ذلك خالل يُزكَّى ثمن المبيع حسب ما آل إليه عند تمام البيع، سواء أكان ذلك خالل 

مدة اإلجارة أو في نهايتها.مدة اإلجارة أو في نهايتها.
ر نفقاتٍ واجبةَ الحسم  ر نفقاتٍ واجبةَ الحسم تُعد األقســاط واجبة الدفع من المستأجر للمؤجِّ ا: تُعد األقســاط واجبة الدفع من المستأجر للمؤجِّ ا: رابعً رابعً

من إيرادات المستأجر طوال مدة اإلجارة.من إيرادات المستأجر طوال مدة اإلجارة.
ومستند ما انتهت إليه الندوة ومستند ما انتهت إليه الندوة أن هذه األصول يجتمع فيها نيةُ اإلجارة ونية البيع أن هذه األصول يجتمع فيها نيةُ اإلجارة ونية البيع 
من حين التملك، فال يصحُّ أخذ إحد النيَّتينِ دون األخر، ووجود عقد اإلجارة لم من حين التملك، فال يصحُّ أخذ إحد النيَّتينِ دون األخر، ووجود عقد اإلجارة لم 
رة في ســنوات اإلجارة، وزكاةَ  رة في ســنوات اإلجارة، وزكاةَ يَقطع نيةَ البيع، وعلى هذا فتُزكى زكاةَ األصول المؤجَّ يَقطع نيةَ البيع، وعلى هذا فتُزكى زكاةَ األصول المؤجَّ
روض التجارة في ســنة التمليك، فتُزكى في سنة البيع لسنة واحدة، أي يزكى الثمن  روض التجارة في ســنة التمليك، فتُزكى في سنة البيع لسنة واحدة، أي يزكى الثمن عُ عُ
كامالً مرة واحدة عند البيع، إال أنه يتعذر أن تزكى الشــركات عند البيع؛ ألنه ليس لها كامالً مرة واحدة عند البيع، إال أنه يتعذر أن تزكى الشــركات عند البيع؛ ألنه ليس لها 
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لها  لها إال حولٌ و احد في نهاية الســنة المالية، فإذا زكى المكلَّف الدفعاتِ التي ســيحصِّ إال حولٌ و احد في نهاية الســنة المالية، فإذا زكى المكلَّف الدفعاتِ التي ســيحصِّ
ق له أن زكَّى عوض تمليك األصــل لمرة واحدة، وبذا نكون قد  ق له أن زكَّى عوض تمليك األصــل لمرة واحدة، وبذا نكون قد لعــام قادم، فقد تحقَّ لعــام قادم، فقد تحقَّ

راعينا النيَّتينِ في احتساب الزكاة: نية اإلجارة، ونية البيعراعينا النيَّتينِ في احتساب الزكاة: نية اإلجارة، ونية البيع(١).
االختيار والترجيح:االختيار والترجيح:

ا تاما للمؤجر، ســواء في  ا مملوكةٌ ملكً مً ا تاما للمؤجر، ســواء في الذي يظهر أن األجرة المقبوضة مقدَّ ا مملوكةٌ ملكً مً الذي يظهر أن األجرة المقبوضة مقدَّ
؛ ألنه متمكن  ؛ ألنه متمكن إجارة األعمال أو إجارة األعيان، سواء استُوفيت المنفعة أو لم تستوفَ إجارة األعمال أو إجارة األعيان، سواء استُوفيت المنفعة أو لم تستوفَ
من تنميتها، وما قد يَعرِض له من احتمال مطالبته بشيء من األجرة، فال يعتبر به إال أن من تنميتها، وما قد يَعرِض له من احتمال مطالبته بشيء من األجرة، فال يعتبر به إال أن 

ين الجديد الذي يطالب به في ذمته. ق سببه، ويكون بمثابة الدَّ ين الجديد الذي يطالب به في ذمته.يتحقَّ ق سببه، ويكون بمثابة الدَّ يتحقَّ
وأما إذا كانت األجرة دينًا، فيفرق بين إجارة األعيان، وإجارة األشخاص.وأما إذا كانت األجرة دينًا، فيفرق بين إجارة األعيان، وإجارة األشخاص.

فأما دَين اإلجارة فهو دَين مستقرٌّ من العقد في إجارة األعيان وتجب زكاته إذا كان فأما دَين اإلجارة فهو دَين مستقرٌّ من العقد في إجارة األعيان وتجب زكاته إذا كان 
لُ بقيمته، وال يجب  لُ بقيمته، وال يجب مرجوَّ السداد، ويُعامَل معاملة الديون فيُزكَّى الحالُّ بعدده والمؤجَّ مرجوَّ السداد، ويُعامَل معاملة الديون فيُزكَّى الحالُّ بعدده والمؤجَّ
إخراج زكاة شــيء حتى يقبضه كسائر الديون، وتعتبر القيمة القابلة للتحقق في التقدير إخراج زكاة شــيء حتى يقبضه كسائر الديون، وتعتبر القيمة القابلة للتحقق في التقدير 
المحاســبي قيمةً معتبرة في تقدير دين اإلجارة؛ إذا ظهــر فيها قصدُ التمويل، أو كانت المحاســبي قيمةً معتبرة في تقدير دين اإلجارة؛ إذا ظهــر فيها قصدُ التمويل، أو كانت 

. .األجرة متغيرةً األجرة متغيرةً
رة بعد انتهاء  رة بعد انتهاء وإذا وقع االتفاق مع المســتأجر على تملُّك العيــن المؤجَّ وإذا وقع االتفاق مع المســتأجر على تملُّك العيــن المؤجَّ
يه  م ثمن البيع (دفعــة التملُّك) إلى ما لديه مــن النصاب ويزكِّ يه العقــد، فإنه يضُ م ثمن البيع (دفعــة التملُّك) إلى ما لديه مــن النصاب ويزكِّ العقــد، فإنه يضُ
لحوله على اعتبار أنها مستغالت ال تجب الزكاة في أصلها، وال يكون لها حكمُ لحوله على اعتبار أنها مستغالت ال تجب الزكاة في أصلها، وال يكون لها حكمُ 
ــروض ال تجارة بنية البيع الطارئة، أو يقال: إن لها حكمَ عروض المحتكِر عند  ــروض ال تجارة بنية البيع الطارئة، أو يقال: إن لها حكمَ عروض المحتكِر عند عُ عُ
دُّ الدفعة األخيرة مهما  عَ دُّ الدفعة األخيرة مهما المالكيَّــة، فيزكي ثمن األصل عند البيع لمرة واحدة، وتُ عَ المالكيَّــة، فيزكي ثمن األصل عند البيع لمرة واحدة، وتُ
طرق حساب زكاة األسهم والديون التمويلية، د. يوسف الشبيلي، ضمن بحوث ندوة البركة  طرق حساب زكاة األسهم والديون التمويلية، د. يوسف الشبيلي، ضمن بحوث ندوة البركة    (١)

الرابعة والثالثين، صالرابعة والثالثين، ص٣٢٣٢. . 
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هــا قيمةً لهــذا األصل؛ ألن قيمة هذه األصول تتأثــر بما يتعلق بها من  هــا قيمةً لهــذا األصل؛ ألن قيمة هذه األصول تتأثــر بما يتعلق بها من كان قدرُ كان قدرُ
حقوق والتزامات.حقوق والتزامات.

وأما دين إجارة األشــخاص، فال يظهر أنه دين مستقر، والفرق بينه وبين إجارة وأما دين إجارة األشــخاص، فال يظهر أنه دين مستقر، والفرق بينه وبين إجارة 
األعيــان أن العين لما كانت بيد المســتأجر كان ذلك بمثابة حيــازة منافعها، فيكون األعيــان أن العين لما كانت بيد المســتأجر كان ذلك بمثابة حيــازة منافعها، فيكون 
ا بحيازة العين المؤجرة، ولهذا يجوز له تأجيرها على الغير، بخالف دين  ا بحيازة العين المؤجرة، ولهذا يجوز له تأجيرها على الغير، بخالف دين دينها مستقرً دينها مستقرً

الخدمة.الخدمة.
ويحتمل أن يقال: إن دين اإلجارة ال تجب الزكاة فيه من حيث األصل كما هو ويحتمل أن يقال: إن دين اإلجارة ال تجب الزكاة فيه من حيث األصل كما هو 
مذهب الجمهور، ويضم إلى ما عند المكلف من النصاب ويزكيه لحوله، لكن يستثنى مذهب الجمهور، ويضم إلى ما عند المكلف من النصاب ويزكيه لحوله، لكن يستثنى 
من ذلك اإلجارة التمويلية فتجب زكاتها بحســب التقدير المحاسبي؛ ألنها تدور بين من ذلك اإلجارة التمويلية فتجب زكاتها بحســب التقدير المحاسبي؛ ألنها تدور بين 

أمرين:أمرين:
١- أالَّ تكون منتهية بالتمليك، فهــذه تجب زكاتها؛ بناء على مذهب المالكية - أالَّ تكون منتهية بالتمليك، فهــذه تجب زكاتها؛ بناء على مذهب المالكية 

من أن ما اكتري لإلكراء فهو دين تجارة تجب زكاته.من أن ما اكتري لإلكراء فهو دين تجارة تجب زكاته.
٢- أن تكون منتهية بالتمليك، فهذه إما أن تلحق بالمســألة الســابقة، وإن لم - أن تكون منتهية بالتمليك، فهذه إما أن تلحق بالمســألة الســابقة، وإن لم 
يقل بذلك المالكية يقل بذلك المالكية ؛ ألن المنفعة تملكها الممول بغرض إعادة تأجيرها، فهي ؛ ألن المنفعة تملكها الممول بغرض إعادة تأجيرها، فهي 
بمعنى ما اكتري لإلكــراء. أو يقال: إن الزكاة ال تجب فــي األجرة، لكن تجب زكاة بمعنى ما اكتري لإلكــراء. أو يقال: إن الزكاة ال تجب فــي األجرة، لكن تجب زكاة 
األصــل المؤجر، وأن يقوم بما يقوم به دين اإلجــارة في القوائم المالية؛ ألن األعيان األصــل المؤجر، وأن يقوم بما يقوم به دين اإلجــارة في القوائم المالية؛ ألن األعيان 
تختلــف قيمتها بما عليها من العقود، وأصول اإلجارة التمويلية تقوم بقيمتها، فتجب تختلــف قيمتها بما عليها من العقود، وأصول اإلجارة التمويلية تقوم بقيمتها، فتجب 

الزكاة فيه من هذا الوجه كل عام، والله أعلم.الزكاة فيه من هذا الوجه كل عام، والله أعلم.
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التقدير في حساب عروض التجارةالتقدير في حساب عروض التجارة

المطلب األول: التقدير في حساب البضاعة في المخزون.المطلب األول: التقدير في حساب البضاعة في المخزون.
روض التجارة أن الزكاة تجب في قيمتها، وأن الشارع لم  م أن األصل في عُ روض التجارة أن الزكاة تجب في قيمتها، وأن الشارع لم تقدَّ م أن األصل في عُ تقدَّ
ا معيَّنًا منها، وأن اإلجماع منعقد على أن نصاب الزكاة فيها هو نصاب  د فيها نصابً ا معيَّنًا منها، وأن اإلجماع منعقد على أن نصاب الزكاة فيها هو نصاب يحدِّ د فيها نصابً يحدِّ
الزكاة في الذهب أو الفضة، وأن معرفة النصاب والقدر الواجب في الزكاة يكون من الزكاة في الذهب أو الفضة، وأن معرفة النصاب والقدر الواجب في الزكاة يكون من 

خالل التقويم لهذه العروض. خالل التقويم لهذه العروض. 
: مفهوم البضاعة في المخزون. : مفهوم البضاعة في المخزون.أوالً أوالً

ف المعايير الدولية المخزونَ بأنها: (أصول (أ) محتفَظ بها للبيع في السياق  ف المعايير الدولية المخزونَ بأنها: (أصول (أ) محتفَظ بها للبيع في السياق تعرِّ تعرِّ
العادي لألعمال؛ أو (ب) في مرحلة اإلنتاج لمثل هذا البيع، أو (ج) في شــكل موادَّ العادي لألعمال؛ أو (ب) في مرحلة اإلنتاج لمثل هذا البيع، أو (ج) في شــكل موادَّ 

خامٍ أو مهمات ستُستخدم في عملية اإلنتاج أو في تقديم الخدمات)خامٍ أو مهمات ستُستخدم في عملية اإلنتاج أو في تقديم الخدمات)(١).
 ، ق أيُّهما أقلُّ ، ويكــون قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمــة القابلة للتحقُّ ق أيُّهما أقلُّ ويكــون قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمــة القابلة للتحقُّ
وال تقتصــر التكلفة على ثمن الشــراء، بل تشــمل التكلفة جميع تكاليف الشــراء، وال تقتصــر التكلفة على ثمن الشــراء، بل تشــمل التكلفة جميع تكاليف الشــراء، 
لُها لجلب المخزون إلى موقعه  لُها لجلب المخزون إلى موقعه وتكاليف التحويل، والتكاليف األخر التي يتم تحمُّ وتكاليف التحويل، والتكاليف األخر التي يتم تحمُّ
دة، غير  ن في تكاليف االقتراض في حاالت محدَّ دة، غير الحاليِّ وحالته الراهنة، كما قد تتضمَّ ن في تكاليف االقتراض في حاالت محدَّ الحاليِّ وحالته الراهنة، كما قد تتضمَّ

معيار المحاسبة الدولي رقم (٢) المخزون، البند () المخزون، البند (٦). ).  معيار المحاسبة الدولي رقم (   (١)
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ق، وذلك للبنود التي تكون قيمتها  ق، وذلك للبنود التي تكون قيمتها أن هذه التكلفة قد تخفض إلى القيمة القابلة للتحقُّ أن هذه التكلفة قد تخفض إلى القيمة القابلة للتحقُّ
القابلة للتحقق أقلَّ من تكلفتهاالقابلة للتحقق أقلَّ من تكلفتها(١).

قه  قه وأما القيمــة القابلة للتحقق، فيُقصد بها صافي المبلــغ الذي تتوقَّع أن تحقِّ وأما القيمــة القابلة للتحقق، فيُقصد بها صافي المبلــغ الذي تتوقَّع أن تحقِّ
من بيع المخزون في السياق العادي لألعمال، وهي تختلف عن القيمة العادلة، وهي من بيع المخزون في السياق العادي لألعمال، وهي تختلف عن القيمة العادلة، وهي 
ــه في السوق الرئيسة  ــه في السوق الرئيسة الســعر الذي كانت ســتتم به معاملةٌ نظامية لبيع المخزون نفسِ الســعر الذي كانت ســتتم به معاملةٌ نظامية لبيع المخزون نفسِ
أو الســوق ذات المزايا األفضل لذلك المخزون بين مشــاركين في السوق في تاريخ أو الســوق ذات المزايا األفضل لذلك المخزون بين مشــاركين في السوق في تاريخ 
ا لطريقتها في البيع والتزاماتها مع  دها المنشأة تبعً ق تحدِّ ا لطريقتها في البيع والتزاماتها مع القياس؛ فالقيمة القابلة للتحقُّ دها المنشأة تبعً ق تحدِّ القياس؛ فالقيمة القابلة للتحقُّ
لزم أن تكون مســاوية للقيمة العادلة (القيمة السوقيَّة باصطالح معايير  لزم أن تكون مســاوية للقيمة العادلة (القيمة السوقيَّة باصطالح معايير عمالئها، وال يَ عمالئها، وال يَ

ا منها تكاليفُ البيع(٢). ا منها تكاليفُ البيعالتقويم) مطروحً التقويم) مطروحً
ا: التقويم الشرعي لعروض التجارة. ا: التقويم الشرعي لعروض التجارة.ثانيً ثانيً

القاعدة الشــرعية العامة في التقويم هو أن يكون التقويم على أســاس العدل؛ القاعدة الشــرعية العامة في التقويم هو أن يكون التقويم على أســاس العدل؛ 
ين للزكاة، كما ذكره اإلمام الباجي،  ين للزكاة، كما ذكره اإلمام الباجي، لئال يكون إجحافٌ بحقِّ المزكِّي أو بحقِّ المستحقِّ لئال يكون إجحافٌ بحقِّ المزكِّي أو بحقِّ المستحقِّ
ه قيمةَ عدل بما تســاوي حين تقويمه، ال ينظُر إلى شــرائه،  ضَ رْ م عَ قوِّ ه قيمةَ عدل بما تســاوي حين تقويمه، ال ينظُر إلى شــرائه، فقال: (المدير يُ ضَ رْ م عَ قوِّ فقال: (المدير يُ
وإنما ينظُر إلى قيمتــه على البيع المعروف، دون بيع الضــرورة؛ ألن ذلك هو الذي وإنما ينظُر إلى قيمتــه على البيع المعروف، دون بيع الضــرورة؛ ألن ذلك هو الذي 
ب دون ما قبل ذلك أو بعده)(٣). .  راعى في األموال والنُّصُ ب دون ما قبل ذلك أو بعده)يملكه في ذلك الوقت، والمُ راعى في األموال والنُّصُ يملكه في ذلك الوقت، والمُ
والذي عليه عامة الفقهاء والذي عليه عامة الفقهاء أن التقويم لعُروض التجارة يكون بالقيمة الســوقية، أن التقويم لعُروض التجارة يكون بالقيمة الســوقية، 
وهو قول جماهير أهل العلم من المذاهــب األربعة وغيرهم؛ لحديث جابر بن زيد، وهو قول جماهير أهل العلم من المذاهــب األربعة وغيرهم؛ لحديث جابر بن زيد، 
 : هرانَ : ميمون بن مِ هرانَ جْ زكاته)(٤)، ولقول ، ولقول ميمون بن مِ مه بثمنه يوم حلَّت فيه الزكاة، ثم أَخرِ جْ زكاته)وفيه: (قوِّ مه بثمنه يوم حلَّت فيه الزكاة، ثم أَخرِ وفيه: (قوِّ

معيار المحاسبة الدولي رقم (٢) المخزون، البند () المخزون، البند (٩، ، ١٠١٠، ، ١٧١٧). ).  معيار المحاسبة الدولي رقم (   (١)
معيار المحاسبة الدولي رقم (٢) المخزون، البند () المخزون، البند (٧).). معيار المحاسبة الدولي رقم (   (٢)

شرح المنتقى ١٢٤١٢٤/٢. .  شرح المنتقى    (٣)
أخرجه أبو عبيد في األموال، برقم (١١٢٣١١٢٣)، وإسناده ال بأس به.)، وإسناده ال بأس به. أخرجه أبو عبيد في األموال، برقم (   (٤)
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ه قيمة النقد)(١). مْ ه قيمة النقد)(فقوِّ مْ (فقوِّ
وقد اختلَف العلماء في التقويم: هل يكون في وقت وجوب الزكاة أو في وقت وقد اختلَف العلماء في التقويم: هل يكون في وقت وجوب الزكاة أو في وقت 

األداء؟ على قولين:األداء؟ على قولين:
القــول األول: القــول األول: أن التقويم يكون في وقت الوجوب، وهــو مذهب الحنفيَّةأن التقويم يكون في وقت الوجوب، وهــو مذهب الحنفيَّة(٢)، ، 

والمالكيَّةوالمالكيَّة(٣)، والشافعية، والشافعية(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥).
.(٦) القول الثاني: القول الثاني: أن التقويم يكون في وقت األداء، وهو قول الصاحبينِأن التقويم يكون في وقت األداء، وهو قول الصاحبينِ

والخــالف مبنيٌّ على: والخــالف مبنيٌّ على: أن الواجب عند الجمهور هــو القيمة ابتداء، فتبثت في أن الواجب عند الجمهور هــو القيمة ابتداء، فتبثت في 
ذمته يــومَ الوجوب، وأما عند أبي حنيفة فالواجب عنــده التخيير بين العين والقيمة، ذمته يــومَ الوجوب، وأما عند أبي حنيفة فالواجب عنــده التخيير بين العين والقيمة، 
فيســتند إلى وقت ثبوت الخيــار، وهو وقت الوجوب، أما علــى مذهب الصاحبين فيســتند إلى وقت ثبوت الخيــار، وهو وقت الوجوب، أما علــى مذهب الصاحبين 

فالواجب عندهما هو جزء من العين، وله إخراجها بالقيمة، فتُعتبر يومَ األداء.فالواجب عندهما هو جزء من العين، وله إخراجها بالقيمة، فتُعتبر يومَ األداء.
مكان التقويم:مكان التقويم:

ولم أظفر بنصوص للفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فيما يتعلق بمكان ولم أظفر بنصوص للفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فيما يتعلق بمكان 
م بســعر البلد الذي فيه المال،  م بســعر البلد الذي فيه المال، التقويــم، غير أن الحنفيَّــة نصوا على أن العُروض تُقوَّ التقويــم، غير أن الحنفيَّــة نصوا على أن العُروض تُقوَّ
بِ البالد إليه،  بِ البالد إليه، وليس بسعر البلد الذي فيه المالك، ولو كان المال في مفازة فبسعر أقرَ وليس بسعر البلد الذي فيه المالك، ولو كان المال في مفازة فبسعر أقرَ
مها) أي المالك في البلــد الذي فيه المال، حتى  مها) أي المالك في البلــد الذي فيه المال، حتى قال في «فتح القديــر»: (قوله: (يقوِّ قال في «فتح القديــر»: (قوله: (يقوِّ
، يعتبر قيمته في ذلك  ، يعتبر قيمته في ذلك لــو كان بُعث عند التجارة إلى بلد أخر لحاجة فحــال الحولُ لــو كان بُعث عند التجارة إلى بلد أخر لحاجة فحــال الحولُ

أخرجه أبو عبيد في األموال بهذا اللفظ، برقم (١١٢٥١١٢٥)، وإسناده صحيح.)، وإسناده صحيح. أخرجه أبو عبيد في األموال بهذا اللفظ، برقم (   (١)
فتح القدير ٢١٩٢١٩/٢، الفتاو الهندية ، الفتاو الهندية ١٧٩١٧٩/٢. فتح القدير    (٢)

شرح المنتقى ١٤٢١٤٢/٢، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٣٣١٣٣١/١. شرح المنتقى    (٣)
البيان للعمراني ٣١٩٣١٩/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٠٠٣٠٠/٣. البيان للعمراني    (٤)

كشاف القناع ٤٢٤٢/٥، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢/ / ٢٧٢٢٧٢. كشاف القناع    (٥)
فتح القدير ٢١٩٢١٩/٢، الفتاو الهندية ، الفتاو الهندية ١٧٩١٧٩/٢. فتح القدير    (٦)
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البلد، ولو كان في مفــازة تُعتبر قيمتَه في أقرب األمصار إلى ذلك الموضع، وكذا في البلد، ولو كان في مفــازة تُعتبر قيمتَه في أقرب األمصار إلى ذلك الموضع، وكذا في 
.(١)(الفتاو(الفتاو

تقويم السلع الكاسدة:تقويم السلع الكاسدة:
مقتضى مذهب الجمهور أنه ال فرق في التقويم بين السلع البائرة وغيرها، وأن مقتضى مذهب الجمهور أنه ال فرق في التقويم بين السلع البائرة وغيرها، وأن 

ا.  ا. التقويم واجب فيها جميعً التقويم واجب فيها جميعً
كمُ  دير والمحتكِر؛ فأما المحتكر فحُ قون بين المُ م أنهــم يفرِّ كمُ أما المالكيَّة، فتَقدَّ دير والمحتكِر؛ فأما المحتكر فحُ قون بين المُ م أنهــم يفرِّ أما المالكيَّة، فتَقدَّ
م ما  يها لعام بعد إن يبيعها بنصــاب نقد. وأما المدير فيُقوِّ مار يزكِّ روضــه كمالِ الضِّ م ما عُ يها لعام بعد إن يبيعها بنصــاب نقد. وأما المدير فيُقوِّ مار يزكِّ روضــه كمالِ الضِّ عُ
عنده من العروض كلَّ عام إذا اســتوفت الشروط، وقد ذكروا أن السلع إذا بارت فإنه عنده من العروض كلَّ عام إذا اســتوفت الشروط، وقد ذكروا أن السلع إذا بارت فإنه 
نية وال لالحتكار،  لُها للقُ لها في التقويم ويؤدي زكاتها كلَّ عام؛ ألن بوارها ال ينقُ نية وال لالحتكار، يُدخِ لُها للقُ لها في التقويم ويؤدي زكاتها كلَّ عام؛ ألن بوارها ال ينقُ يُدخِ
قوا بين االحتكار والبوار، وإن  قوا بين االحتكار والبوار، وإن وهذا هو المشــهور عندهم، وهو قول ابن القاسم. وفرَّ وهذا هو المشــهور عندهم، وهو قول ابن القاسم. وفرَّ
، وفي  ، وفي كان في كلٍّ منهما انتظارُ السوق، هو أن المنتظر في االحتكار: الربحُ الذي له بالٌ كان في كلٍّ منهما انتظارُ السوق، هو أن المنتظر في االحتكار: الربحُ الذي له بالٌ

البوار: ربحٌ ما أو بيعٌ بال خسارة.البوار: ربحٌ ما أو بيعٌ بال خسارة.
وذهب ابن نافع وســحنون إلى أن الســلع إذا بارت تنتقل لالحتكار، وخص وذهب ابن نافع وســحنون إلى أن الســلع إذا بارت تنتقل لالحتكار، وخص 
م  قوَّ م اللخمي وابن يونس الخــالفَ بما إذا بار األقل، أما إذا بار النصف أو األكثر فال يُ قوَّ اللخمي وابن يونس الخــالفَ بما إذا بار األقل، أما إذا بار النصف أو األكثر فال يُ
ا  ا عندهم، وأطلق ابن بشــير الخالف بناء على أن الحكم لنيته؛ إذ لو وجد مشتريً ا اتفاقً ا عندهم، وأطلق ابن بشــير الخالف بناء على أن الحكم لنيته؛ إذ لو وجد مشتريً اتفاقً

لباع، أو للموجود وهو انتظار السوقلباع، أو للموجود وهو انتظار السوق(٢).
واألظهر أن البضاعة الراكدة متى ما زالت معروضة للبيع، فإنه تجب زكاتها كلَّ واألظهر أن البضاعة الراكدة متى ما زالت معروضة للبيع، فإنه تجب زكاتها كلَّ 
ت الندوة الثالثة والعشرون لقضايا الزكاة المعاصرة،  م بسعرها، وبهذا أخذَ ت الندوة الثالثة والعشرون لقضايا الزكاة المعاصرة، عام، وتقوَّ م بسعرها، وبهذا أخذَ عام، وتقوَّ

فتح القدير ٢١٩٢١٩/٢، وينظر: الفتاو الهندية ، وينظر: الفتاو الهندية ١٧٩١٧٩/٢. فتح القدير    (١)
المدونة ١/ / ٣١١٣١١، التبصرة ، التبصرة ٢/ / ٨٩٧٨٩٧، التنبيه على مبادئ التوجيه ، التنبيه على مبادئ التوجيه ٢/ / ٨٠٤٨٠٤، شرح الخرشي ، شرح الخرشي  المدونة    (٢)

.١٩١٩/٢
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حيث جاء فيها: (تزكَّى عروض التجارة الكاســدة كلَّ عام حسب قيمتها السوقيَّة يوم حيث جاء فيها: (تزكَّى عروض التجارة الكاســدة كلَّ عام حسب قيمتها السوقيَّة يوم 
وجوب الزكاة، مهما كانت هذه القيمة)وجوب الزكاة، مهما كانت هذه القيمة)(١).

االجتهاد الجماعي في تقويم المخزون.االجتهاد الجماعي في تقويم المخزون.
وقد انتهى االجتهاد الجماعيُّ المعاصر، كما في المعيار الشــرعي رقم (وقد انتهى االجتهاد الجماعيُّ المعاصر، كما في المعيار الشــرعي رقم (٣٥٣٥) ) 
بشــأن الزكاة الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة، إلى أنه يتم بشــأن الزكاة الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة، إلى أنه يتم 
روض التجارة بالقيمة الســوقية للبيع في مكان وجودها، حسب طريقة بيعها  روض التجارة بالقيمة الســوقية للبيع في مكان وجودها، حسب طريقة بيعها تقويم عُ تقويم عُ
م بالتكلفة أو السوق  برة باألغلب، وال تُقوَّ م بالتكلفة أو السوق بالجملة أو التجزئة، فإن كان البيع بهما فالعِ برة باألغلب، وال تُقوَّ بالجملة أو التجزئة، فإن كان البيع بهما فالعِ
ــر تقويمها تُزكى بالتكلفة. وفي حال تغير األســعار بين يومَي  ــر تقويمها تُزكى بالتكلفة. وفي حال تغير األســعار بين يومَي أيهما أقل، لكن إنْ تعسَّ أيهما أقل، لكن إنْ تعسَّ

الوجوب واألداء فالعبرة بسعرها يوم الوجوب.الوجوب واألداء فالعبرة بسعرها يوم الوجوب.
وذهب الشــيخ محمد سليمان األشقروذهب الشــيخ محمد سليمان األشقر(٢)  إلى أن تقويم عروض التجارة  إلى أن تقويم عروض التجارة 
يكــون بالتكلفة؛ وعلَّل ذلك بأنه أبلغ في معرفة المالية؛ ألنه ظهر قيمته مرة بهذا النقد يكــون بالتكلفة؛ وعلَّل ذلك بأنه أبلغ في معرفة المالية؛ ألنه ظهر قيمته مرة بهذا النقد 

الذي وقع به الشراء، والظاهر أنه اشتراها بقيمتها؛ ألن الغبن نادر.الذي وقع به الشراء، والظاهر أنه اشتراها بقيمتها؛ ألن الغبن نادر.
وير وير  أن التقويم المحاســبي ال يتعارض مع الطريقة الشرعية، فقال:  أن التقويم المحاســبي ال يتعارض مع الطريقة الشرعية، فقال: 
 . دُّ . (ونحن نر أن المسألة محلٌّ إلعادة النظر، وأن القول بأنها تعتبر بسعر التكلفة أسَ دُّ (ونحن نر أن المسألة محلٌّ إلعادة النظر، وأن القول بأنها تعتبر بسعر التكلفة أسَ
ووجه ذلك عندنا أن ازدياد ســعر الســوق عن مبلغ التكلفة يكون في الغالب بسبب ووجه ذلك عندنا أن ازدياد ســعر الســوق عن مبلغ التكلفة يكون في الغالب بسبب 
بِعه نقلُ السلع من بلد  لَه التاجر، من تدبيرات سديدة، ونشــاط إداري بارع، تَ بِعه نقلُ السلع من بلد جهدٍ بذَ لَه التاجر، من تدبيرات سديدة، ونشــاط إداري بارع، تَ جهدٍ بذَ
إلــى بلد، أو دعاية قام بها، وقد يكون بغيــر جهد؛ كغالء طارئ، أو غالء بطول المدة إلــى بلد، أو دعاية قام بها، وقد يكون بغيــر جهد؛ كغالء طارئ، أو غالء بطول المدة 
ا  ر عند الفقهاء أن التاجر إن كان بذل جهدً ا احتاجت فيه الســلعة إلى تخزين. وقد تقرَّ ر عند الفقهاء أن التاجر إن كان بذل جهدً احتاجت فيه الســلعة إلى تخزين. وقد تقرَّ
في تصنيع المواد الخام ازدادت به قيمتها، فالزكاة في قيمة المادة الخام فقط كما يأتي؛ في تصنيع المواد الخام ازدادت به قيمتها، فالزكاة في قيمة المادة الخام فقط كما يأتي؛ 

أعمال وأبحاث الندوة الثالثة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٣٠٠٣٠٠. أعمال وأبحاث الندوة الثالثة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (١)
ينظر: األصول المحاسبية للتقويم في األموال الزكوية، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة  ينظر: األصول المحاسبية للتقويم في األموال الزكوية، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة    (٢)

المعاصرة المعاصرة ٤٤٤٤/١.
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ل في ملكه بالشراء، فالزيادة الناشئة عن الجلب واإلدارة والتخزين  ل في ملكه بالشراء، فالزيادة الناشئة عن الجلب واإلدارة والتخزين ألن الزيادة لم تدخُ ألن الزيادة لم تدخُ
وغير ذلك مثلُ الناشئ عن الجهد الصناعي، وربما كان أَولى منه في بعض الصور.... وغير ذلك مثلُ الناشئ عن الجهد الصناعي، وربما كان أَولى منه في بعض الصور.... 
على أن التقويم بســعر السوق له خصائصُ جيدة بالنسبة إلى التقويم من أجل الزكاة، على أن التقويم بســعر السوق له خصائصُ جيدة بالنسبة إلى التقويم من أجل الزكاة، 
يتميز بها عن التقويم بسعر التكلفة؛ ألن هذا األخير يُحتاج فيه إلى النظر إلى مختلف يتميز بها عن التقويم بسعر التكلفة؛ ألن هذا األخير يُحتاج فيه إلى النظر إلى مختلف 
التكاليف اإلدارية، والمصاريف المختلفة، وقد يظهر بونٌ شاســع بين ســعر التكلفة التكاليف اإلدارية، والمصاريف المختلفة، وقد يظهر بونٌ شاســع بين ســعر التكلفة 
والســعر الحاضر إذا غلت األسعار، فإذا أخذ بسعر الســوق في التقويم، فعندي أنه والســعر الحاضر إذا غلت األسعار، فإذا أخذ بسعر الســوق في التقويم، فعندي أنه 
ليس المراد بســعر السوق الســعرَ الذي يمكن للتاجر أن يبيع به سلعته، وإنما المراد ليس المراد بســعر السوق الســعرَ الذي يمكن للتاجر أن يبيع به سلعته، وإنما المراد 
ا لسلعته، فهذا هو الذي تتحقق به  ا لسلعته، فهذا هو الذي تتحقق به الســعر الذي يستطيع أن يشتري ســلعةً مماثلة تمامً الســعر الذي يستطيع أن يشتري ســلعةً مماثلة تمامً
ل في التقويم مبالغَ  لزم التاجر أن يُدخِ ل في التقويم مبالغَ العدالة، أما السعر الذي يبيع به، فإن التقويم به يُ لزم التاجر أن يُدخِ العدالة، أما السعر الذي يبيع به، فإن التقويم به يُ

لم تتحقق في عالم الواقع)لم تتحقق في عالم الواقع)(١).
ل، والقول بأن التقويم يكون  ل، والقول بأن التقويم يكون  محلُّ تأمُّ والذي يظهر أن ما ذكره الشــيخ والذي يظهر أن ما ذكره الشــيخ  محلُّ تأمُّ
بالقيمة االســتبدالية (أي قيمة الحصول على مثيل لها)، دون جهد من مالك البضاعة بالقيمة االســتبدالية (أي قيمة الحصول على مثيل لها)، دون جهد من مالك البضاعة 
يتعلق بالتسويق أو العمال أو العرض في المحالت، والذي يظهر أثره في قيمة البضاعة يتعلق بالتسويق أو العمال أو العرض في المحالت، والذي يظهر أثره في قيمة البضاعة 

ا = قول متجه له حظ من النظر، والله أعلم.  ا = قول متجه له حظ من النظر، والله أعلم. الحقً الحقً
ا: التقدير في زكاة عروض التجارة. ا: التقدير في زكاة عروض التجارة.ثالثً ثالثً

بناء على التعريف المحاســبيِّ للمخزون، فيمكن اعتبار األصل في المخزون بناء على التعريف المحاســبيِّ للمخزون، فيمكن اعتبار األصل في المخزون 
روض التجارة؛ ألن مفهوم المخزون يعتمد على البضاعة المشــتراة بقصد  روض التجارة؛ ألن مفهوم المخزون يعتمد على البضاعة المشــتراة بقصد أنــه من عُ أنــه من عُ
البيع؛ لكن يأتي اإلشــكال في الموادِّ الخام التي قد يُحتاج إليها في عملية اإلنتاج أو البيع؛ لكن يأتي اإلشــكال في الموادِّ الخام التي قد يُحتاج إليها في عملية اإلنتاج أو 
تقديــم الخدمات إذا كانت ال تدخل في تصنيع البضاعة المعدة للبيع، حيث ال ينطبق تقديــم الخدمات إذا كانت ال تدخل في تصنيع البضاعة المعدة للبيع، حيث ال ينطبق 

عليها شروط عروض التجارة.عليها شروط عروض التجارة.
أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ٤٤٤٤/١ - -٤٥٤٥. أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة    (١)
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، وهو تقويــم المخزون بالتكلفــة أو القيمة القابلة  ، وهو تقويــم المخزون بالتكلفــة أو القيمة القابلة كذلك يظهر إشــكال آخرُ كذلك يظهر إشــكال آخرُ
ها بالقيمة السوقية؛ لهذا أجاز  ــر -إن لم يتعذر- تقويمُ ق أيهما أقل، والتي يعسُ ها بالقيمة السوقية؛ لهذا أجاز للتحقُّ ــر -إن لم يتعذر- تقويمُ ق أيهما أقل، والتي يعسُ للتحقُّ
ر تقويم  ر تقويم المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة األخذَ بالتكلفة الفعلية عند تعسُّ المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة األخذَ بالتكلفة الفعلية عند تعسُّ
هذه العروض، كما جاء في البند هذه العروض، كما جاء في البند ٢/٢/٥ من المعيار الشرعي رقم ( من المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة: ) بشأن الزكاة: 
(يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة الســوقية للبيع في مكان وجودها، حسب طريقة (يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة الســوقية للبيع في مكان وجودها، حسب طريقة 
بيعها بالجملة أو التجزئــة، فإن كان البيع بهما فالعبرة باألغلــب. وال تقوم بالتكلفة بيعها بالجملة أو التجزئــة، فإن كان البيع بهما فالعبرة باألغلــب. وال تقوم بالتكلفة 

أو السوق أيهما أقل، لكن إن تعسر تقويمها تزكى بالتكلفة).أو السوق أيهما أقل، لكن إن تعسر تقويمها تزكى بالتكلفة).
ويظهر أنه يمكن معالجة األمرين من خالل حســاب القيمة القابلة للتحقق من ويظهر أنه يمكن معالجة األمرين من خالل حســاب القيمة القابلة للتحقق من 
هــذا المحزون على نحوٍ تقريبي، وذلك من خالل ضــرب مجموع تكلفة المخزون هــذا المحزون على نحوٍ تقريبي، وذلك من خالل ضــرب مجموع تكلفة المخزون 
بمعدل ربح الشــركة في المبيعات، والذي يمكن معرفته من قسمة إجمالي المبيعات بمعدل ربح الشــركة في المبيعات، والذي يمكن معرفته من قسمة إجمالي المبيعات 
على تكلفة المبيعات من قائمة الدخــل، وبذلك يمكن معرفة القي مة القابلة للتحقق، على تكلفة المبيعات من قائمة الدخــل، وبذلك يمكن معرفة القي مة القابلة للتحقق، 

وفق المعادلة التالية:وفق المعادلة التالية:
القيمــة القابلة للتحقق بالنســبة المخــزون = تكلفة المخــزون × (إجمالي القيمــة القابلة للتحقق بالنســبة المخــزون = تكلفة المخــزون × (إجمالي 

المبيعات ÷ تكلفة المبيعات).المبيعات ÷ تكلفة المبيعات).
كما يظهر أن القيمة القابلة للتحقق أقرب من القيمة السوقية في تقويم عروض كما يظهر أن القيمة القابلة للتحقق أقرب من القيمة السوقية في تقويم عروض 
التجارة؛ ألن العبرة فيها بما تؤول إليه من منفعة للمكلف، وهو الذي اعتبره االجتهاد التجارة؛ ألن العبرة فيها بما تؤول إليه من منفعة للمكلف، وهو الذي اعتبره االجتهاد 
الفقهــي المعاصر، وإن كان يعبر عنه بالقيمة الســوقية؛ إال أنه عنــد إنعام النظر يتبين الفقهــي المعاصر، وإن كان يعبر عنه بالقيمة الســوقية؛ إال أنه عنــد إنعام النظر يتبين 
الفرق بينهما، فالقيمة الســوقية تعبر عن القيمة في األسواق، وهي القيمة العادلة عند الفرق بينهما، فالقيمة الســوقية تعبر عن القيمة في األسواق، وهي القيمة العادلة عند 
المحاســبين، أما القيمة القابلة للتحقق فهي تتعلق بظروف البيع التي تتعلق بالشركة، المحاســبين، أما القيمة القابلة للتحقق فهي تتعلق بظروف البيع التي تتعلق بالشركة، 
وهي التي يطلق عليها في معايير التقويم القيمة العادلة، والتي يقصد بها أنها عادلة إلى وهي التي يطلق عليها في معايير التقويم القيمة العادلة، والتي يقصد بها أنها عادلة إلى 
طرفي المعاملة بالنظر إلى مصالحهم واحتياجهم، والتي قد تزيد أو تنقص عن القيمة طرفي المعاملة بالنظر إلى مصالحهم واحتياجهم، والتي قد تزيد أو تنقص عن القيمة 

التي يعتبر فيها سعر السوق.التي يعتبر فيها سعر السوق.
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المطلب الثاني: التقدير في حساب األصول االستثمارية.المطلب الثاني: التقدير في حساب األصول االستثمارية.

: مفهوم األصول االستثمارية. : مفهوم األصول االستثمارية.أوالً أوالً

يُقصد باألصول االســتثمارية في األســواق المالية األوراقُ المالية المصممة يُقصد باألصول االســتثمارية في األســواق المالية األوراقُ المالية المصممة 
ف بأنها: (عقد ينشأ عنه أصل  ى كذلك األدوات المالية، وتُعرَّ ف بأنها: (عقد ينشأ عنه أصل لتوليد األرباح، وتُســمَّ ى كذلك األدوات المالية، وتُعرَّ لتوليد األرباح، وتُســمَّ

 . .(١)(المنشآت والتزام ماليٌّ أو أداة حقوق ملكية في منشأة أخر ماليٌّ في إحد(المنشآت والتزام ماليٌّ أو أداة حقوق ملكية في منشأة أخر ماليٌّ في إحد
وتنقسم هذه األدوات المالية إلى ثالثة أقساموتنقسم هذه األدوات المالية إلى ثالثة أقسام(٢): : 

ف بأنهــا: عقد يعطي حاملَه الحقَّ في الحصة المتبقية  ف بأنهــا: عقد يعطي حاملَه الحقَّ في الحصة المتبقية وتُعرَّ ١- حقوق ملكية، - حقوق ملكية، وتُعرَّ
في المنشــأة بعد طرح جميع التزاماتها؛ ومنها: األسهم، والصكوك، واالستثمار في في المنشــأة بعد طرح جميع التزاماتها؛ ومنها: األسهم، والصكوك، واالستثمار في 

الصناديق االستثمارية.الصناديق االستثمارية.
٢- المشــتقات، - المشــتقات، وهي: أداة مالية تتميز بالخصائــص التالية: (وهي: أداة مالية تتميز بالخصائــص التالية: (١) تتغير قيمتها ) تتغير قيمتها 
ا لمتغير معيَّن، مثل: ســعر الفائدة وأســعار األســهم. (٢) ال تتطلب أي صافي ) ال تتطلب أي صافي  ا لمتغير معيَّن، مثل: ســعر الفائدة وأســعار األســهم. (وفقً وفقً
ض المماثل  ض المماثل استثمار مبدئي أو اســتثمار صغير مقارنة بالعقود غير المشتقة ذات التعرُّ استثمار مبدئي أو اســتثمار صغير مقارنة بالعقود غير المشتقة ذات التعرُّ

د. (٣) يكون تسويتها في تاريخ مستقبلي، مثل خيارات األسهم. ) يكون تسويتها في تاريخ مستقبلي، مثل خيارات األسهم.  د. (لمتغير محدَّ لمتغير محدَّ
يــن، وهي تمثِّل ديونًا مالية على الغير، ومن أمثلتها: الســندات وهي تمثِّل ديونًا مالية على الغير، ومن أمثلتها: الســندات  يــن، - أدوات الدَّ ٣- أدوات الدَّ

وأذونات الخزينة.وأذونات الخزينة.
ويُعنــى هذا المطلب باالســتثمارات في األســهم والصكــوك والصناديق ويُعنــى هذا المطلب باالســتثمارات في األســهم والصكــوك والصناديق 
ين، وســبق الحديث عن أحكام  يــن، فلها حكم الدَّ ين، وســبق الحديث عن أحكام االســتثمارية، وأما أدوات الدَّ يــن، فلها حكم الدَّ االســتثمارية، وأما أدوات الدَّ
ين، وأما زكاة المشــتقات، فهو يحتاج إلى دراسة مســتقلة، تفصل الحكم فيها،  ين، وأما زكاة المشــتقات، فهو يحتاج إلى دراسة مســتقلة، تفصل الحكم فيها، الدَّ الدَّ

والله أعلم. والله أعلم. 
معيار المحاسبة الدولية رقم (٣٢٣٢) الفقرة () الفقرة (١١١١).). معيار المحاسبة الدولية رقم (   (١)

المحاسبة المتوسطة، كين لو وفيشر ٣٨٩٣٨٩/١. المحاسبة المتوسطة، كين لو وفيشر    (٢)



التقدير في حساب األموال الزكوية في شركات المساهمةالتقدير في حساب األموال الزكوية في شركات المساهمة

٣٦٣٣٦٣

ا: التقدير في زكاة األصول االستثمارية. ا: التقدير في زكاة األصول االستثمارية.ثانيً ثانيً

نظَر إلى هذه األصول  نظَر إلى هذه األصول بالرجوع إلى االجتهادات الجماعية نجد في الجملة أنه يُ بالرجوع إلى االجتهادات الجماعية نجد في الجملة أنه يُ
ا من األصول وااللتزامات، فيقال في األســهم  ن عددً ا من األصول وااللتزامات، فيقال في األســهم على أنها بمثابة وعــاء يتضمَّ ن عددً على أنها بمثابة وعــاء يتضمَّ
والصكوك والوحدات االســتثمارية: إنها تزكَّى بحســب مــا تمثِّله من موجودات والصكوك والوحدات االســتثمارية: إنها تزكَّى بحســب مــا تمثِّله من موجودات 

زكوية.زكوية.
وهذا التقرير صحيح وال غبار عليه من الناحية النظرية، لكنه مشكِل من الناحية وهذا التقرير صحيح وال غبار عليه من الناحية النظرية، لكنه مشكِل من الناحية 
العمليــة؛ إذ ليس من اليســير الوقوف على ما تمثله هذه الموجــودات، والتي يكون العمليــة؛ إذ ليس من اليســير الوقوف على ما تمثله هذه الموجــودات، والتي يكون 
اإلفصــاح فيها إجماليا جدا، كما في الصناديق االســتثمارية، أو الصكوك أو محافظ اإلفصــاح فيها إجماليا جدا، كما في الصناديق االســتثمارية، أو الصكوك أو محافظ 
األسهم، بل يمكن القول إنه يتعذر ذلك ما لم تتولَّ الشركة أو مدير الصندوق أو مصدر األسهم، بل يمكن القول إنه يتعذر ذلك ما لم تتولَّ الشركة أو مدير الصندوق أو مصدر 

الصكوك حساب مقدار الزكاة الواجبة عن كل من هذه األدوات المالية.الصكوك حساب مقدار الزكاة الواجبة عن كل من هذه األدوات المالية.
 ، ا لهذا الحرجِ ، وقد جاء قرار مجمع الفقه اإلســالمي في زكاة األسهم مستشعرً ا لهذا الحرجِ وقد جاء قرار مجمع الفقه اإلســالمي في زكاة األسهم مستشعرً
ي في زكاة األسهم للمساهم الذي ال يعلم  ي في زكاة األسهم للمساهم الذي ال يعلم حيث جاء في دورته الثالثة عشرة، بيان التحرِّ حيث جاء في دورته الثالثة عشرة، بيان التحرِّ
ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية للشركة، وفيه ما نصه: (إذا كانت الشركات ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية للشركة، وفيه ما نصه: (إذا كانت الشركات 
روض تجارة وديون مســتحقة على المدينين  روض تجارة وديون مســتحقة على المدينين لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعُ لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعُ
كِّ أموالها، ولم يســتطع المســاهم أن يعرف من حسابات الشركة ما  زَ كِّ أموالها، ولم يســتطع المســاهم أن يعرف من حسابات الشركة ما األملياء، ولم تُ زَ األملياء، ولم تُ
 ما أمكنه، ويزكي  ه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرَّ مَ  ما أمكنه، ويزكي يخص أســهُ ه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرَّ مَ يخص أســهُ
ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركةُ في حالة عجزٍ كبير ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركةُ في حالة عجزٍ كبير 
بحيث تستغرق ديونُها موجوداتِها، أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها بحيث تستغرق ديونُها موجوداتِها، أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها 
الــزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقــم الــزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقــم ٢٨٢٨ ( (٤/٣) من أنه يزكي الريع فقط، ) من أنه يزكي الريع فقط، 

وال يزكي أصل السهم، والله أعلم).وال يزكي أصل السهم، والله أعلم).
ر  ر وفي فتاو الندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة: (وفي حال تعذّ وفي فتاو الندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة: (وفي حال تعذّ
العلم بالموجودات الزكوية للصندوق أو المحفظــة أو الصكوك فيلجأ إلى التقدير، العلم بالموجودات الزكوية للصندوق أو المحفظــة أو الصكوك فيلجأ إلى التقدير، 
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ويُستأنس بالوصول إلى تقدير عادل بالنتائج المالية لألعوام السابقة أو بأقرب تقدير، ويُستأنس بالوصول إلى تقدير عادل بالنتائج المالية لألعوام السابقة أو بأقرب تقدير، 
وبالمؤشرات المالية في األسواق التي تعمل بها تلك األوعية االستثمارية، وبنظائرها وبالمؤشرات المالية في األسواق التي تعمل بها تلك األوعية االستثمارية، وبنظائرها 

من األوعية االستثمارية المشابهة)من األوعية االستثمارية المشابهة)(١).
ي والتقدير في هذه الحال هو األخذ بقاعدة  ي والتقدير في هذه الحال هو األخذ بقاعدة والذي يَظهر أن أَولى الطرق للتحرِّ والذي يَظهر أن أَولى الطرق للتحرِّ
التغليب، فيُنظر إلى قدر الوعاء الزكوي في غالب شركات المساهمة، للخروج بمؤشر التغليب، فيُنظر إلى قدر الوعاء الزكوي في غالب شركات المساهمة، للخروج بمؤشر 

طٍ مراعاةً لمقصد التعديل بين حق الفقير والغني في هذا المال. طٍ مراعاةً لمقصد التعديل بين حق الفقير والغني في هذا المال.وسَ وسَ
ويمكن الوصول إلى هذا المؤشــر من دراسات تطبيقية لعدد من الشركات في ويمكن الوصول إلى هذا المؤشــر من دراسات تطبيقية لعدد من الشركات في 
ا يُعمل به في حساب الزكاة  ا يُعمل به في حساب الزكاة كل قطاع، واعتبار متوســط هذه التطبيقات ليكون مؤشرً كل قطاع، واعتبار متوســط هذه التطبيقات ليكون مؤشرً

لمن ال يعرف القدر الواجب في هذه الشركات.لمن ال يعرف القدر الواجب في هذه الشركات.
ويظهر أن أَولى وأفضل المؤشرات التي يمكن االعتماد عليها في تقدير الزكاة ويظهر أن أَولى وأفضل المؤشرات التي يمكن االعتماد عليها في تقدير الزكاة 
هو نسبة الموجودات الزكوية إلى إجمالي حقوق الملكية، وأن السبيل إلى معرفة هذه هو نسبة الموجودات الزكوية إلى إجمالي حقوق الملكية، وأن السبيل إلى معرفة هذه 
المؤشــرات يكون بدراسة عدد من الشركات داخل المملكة وخارجها على اختالف المؤشــرات يكون بدراسة عدد من الشركات داخل المملكة وخارجها على اختالف 
قطاعاتها؛ للوصول إلى هذا المؤشــر، وقد ظهر من خالل حســاب الزكاة لعدد من قطاعاتها؛ للوصول إلى هذا المؤشــر، وقد ظهر من خالل حســاب الزكاة لعدد من 
شركات المســاهمة أن إجمالي الموجودات الزكوية في شركات المساهمة يتفاوت شركات المســاهمة أن إجمالي الموجودات الزكوية في شركات المساهمة يتفاوت 
ما بيــن ما بيــن ٢٥٢٥% إلى % إلى ٦٠٦٠% من إجمالي حقــوق الملكية، ويمكن اعتبار% من إجمالي حقــوق الملكية، ويمكن اعتبار٤٠٤٠% متوســطًا % متوســطًا 
للموجودات الزكوية في شركات المساهمة (في القطاع غير المالي)، فيكون الواجب للموجودات الزكوية في شركات المساهمة (في القطاع غير المالي)، فيكون الواجب 

في السهم حينئذٍ هو في السهم حينئذٍ هو ١% من القيمة الدفترية للسهم.% من القيمة الدفترية للسهم.
وير الباحث أن هذه النســبة ال تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة التطبيقية، وير الباحث أن هذه النســبة ال تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة التطبيقية، 
قُ من جودتها بزيادة عدد الشركات محلِّ الدراسة، وإعادة النظر في هذا  قُ من جودتها بزيادة عدد الشركات محلِّ الدراسة، وإعادة النظر في هذا ويمكن التحقُّ ويمكن التحقُّ
المؤشــر بشكل دوري، أو يفصل فيها بحسب القطاعات، وقد يكون هذا مجاالً لعدد المؤشــر بشكل دوري، أو يفصل فيها بحسب القطاعات، وقد يكون هذا مجاالً لعدد 

من الرسائل العلمية في المحاسبة، والله أعلم.من الرسائل العلمية في المحاسبة، والله أعلم.
ينظر: توصيات وأعمال الندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، ص ٣٥٧٣٥٧. ينظر: توصيات وأعمال الندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، ص    (١)
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ثانيًا: بالنســبة للمشتقاتثانيًا: بالنســبة للمشتقات، فهذه من المسائل المشكلة في حساب الزكاة؛ وذلك ، فهذه من المسائل المشكلة في حساب الزكاة؛ وذلك 
ألن هذه المشتقات من عقود الخيارات ألن هذه المشتقات من عقود الخيارات (options)(options) والمبادالت  والمبادالت (swap)(swap) والعقود اآلجلة  والعقود اآلجلة 

(forward)(forward) وقد انتهت الندوة الرابعة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة إلى ما يأتي: وقد انتهت الندوة الرابعة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة إلى ما يأتي:

ا من الكسب  ا من الكسب (تعد اإليرادات المتحققة من المشــتقات المالية المحرمة شرعً (تعد اإليرادات المتحققة من المشــتقات المالية المحرمة شرعً
المحــرم، ويطبق عليها ما ورد في زكاة المال الحرام بالندوة الرابعة، وكذا السادســة المحــرم، ويطبق عليها ما ورد في زكاة المال الحرام بالندوة الرابعة، وكذا السادســة 

لندوات قضايا الزكاة المعاصرة)لندوات قضايا الزكاة المعاصرة)(١).
لكن فتو الندوة اعتبرت عقود المشــتقات من األنشــطة خــارج الميزانية، لكن فتو الندوة اعتبرت عقود المشــتقات من األنشــطة خــارج الميزانية، 
وهو ما تغير في المعايير الدولية، حيث أصبحت المشتقات تظهر في المركز المالي وهو ما تغير في المعايير الدولية، حيث أصبحت المشتقات تظهر في المركز المالي 
للشــركة بالقيمة العادلة في المركز المالي، وعندئذ فليس من الميسور تقدير اإليراد للشــركة بالقيمة العادلة في المركز المالي، وعندئذ فليس من الميسور تقدير اإليراد 
المحرم التي يختلط بأصل المال المستثمر دون تمييز، كما قد يختلط ببعض البدائل المحرم التي يختلط بأصل المال المستثمر دون تمييز، كما قد يختلط ببعض البدائل 
الشرعية لهذه العقود، والتي يقصد منها التحوط (الشرعية لهذه العقود، والتي يقصد منها التحوط (HedgingHedging)، وعلى كل حال، فالذي )، وعلى كل حال، فالذي 
يظهر فــي هذه الحال أن يقدر اإليراد عن هذه المشــتقات أنه إيــراد مباح، وال يعد يظهر فــي هذه الحال أن يقدر اإليراد عن هذه المشــتقات أنه إيــراد مباح، وال يعد 
ما يخــرج زكاة عن هذا المال المحرم، على أن هذه المشــتقات ال تزال بحاجة إلى ما يخــرج زكاة عن هذا المال المحرم، على أن هذه المشــتقات ال تزال بحاجة إلى 
دراســة تفصيلية في كل نوع منها من حيث مالية هذه العقود وتحقق شــرط الملك، دراســة تفصيلية في كل نوع منها من حيث مالية هذه العقود وتحقق شــرط الملك، 

والله أعلم.والله أعلم.
وأمــا الصكــوك، فهي تقوم فــي القوائم المالية علــى اعتبار أنهــا أداة دين، وأمــا الصكــوك، فهي تقوم فــي القوائم المالية علــى اعتبار أنهــا أداة دين، 
وال يُفصح عن موجوداتها في تقارير مالية، ويظهر أنه إذا لم يُفصح عن القدر الواجب وال يُفصح عن موجوداتها في تقارير مالية، ويظهر أنه إذا لم يُفصح عن القدر الواجب 
في زكاة هذه الصكوك بحســب موجوداتها الزكوية، فإنه يسلك فيها مسلك التقدير، في زكاة هذه الصكوك بحســب موجوداتها الزكوية، فإنه يسلك فيها مسلك التقدير، 

وفق ما يلي:وفق ما يلي:
فــإذا كان تملكها بقصد االســتثمار فيهــا لمدة تزيد عن الســنة أو إلى تاريخ فــإذا كان تملكها بقصد االســتثمار فيهــا لمدة تزيد عن الســنة أو إلى تاريخ 
اإلطفــاء، فتلحق بعروض التجارة للمحتكر، بالنظــر إلى أن هذه الموجودات يقصد اإلطفــاء، فتلحق بعروض التجارة للمحتكر، بالنظــر إلى أن هذه الموجودات يقصد 

أبحاث وأعمال الندوة الرابعة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٣١٦٣١٦. أبحاث وأعمال الندوة الرابعة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (١)
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بيعها في نهايــة المدة على المصدر، فيزكي ثمنها وقــت اإلطفاء، وتضم التوزيعات بيعها في نهايــة المدة على المصدر، فيزكي ثمنها وقــت اإلطفاء، وتضم التوزيعات 
النقدية إلى ما لد المكلف من األموال والنقود، وتزكى لحوله.النقدية إلى ما لد المكلف من األموال والنقود، وتزكى لحوله.

وإن كان تملكها بقصــد المتاجرة، فتعامل معاملة عــروض التجارة، وتزكى وإن كان تملكها بقصــد المتاجرة، فتعامل معاملة عــروض التجارة، وتزكى 
بقيمتها، والله أعلم.بقيمتها، والله أعلم.

المطلب الثالث: التقدير في حساب األوراق المالية لالتجار.المطلب الثالث: التقدير في حساب األوراق المالية لالتجار.

: مفهوم األوراق المالية لالتجار: : مفهوم األوراق المالية لالتجار:أوالً أوالً

يُقصد باألوراق المالية لالتجار: يُقصد باألوراق المالية لالتجار: األسهم والسندات والصكوك، التي يقصد بها األسهم والسندات والصكوك، التي يقصد بها 
المتاجرة في األسواق المالية. المتاجرة في األسواق المالية. 

ا: حكم زكاة األوراق المالية لالتَّجار: ا: حكم زكاة األوراق المالية لالتَّجار:ثانيً ثانيً

األصل أن األسهم والصكوك والوحدات االستثمارية تمثِّل أصوالً استثمارية، األصل أن األسهم والصكوك والوحدات االستثمارية تمثِّل أصوالً استثمارية، 
وتُزكى بحســب ما تمثِّله من موجــودات، وقد اختلف الفقهــاء المعاصرون في أثر وتُزكى بحســب ما تمثِّله من موجــودات، وقد اختلف الفقهــاء المعاصرون في أثر 
نية المتاجرة في هذه األوراق المالية على زكاتها، وســيأتي تفصيل الكالم عليها في نية المتاجرة في هذه األوراق المالية على زكاتها، وســيأتي تفصيل الكالم عليها في 

الفصل الخامس، بإذن الله تعالى.الفصل الخامس، بإذن الله تعالى.
المطلب الرابع: التقدير في حساب العقارات والمشروعات تحت التطوير.المطلب الرابع: التقدير في حساب العقارات والمشروعات تحت التطوير.
يَقصــد هذا المطلــب إلى دراســة زكاة العقارات والمشــروعات تحت يَقصــد هذا المطلــب إلى دراســة زكاة العقارات والمشــروعات تحت 
ض للبيع في العادة إال بعد اكتمال  ض للبيع في العادة إال بعد اكتمال التطوير، التي تُقصد للتجارة، غير أنهــا ال تُعرَ التطوير، التي تُقصد للتجارة، غير أنهــا ال تُعرَ

العمل عليها.العمل عليها.
زكاة العقارات تحت التطوير.زكاة العقارات تحت التطوير.

اختلَف الفقهاء المعاصرون في حكم العقارات تحت اإلنشاء، ومحل الخالف اختلَف الفقهاء المعاصرون في حكم العقارات تحت اإلنشاء، ومحل الخالف 
إذا كان العقار ال يباع عادة أثناء اإلنشاء ولم يُعرض للبيع، وذلك على اتجاهين:إذا كان العقار ال يباع عادة أثناء اإلنشاء ولم يُعرض للبيع، وذلك على اتجاهين:
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االتجاه األول: أن الزكاة واجبة في العقارات تحت اإلنشاء.االتجاه األول: أن الزكاة واجبة في العقارات تحت اإلنشاء.
وبه أخذ الدليل الشــرعيُّ لحساب زكاة الشركات، حيث جاء في البند وبه أخذ الدليل الشــرعيُّ لحساب زكاة الشركات، حيث جاء في البند ١٢١٢ في  في 
ج في الموجودات  ج في الموجودات المشــروعات الرأسمالية قيد التنفيذ: (وإذا كان لغرض البيع، فيُدرَ المشــروعات الرأسمالية قيد التنفيذ: (وإذا كان لغرض البيع، فيُدرَ

م بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة). م بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة).الزكوية، ويقوَّ الزكوية، ويقوَّ
كما أخذ به المجلس الشــرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية كما أخذ به المجلس الشــرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
في المعيار الشــرعي رقم (في المعيار الشــرعي رقم (٣٥٣٥) الزكاة، حيث جاء في البند () الزكاة، حيث جاء في البند (٣/٦/٢/٥): (األعمال ): (األعمال 

اإلنشائية (المنشآت) قيد التنفيذ: تزكَّى بقيمتها يوم الوجوب وبحالتها الراهنة).اإلنشائية (المنشآت) قيد التنفيذ: تزكَّى بقيمتها يوم الوجوب وبحالتها الراهنة).
دة للتجارة قبل اكتمالها،  دة للتجارة قبل اكتمالها، أن الــزكاة ال تجب في العقارات المعَ االتجاه الثاني: االتجاه الثاني: أن الــزكاة ال تجب في العقارات المعَ
وبــه أخذت ندوة البركــة في دورتها السادســة، حيث جاء في توصياتهــا: (إذا كان وبــه أخذت ندوة البركــة في دورتها السادســة، حيث جاء في توصياتهــا: (إذا كان 
دا للبيع، فإنه قبل اكتماله ال زكاة فيه إلى أن يكتمل، على أن األجزاء التي  دا للبيع، فإنه قبل اكتماله ال زكاة فيه إلى أن يكتمل، على أن األجزاء التي المشروع معَ المشروع معَ
تصبح قابلةً للبيع تزكَّى بقيمتها. وفي جميع األحوال ال بد من زكاة النقود المخصصة تصبح قابلةً للبيع تزكَّى بقيمتها. وفي جميع األحوال ال بد من زكاة النقود المخصصة 
رِض للبيع  رِض للبيع للصرف في المشروع، والتي لم يتم صرفها فيه، أما إذا توقَّف المشروع وعُ للصرف في المشروع، والتي لم يتم صرفها فيه، أما إذا توقَّف المشروع وعُ

م ويُزكَّى زكاة عروض تجارة). قوَّ م ويُزكَّى زكاة عروض تجارة).بوضعه الراهن، فإنه يُ قوَّ بوضعه الراهن، فإنه يُ
وبــه أخذت اللجنة الدائمــة للبحوث العلمية في الفتــو رقم (وبــه أخذت اللجنة الدائمــة للبحوث العلمية في الفتــو رقم (١٩٩٢٤١٩٩٢٤)، )، 
حيث سئلت اللجنة الدائمة السؤالَ التالي: (لدي أرض قمتُ ببناء فيال عليها، وذلك حيث سئلت اللجنة الدائمة السؤالَ التالي: (لدي أرض قمتُ ببناء فيال عليها، وذلك 
ا أن مدة بنائها قد تصل إلى ســنتين، فكيف يتم احتســاب الزكاة  ا أن مدة بنائها قد تصل إلى ســنتين، فكيف يتم احتســاب الزكاة لغرض بيعها، علمً لغرض بيعها، علمً
عليها، هل تزكَّى أثناء العمار، أي: الســنة األولى، أو بعد االنتهاء؛ سواء بعد سنتين عليها، هل تزكَّى أثناء العمار، أي: الســنة األولى، أو بعد االنتهاء؛ سواء بعد سنتين 

أو أكثر؟).أو أكثر؟).
وأجابت اللجنة: (الفيــال التي تقوم ببنائها ال تجب الزكاة فيها أثناء البناء، وأجابت اللجنة: (الفيــال التي تقوم ببنائها ال تجب الزكاة فيها أثناء البناء، 
ولو استمرَّ البناء ســنتين أو أكثر، إال إذا نويت بيعها قبل إتمام البناء لعارض طرأ ولو استمرَّ البناء ســنتين أو أكثر، إال إذا نويت بيعها قبل إتمام البناء لعارض طرأ 
لــك من حاجة ونحوها، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حولٌ من حين نية بيعها، لــك من حاجة ونحوها، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حولٌ من حين نية بيعها، 
شــرِ قيمتها،  بعَ عُ م عند تمــام الحول بقيمتها الحاضــرة، وتخرج زكاتها رُ شــرِ قيمتها، فتقوَّ بعَ عُ م عند تمــام الحول بقيمتها الحاضــرة، وتخرج زكاتها رُ فتقوَّ
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كنى،  كنى، وكذلك الحال إذا اســتمررت في بنائها حتى أكملتها، وصارت جاهزة للسُّ وكذلك الحال إذا اســتمررت في بنائها حتى أكملتها، وصارت جاهزة للسُّ
ثم نويت بيعها بعرضها للبيع، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حول من نية بيعها؛ ثم نويت بيعها بعرضها للبيع، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حول من نية بيعها؛ 
روض التجارة من نية بيعها وعرضها  روض التجارة من نية بيعها وعرضها ألنها في هذه الحالة والتي قبلها تكون من عُ ألنها في هذه الحالة والتي قبلها تكون من عُ
شرِ قيمتها، وكلما تم لها  بعَ عُ م عند تمام الحول وتخرج زكاتها رُ شرِ قيمتها، وكلما تم لها للمشترين، فتُقوَّ بعَ عُ م عند تمام الحول وتخرج زكاتها رُ للمشترين، فتُقوَّ
ج  م عند تمام كل حــول بقيمتها الحاضرة، ويُخرَ ج حــول آخرُ قبل بيعها، فإنها تُقوَّ م عند تمام كل حــول بقيمتها الحاضرة، ويُخرَ حــول آخرُ قبل بيعها، فإنها تُقوَّ

ها). شرِ ها).ربعُ عُ شرِ ربعُ عُ
وفي فتو أخر (وفي فتو أخر (١٨٥٨٦١٨٥٨٦) أجابت اللجنة بما نصه: (ما دام في حال اإلعداد ) أجابت اللجنة بما نصه: (ما دام في حال اإلعداد 
والبناء على األرض المذكورة، فإنها ال تجب الزكاة حتى يستتم البناء وتصبح جاه زة والبناء على األرض المذكورة، فإنها ال تجب الزكاة حتى يستتم البناء وتصبح جاه زة 
مها  مها للبيع، وحينئذٍ تجب فيها الزكاة عن كل سنة تمرُّ عليها، وهي معروضة للبيع، فيقوِّ للبيع، وحينئذٍ تجب فيها الزكاة عن كل سنة تمرُّ عليها، وهي معروضة للبيع، فيقوِّ

رة). رة).بما تساوي كلَّ سنة، ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدَّ بما تساوي كلَّ سنة، ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدَّ
االختيار والترجيح: االختيار والترجيح: 

يظهر -والله أعلم- أن زكاة المشــروعات العقارية أو غيرها من المشروعات يظهر -والله أعلم- أن زكاة المشــروعات العقارية أو غيرها من المشروعات 
الصناعية التي تزيد مدة إنشــائها على ســنة، فإنها تلحق بعــروض التاجر المتربص الصناعية التي تزيد مدة إنشــائها على ســنة، فإنها تلحق بعــروض التاجر المتربص 
يها مرةً واحدة بعد  يها مرةً واحدة بعد (المحتكر)، وذلك لطول دورة العمل في هذه المشــروعات؛ فيزكِّ (المحتكر)، وذلك لطول دورة العمل في هذه المشــروعات؛ فيزكِّ
ا منه على  ا منه على بيع كل وحدة من الوحدات من المشــروع؛ وإذا باع المشــروع كلَّه أو جزءً بيع كل وحدة من الوحدات من المشــروع؛ وإذا باع المشــروع كلَّه أو جزءً
روض  ين عُ روض دفعات، فإنه يزكــي كلَّ دفعة عند قبضها، أو في نهاية الســنة المالية؛ كدَ ين عُ دفعات، فإنه يزكــي كلَّ دفعة عند قبضها، أو في نهاية الســنة المالية؛ كدَ
المحتكِر؛ وذلك ألن المطور في هذه المشــروعات ال يصدق عليه أنه يقلب المال، المحتكِر؛ وذلك ألن المطور في هذه المشــروعات ال يصدق عليه أنه يقلب المال، 
وأنه كل ما باع اشتر، وقد اعتبر المالكية معنى تقليب المال في زكاة التاجر المدير، وأنه كل ما باع اشتر، وقد اعتبر المالكية معنى تقليب المال في زكاة التاجر المدير، 
طوا لوجوب الزكاة عليه أن ينض شيء منه في الحول أي يحصل له نقد في أثناء  طوا لوجوب الزكاة عليه أن ينض شيء منه في الحول أي يحصل له نقد في أثناء فاشترَ فاشترَ

 . روض المدير لم تجب عليه الزكاة حينئذٍ . الحول، فإذا حال الحول على عُ روض المدير لم تجب عليه الزكاة حينئذٍ الحول، فإذا حال الحول على عُ
وإذا عُرض المشــروع أو جزءٌ منه للبيع، فال يتغير الحكم بذلك؛ ألن عروض وإذا عُرض المشــروع أو جزءٌ منه للبيع، فال يتغير الحكم بذلك؛ ألن عروض 

المتربص ال تتنقل إلى اإلدارة بانتقال النية من التربص إلى اإلدارة.المتربص ال تتنقل إلى اإلدارة بانتقال النية من التربص إلى اإلدارة.
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المطلب الخامس: التقدير في حساب البضاعة قيد التسليم.المطلب الخامس: التقدير في حساب البضاعة قيد التسليم.

: مفهوم البضاعة قيد التسليم. : مفهوم البضاعة قيد التسليم.أوالً أوالً

ف البضاعة قيد التســليم أو البضاعة بالطريق بأنها البضاعة التي اشــترتها  ف البضاعة قيد التســليم أو البضاعة بالطريق بأنها البضاعة التي اشــترتها تُعرَّ تُعرَّ
الشــركة خالل الفترة المالية وتم شــحنها، ولكنها لم تتســلَّم في المخازن، أي إنها الشــركة خالل الفترة المالية وتم شــحنها، ولكنها لم تتســلَّم في المخازن، أي إنها 
م هذه البضاعــة في القوائم المالية  م هذه البضاعــة في القوائم المالية فــي نهاية الفترة الماليــة ال تزال في الطريق. وتُقوَّ فــي نهاية الفترة الماليــة ال تزال في الطريق. وتُقوَّ
ا إليه مصاريفُ شرائها؛ كأجور الشحن والتأمين  ا إليه مصاريفُ شرائها؛ كأجور الشحن والتأمين بسعر التكلفة، أي بسعر الشراء مضافً بسعر التكلفة، أي بسعر الشراء مضافً

وغيرها من المصاريف.وغيرها من المصاريف.
ا: التقدير في حساب زكاة البضاعة قيد التسليم. ا: التقدير في حساب زكاة البضاعة قيد التسليم.ثانيً ثانيً

دُّ البضاعة قيد التســليم في ملك الشركة، غير أن اإلشكال في أنها تقوم في  عَ دُّ البضاعة قيد التســليم في ملك الشركة، غير أن اإلشكال في أنها تقوم في تُ عَ تُ
القوائم المالية بالتكلفة، وليس بالقيمة الســوقية، وكما تقــدم فإن األصل أنها تُزكى القوائم المالية بالتكلفة، وليس بالقيمة الســوقية، وكما تقــدم فإن األصل أنها تُزكى 
بالقيمة الســوقية، وفي دليل اإلرشــادات أن التقويم في المكان الــذي تباع فيه كما بالقيمة الســوقية، وفي دليل اإلرشــادات أن التقويم في المكان الــذي تباع فيه كما 

م(١)، ومن المعلوم أنه ليس من اليسير الوصولُ إلى هذه القيمة.، ومن المعلوم أنه ليس من اليسير الوصولُ إلى هذه القيمة. متقدَّ تقدَّ
وقد أجاز المجلس الشرعي لهيئة المحاســبة والمؤسسات المالية اإلسالمية وقد أجاز المجلس الشرعي لهيئة المحاســبة والمؤسسات المالية اإلسالمية 
ا لصعوبة تقويمها، كما في البند (٢/٢/٥): ):  ا لصعوبة تقويمها، كما في البند (األخذَ بالتكلفة في تقويم البضاعة اعتبارً األخذَ بالتكلفة في تقويم البضاعة اعتبارً
(يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة الســوقية للبيع في مكان وجودها، حسب طريقة (يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة الســوقية للبيع في مكان وجودها، حسب طريقة 
م بالتكلفة  م بالتكلفة بيعهــا بالجملــة أو التجزئة، فإن كان البيــع بهما فالعبرة باألغلب. وتقــوَّ بيعهــا بالجملــة أو التجزئة، فإن كان البيــع بهما فالعبرة باألغلب. وتقــوَّ
ــر تقويمها تُزكى بالتكلفة. وفي حال تغير األسعار  ، لكن إن تعسَّ ــر تقويمها تُزكى بالتكلفة. وفي حال تغير األسعار أو السوق أيُّهما أقلُّ ، لكن إن تعسَّ أو السوق أيُّهما أقلُّ

بين يومي الوجوب واألداء، فالعبرة بسعرها يوم الوجوب).بين يومي الوجوب واألداء، فالعبرة بسعرها يوم الوجوب).
وقــد تقدم بيان الطريقة التي يتوصل بها إلى القيمة التي تبيع بها الشــركة على وقــد تقدم بيان الطريقة التي يتوصل بها إلى القيمة التي تبيع بها الشــركة على 

سبيل التقويم، فيكون أَولى من قيمة التكلفة.سبيل التقويم، فيكون أَولى من قيمة التكلفة.
ينظر: ص٣٥٧٣٥٧. ينظر: ص   (١)
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التقدير في حساب الخارج من األرضالتقدير في حساب الخارج من األرض
والسائمة والمعادنوالسائمة والمعادن

تختص الطرق المشــهورة لجبايــة الزكاة بزكاة النقود وعــروض التجارة في تختص الطرق المشــهورة لجبايــة الزكاة بزكاة النقود وعــروض التجارة في 
شركات المســاهمة، ويختص هذا المبحث بتقدير الواجب في زكاة األموال الزكوية شركات المســاهمة، ويختص هذا المبحث بتقدير الواجب في زكاة األموال الزكوية 

في الخارج من األرض وبهيمة األنعام والمعادن.في الخارج من األرض وبهيمة األنعام والمعادن.
وفيه ثالثة مطالب:وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: التقدير في حساب الخارج من األرض.المطلب األول: التقدير في حساب الخارج من األرض.

: مفهوم الخارج من األرض. : مفهوم الخارج من األرض.أوالً أوالً

ر،  خَ دَّ ر، يُقصد بالخارج من األرض في باب الزكاة: الحبوب والثمار فيما يُكال ويُ خَ دَّ يُقصد بالخارج من األرض في باب الزكاة: الحبوب والثمار فيما يُكال ويُ
مين،  ا أم لم يكن قوتًا، وهذه المســألة محلُّ خالف بين الفقهاء المتقدِّ مين، ســواء كان قوتً ا أم لم يكن قوتًا، وهذه المســألة محلُّ خالف بين الفقهاء المتقدِّ ســواء كان قوتً

وليس هذا البحث معنيا بتحرير محل الخالف في زكاة الخارج من األرض.وليس هذا البحث معنيا بتحرير محل الخالف في زكاة الخارج من األرض.
ا: التقدير في نصاب زكاة الحبوب والثمار. ا: التقدير في نصاب زكاة الحبوب والثمار.ثانيً ثانيً

 ، قٍ ، ال تجب الزكاة في الحبوب والثمار، إال إذا بلغت نصابًا، وهو خمســة أَوسُ قٍ ال تجب الزكاة في الحبوب والثمار، إال إذا بلغت نصابًا، وهو خمســة أَوسُ
يِ الرجل المعتدل؛ لقول  فَّ نة بكَ فْ ا، والصاع أربعة أمداد، والمد حَ قُ ستون صاعً سْ يِ الرجل المعتدل؛ لقول والوَ فَّ نة بكَ فْ ا، والصاع أربعة أمداد، والمد حَ قُ ستون صاعً سْ والوَ
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.(١)« قٍ ةَ أَوسُ سَ مْ غَ خَ بْلُ تَّى يَ ةٌ حَ قَ دَ رٍ صَ الَ تَمْ بٍّ وَ »«لَيسَ فِي حَ قٍ ةَ أَوسُ سَ مْ غَ خَ بْلُ تَّى يَ ةٌ حَ قَ دَ رٍ صَ الَ تَمْ بٍّ وَ النبي النبي  قال:  قال: «لَيسَ فِي حَ
دٌ بالكيل، وهو غير شــائع في الوقت الحاضر؛ لهذا  دٌ بالكيل، وهو غير شــائع في الوقت الحاضر؛ لهذا والنصاب الشــرعيُّ محدَّ والنصاب الشــرعيُّ محدَّ
جر االجتهاد في تقريب هذه الموازين إلى ما يعادلها من األوزان الشــرعية بحسب جر االجتهاد في تقريب هذه الموازين إلى ما يعادلها من األوزان الشــرعية بحسب 
كلِّ نوع من أنواع الحبوب والثمار، وهذا األمر مع كونه غير دقيق، فإن تقدير النصاب كلِّ نوع من أنواع الحبوب والثمار، وهذا األمر مع كونه غير دقيق، فإن تقدير النصاب 
تْ أن هذه الشركاتِ تتعامل بكميات كبيرة. تْ أن هذه الشركاتِ تتعامل بكميات كبيرة.بالنسبة للشركة أمر ميسور؛ ألن العادة جرَ بالنسبة للشركة أمر ميسور؛ ألن العادة جرَ
ها من الــزروع والثمار باختالف طريقة  ها من الــزروع والثمار باختالف طريقة ويختلف قــدر الزكاة الواجب إخراجُ ويختلف قــدر الزكاة الواجب إخراجُ
قي بماء المطر، أو العيون، ففيه  لفة وال مئونة، كما لو سُ قي، فإنْ كان يُســقى بال كُ قي بماء المطر، أو العيون، ففيه السَّ لفة وال مئونة، كما لو سُ قي، فإنْ كان يُســقى بال كُ السَّ
شر؛  شر، وإن كان يُسقى بكلفة ومئونة، كما لو احتاج آلة ترفع المياه، ففيه نصف العُ شر؛ العُ شر، وإن كان يُسقى بكلفة ومئونة، كما لو احتاج آلة ترفع المياه، ففيه نصف العُ العُ
 ، شرُ ثَريا العُ تِ الســماءُ والعيون أو كان عَ م: (فيما ســقَ ، وذلك لحديث ابن عمر المتقدِّ شرُ ثَريا العُ تِ الســماءُ والعيون أو كان عَ م: (فيما ســقَ وذلك لحديث ابن عمر المتقدِّ

شر).  قي بالنَّضح نصفُ العُ شر). وما سُ قي بالنَّضح نصفُ العُ وما سُ
ا: التقدير في حساب زكاة الزروع والثمار. ا: التقدير في حساب زكاة الزروع والثمار.ثالثً ثالثً

دُّ زكاة الزروع والثمار من األموال التي يشــكل تقديرها في القوائم المالية؛  عَ دُّ زكاة الزروع والثمار من األموال التي يشــكل تقديرها في القوائم المالية؛ تُ عَ تُ
دة، كما  دة، كما وذلك ألن الزكاة ال تجب في سائر الزروع والثمار، وإنما تجب في أصناف محدَّ وذلك ألن الزكاة ال تجب في سائر الزروع والثمار، وإنما تجب في أصناف محدَّ
شــرُ أو نصفه، ويُعمل بغلَبة الظن فيما يتعلَّق بتحديد ما يجب  شــرُ أو نصفه، ويُعمل بغلَبة الظن فيما يتعلَّق بتحديد ما يجب أن الواجب في زكاتها العُ أن الواجب في زكاتها العُ
فيــه الزكاة من الزروع والثمار، وبالتغليب فيما يتعلــق بمئونة الزرع، فيعمل بالغالب، فيــه الزكاة من الزروع والثمار، وبالتغليب فيما يتعلــق بمئونة الزرع، فيعمل بالغالب، 
وهو أن الغالب هو السقي بمئونة، ويضاف من المخزون بضعف قيمته القابلة للتحقق وهو أن الغالب هو السقي بمئونة، ويضاف من المخزون بضعف قيمته القابلة للتحقق 
(والتي يتوصل إليها من ضرب إجمالي قيمة المخزون في نســبة احتســاب إجمالي (والتي يتوصل إليها من ضرب إجمالي قيمة المخزون في نســبة احتســاب إجمالي 
مبيعات الشركة إلى تكلفة المبيعات)، ويضاف نسبة الزروع من قيمة المبيعات (بدون مبيعات الشركة إلى تكلفة المبيعات)، ويضاف نسبة الزروع من قيمة المبيعات (بدون 
تضعيف)، ثم يخرج من الجميع ربع العشــر (تضعيف)، ثم يخرج من الجميع ربع العشــر (٢٫٥٢٫٥%)، ولم يؤخذ الضعف من قائمة %)، ولم يؤخذ الضعف من قائمة 

َى مع النقود المتحصلة من بيعها، والمضافة للوعاء.  ا للثِّن َى مع النقود المتحصلة من بيعها، والمضافة للوعاء. الدخل؛ منعً ا للثِّن الدخل؛ منعً
. أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الزكاة، برقم (٩٧٩٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري ) عن أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الزكاة، برقم (   (١)
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المطلب الثاني: التقدير في حساب بهيمة األنعام.المطلب الثاني: التقدير في حساب بهيمة األنعام.
مة  دُّ بهيمة األنعام من أهم األموال الزكوية في العهد النبويِّ والعصور المتقدِّ عَ مة تُ دُّ بهيمة األنعام من أهم األموال الزكوية في العهد النبويِّ والعصور المتقدِّ عَ تُ
ة إلى زمان قريب، بخالف األزمان المتأخرة التي لم تعد فيها بهيمة األنعام  ة إلى زمان قريب، بخالف األزمان المتأخرة التي لم تعد فيها بهيمة األنعام من هذه األمَّ من هذه األمَّ
بالمنزلة التي كانت عليها في الزمن المتقدم، وقد تقدم في الفصل الثالث الحديث عن بالمنزلة التي كانت عليها في الزمن المتقدم، وقد تقدم في الفصل الثالث الحديث عن 
تقدير شــروط الوجوب في زكاة بهيمة األنعام، ويُعنى هذا الفصل بتقدير الواجب في تقدير شــروط الوجوب في زكاة بهيمة األنعام، ويُعنى هذا الفصل بتقدير الواجب في 

زكاة بهيمة األنعام في شركات المساهمة.زكاة بهيمة األنعام في شركات المساهمة.
: تقدير زكاة بهيمة األنعام.  : تقدير زكاة بهيمة األنعام. أوالً أوالً

يعدُّ تقدير الواجب في زكاة بهيمة األنعام في شــركات المساهمة من المسائل يعدُّ تقدير الواجب في زكاة بهيمة األنعام في شــركات المساهمة من المسائل 
المشكلة في التقدير؛ ألن مقدار الواجب متفاوت، فالشاة تجزئ عن أربعين من الغنم المشكلة في التقدير؛ ألن مقدار الواجب متفاوت، فالشاة تجزئ عن أربعين من الغنم 
ج من بهيمة  ج من بهيمة كما تجزئ عن المئة والعشــرين، كما أن األصــل أن الواجب هو أن يُخرَ كما تجزئ عن المئة والعشــرين، كما أن األصــل أن الواجب هو أن يُخرَ
ر  فق ســنٍّ معيَّنة فــي كل نوع، ويظهر في هذه الحال -واللــه أعلم- أن يقدَّ ر األنعام وَ فق ســنٍّ معيَّنة فــي كل نوع، ويظهر في هذه الحال -واللــه أعلم- أن يقدَّ األنعام وَ
ا، وقد  ا، وقد الواجب بالقيمة على أساس ربع العشر؛ ألنه األساس في حساب الزكاة عمومً الواجب بالقيمة على أساس ربع العشر؛ ألنه األساس في حساب الزكاة عمومً
، وأربعين من البقر، وأربعين  ، وأربعين من البقر، وأربعين لوحــظ هذا المقدار في تقدير الواجب في أربعين شــاةً لوحــظ هذا المقدار في تقدير الواجب في أربعين شــاةً
قْصِ إنمــا كان بقصد اإلرفاق لئال يتبعَّض الواجب،  قْصِ إنمــا كان بقصد اإلرفاق لئال يتبعَّض الواجب، من اإلبل، وعفوُ الشــارع عن الوَ من اإلبل، وعفوُ الشــارع عن الوَ
ر  شــر من إجمالي الجزء المقدَّ بع العُ ر فإذا أجزنا إخراج الواجب بالقيمة كان إخراج رُ شــر من إجمالي الجزء المقدَّ بع العُ فإذا أجزنا إخراج الواجب بالقيمة كان إخراج رُ
ا لألصل في مقدار الزكاة، ولعدم المعنى المقتضي لإلرفاق في  ا لألصل في مقدار الزكاة، ولعدم المعنى المقتضي لإلرفاق في من هذه الزكاة رجوعً من هذه الزكاة رجوعً

التبعيض.التبعيض.
ا لإلمام الشاشــي الكبير يدلُّ على هذا المعنى، حيث  ا نفيسً ا لإلمام الشاشــي الكبير يدلُّ على هذا المعنى، حيث وقد وجدت كالمً ا نفيسً وقد وجدت كالمً
ا بهما (أي:  ا بهما (أي: يقول في كتابه «محاسن الشــريعة»: (الواجب أن يكون ما سواهما معتبرً يقول في كتابه «محاسن الشــريعة»: (الواجب أن يكون ما سواهما معتبرً
را بربع العشــر كان هذا المقدار هو األصل في جميع مقادير  را بربع العشــر كان هذا المقدار هو األصل في جميع مقادير الذهب والفضة)، فإذا قدِّ الذهب والفضة)، فإذا قدِّ
الزكوات المشروعة والزروع وغيرها، وقد قصد الشافعيُّ هذا المعنى، فقال في صدقة الزكوات المشروعة والزروع وغيرها، وقد قصد الشافعيُّ هذا المعنى، فقال في صدقة 
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المواشــي والزروع ما معناه: إنه ال ينبغي لمن عنده أصناف من األموال أقلُّ مما يشبه المواشــي والزروع ما معناه: إنه ال ينبغي لمن عنده أصناف من األموال أقلُّ مما يشبه 
ربع عشرربع عشر(١). . 

وعلى هذا االعتبار إذا فرض في خمس من اإلبل شــاة، وقيمة الصدقة عشــرُ وعلى هذا االعتبار إذا فرض في خمس من اإلبل شــاة، وقيمة الصدقة عشــرُ 
وي منه في الخبر، فمن وجب عليه سن من اإلبل، فلم يكن في ماله  وي منه في الخبر، فمن وجب عليه سن من اإلبل، فلم يكن في ماله دراهمَ على ما قد رُ دراهمَ على ما قد رُ
ا، كانت قيمة  ا، كانت قيمة وعنده من أعلى األســنان، يعطي األعلى ويأخذ شاتينِ أو عشرين درهمً وعنده من أعلى األســنان، يعطي األعلى ويأخذ شاتينِ أو عشرين درهمً
الخمــس من اإلبل أربعمئة درهم، وخليق أن يكون هــذا مما ال يبعد، وهو أنه يؤخذ الخمــس من اإلبل أربعمئة درهم، وخليق أن يكون هــذا مما ال يبعد، وهو أنه يؤخذ 
خمس وسط من العِراب بأربعمئة درهم، وأن ذلك هكذا في ذلك العصر، وكان على خمس وسط من العِراب بأربعمئة درهم، وأن ذلك هكذا في ذلك العصر، وكان على 

ما يقرب منه، وال يفرط بعده عنه. ما يقرب منه، وال يفرط بعده عنه. 
وهكذا في زكاة الغنم في كل أربعين شــاة، فهذا على ربع العشــر، ثم كان في وهكذا في زكاة الغنم في كل أربعين شــاة، فهذا على ربع العشــر، ثم كان في 
، فال يبعد أن يكون قيمة التبيع خمســة دراهم، وقيمة  ، فال يبعد أن يكون قيمة التبيع خمســة دراهم، وقيمة زكاة البقر في كل ثالثيــن تبيعٌ زكاة البقر في كل ثالثيــن تبيعٌ
ا على ربع  ا على ربع الثالثين بقرة أربعمئة درهم، فيكون جميع زكوات النقود والمواشــي مطردً الثالثين بقرة أربعمئة درهم، فيكون جميع زكوات النقود والمواشــي مطردً
شــر ونصف  شــر ونصف العشــر، فال يمكن مثل هذا في زكاة الزرع؛ ألن النص قد ورد فيها بالعُ العشــر، فال يمكن مثل هذا في زكاة الزرع؛ ألن النص قد ورد فيها بالعُ

شر، فكان الحق المخرج منه ضوعف على حق المواشي والنقود)(٢). شر، فكان الحق المخرج منه ضوعف على حق المواشي والنقود)العُ العُ
وبنــاء عليه، يقدر الواجــب في زكاة بهيمة بربع عشــر قيمتهــا متى ما جهل وبنــاء عليه، يقدر الواجــب في زكاة بهيمة بربع عشــر قيمتهــا متى ما جهل 
عددها وســنها المعتبر، ويعتبر في ذاك مقدار القيمة التي تقاس بها في القوائم المالية عددها وســنها المعتبر، ويعتبر في ذاك مقدار القيمة التي تقاس بها في القوائم المالية 

للشركات.للشركات.
المطلب الثالث: التقدير في حساب المعادن.المطلب الثالث: التقدير في حساب المعادن.

م فيما مضى القول في تقدير شــروط الــزكاة في المعدن وما يلحق بها  م فيما مضى القول في تقدير شــروط الــزكاة في المعدن وما يلحق بها قد تقدَّ قد تقدَّ
من الثروات، وأنه بناء على ما اســتجد من أنظمة وقوانيــن تنظم ملكية هذه الثروات من الثروات، وأنه بناء على ما اســتجد من أنظمة وقوانيــن تنظم ملكية هذه الثروات 

ينظر: األم ١٣٧١٣٧/٨، بحر المذهب ، بحر المذهب ٤٣٤٣/٣. ينظر: األم    (١)
محاسن الشريعة، ص١٨١١٨١. .  محاسن الشريعة، ص   (٢)
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واســتخراجها باعتبارها مملوكــة للدولة، فإنه ال يجب فيها شــيء؛ لكونها ليس من واســتخراجها باعتبارها مملوكــة للدولة، فإنه ال يجب فيها شــيء؛ لكونها ليس من 
ا كما كان عليه الشأن في صدر  ا كما كان عليه الشأن في صدر المباحات التي تملك باالستخراج، فلم تعد نماء محضً المباحات التي تملك باالستخراج، فلم تعد نماء محضً

هذه األمة. هذه األمة. 
وأما المستخرج من هذه المعادن، فإن كان من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيه وأما المستخرج من هذه المعادن، فإن كان من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيه 
ا، وإن كان من غير الذهب والفضــة كالحديد والنفط وغيرها مما  ا، وإن كان من غير الذهب والفضــة كالحديد والنفط وغيرها مما باعتباره ماالً مســتفادً باعتباره ماالً مســتفادً
يستخرج من باطن األرض، أو الثروة النباتية كالزهور أو الخضروات التي ال تجب فيها يستخرج من باطن األرض، أو الثروة النباتية كالزهور أو الخضروات التي ال تجب فيها 
زكاة عروض التجارة، أو ما يستخرج من األشجار كزيت النخيل أو المطاط، فإن وجوب زكاة عروض التجارة، أو ما يستخرج من األشجار كزيت النخيل أو المطاط، فإن وجوب 
الزكاة في المخزون منها لقصد التجارة مبنيٌّ على ما تقدم من الخالف في سبب الملك الزكاة في المخزون منها لقصد التجارة مبنيٌّ على ما تقدم من الخالف في سبب الملك 
المعتبر في وجوب زكاة عروض التجارة؛ وقد ترجح للباحث في هذه المســألة مذهب المعتبر في وجوب زكاة عروض التجارة؛ وقد ترجح للباحث في هذه المســألة مذهب 
الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة في هذا المخزون؛ ألن ملكه لها لم يكن بمعاوضة الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة في هذا المخزون؛ ألن ملكه لها لم يكن بمعاوضة 

مالية، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إن كان من النقد، ويكون له حكم المال المستفاد.مالية، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إن كان من النقد، ويكون له حكم المال المستفاد.
لكن على القول بأن ســبب التملك المعتبر أن يتملــك العروض بفعله مع نية لكن على القول بأن ســبب التملك المعتبر أن يتملــك العروض بفعله مع نية 
التجــارة، أو أن الزكاة تجب بنية التجارة وإن لم يقارنهــا التملك بعمل التجارة، فإن التجــارة، أو أن الزكاة تجب بنية التجارة وإن لم يقارنهــا التملك بعمل التجارة، فإن 
الزكاة تجب حينئذ في المخزون من هــذه المعادن ونحوها، ويزكيها المكلف مع ما الزكاة تجب حينئذ في المخزون من هــذه المعادن ونحوها، ويزكيها المكلف مع ما 

لديه من النقد وعروض التجارة في الحول. لديه من النقد وعروض التجارة في الحول. 
فإذا جاء حول المكلف، فإنــه يقتضي فحص المخزون من المعادن في القوائم فإذا جاء حول المكلف، فإنــه يقتضي فحص المخزون من المعادن في القوائم 
المالية للشــركات من حيث وجوب الــزكاة فيه، ويضاف منه ما تحققت فيه شــروط المالية للشــركات من حيث وجوب الــزكاة فيه، ويضاف منه ما تحققت فيه شــروط 
وجوب الزكاة أو غلب على الظن تحقق شروط وجوب الزكاة فيه إلى وعاء الزكاة. وقد وجوب الزكاة أو غلب على الظن تحقق شروط وجوب الزكاة فيه إلى وعاء الزكاة. وقد 
ســبق أن المخزون يقوم بالتكلفة أو القيمة الســوقية أيهما أقل، وهو ما يقتضي معالجة ســبق أن المخزون يقوم بالتكلفة أو القيمة الســوقية أيهما أقل، وهو ما يقتضي معالجة 

هذه القيمة بناء على ما تقدم في زكاة المخزون من عروض التجارة، والله أعلم.هذه القيمة بناء على ما تقدم في زكاة المخزون من عروض التجارة، والله أعلم.



٣٧٦٣٧٦



مة ساهَ كويّ لشركة المُ اء الزّ تقديرُ الوعَ



٣٧٨٣٧٨



٣٧٩٣٧٩

ويَّة من التقارير  دَ فيما مضى بيانُ األصولِ الشرعية لتحديد األموال الزكَ ويَّة من التقارير قد تمهَّ دَ فيما مضى بيانُ األصولِ الشرعية لتحديد األموال الزكَ قد تمهَّ
ل  ل المالية لشركة المساهمة، وأُسس تقديرها، ويأتي هذا الفصل لبيان الطرق التي يُتوصَّ المالية لشركة المساهمة، وأُسس تقديرها، ويأتي هذا الفصل لبيان الطرق التي يُتوصَّ
وي لهذه الشركات، وبيان أثر نية المساهم من االستثمار في  وي لهذه الشركات، وبيان أثر نية المساهم من االستثمار في بها لحســاب الوعاء الزكَ بها لحســاب الوعاء الزكَ

تقدير الزكاة الواجبة. وقد انتظم الكالم على هذا الفصل في تمهيد ومبحثين:تقدير الزكاة الواجبة. وقد انتظم الكالم على هذا الفصل في تمهيد ومبحثين:
التمهيد:التمهيد: مفهوم وعاء الزكاة.  مفهوم وعاء الزكاة. 

المبحث األول:المبحث األول: طرق تقدير الوعاء الزكوي في شركات المساهمة.  طرق تقدير الوعاء الزكوي في شركات المساهمة. 
المبحث الثاني:المبحث الثاني: أثر نية المساهم في تقدير حساب الوعاء الزكوي. أثر نية المساهم في تقدير حساب الوعاء الزكوي.



٣٨٠٣٨٠



٣٨١٣٨١

مفهوم وعاء الزكاةمفهوم وعاء الزكاة

ظ، ويجمعُ على  ــع ويُحفَ ؛ أي: يُجمَ ظ، ويجمعُ على ما يُوعى فيه الشــيءُ ــع ويُحفَ ؛ أي: يُجمَ الوعــاء في اللغة: الوعــاء في اللغة: ما يُوعى فيه الشــيءُ
أوعيةأوعية(١). و«وعاء الــزكاة» أو «الوعاء الزكوي» مــن المصطلحات المعاصرة التي . و«وعاء الــزكاة» أو «الوعاء الزكوي» مــن المصطلحات المعاصرة التي 
نُقلت من محاســبة الضريبــة، نُقلت من محاســبة الضريبــة، ويُقصد به في االصطالح: ويُقصد به في االصطالح: األمــوال التي تجب فيها األمــوال التي تجب فيها 

الزكاةالزكاة(٢). . 
ويســتعمل بعض المعاصرين مصطلح «ماعون الزكاة» بمعنى «وعاء الزكاة»؛ ويســتعمل بعض المعاصرين مصطلح «ماعون الزكاة» بمعنى «وعاء الزكاة»؛ 
ا بهذا  ة في االصطالح، غير أن استعمال الماعون بمعنى الوعاء ليس معروفً شاحَّ ا بهذا وال مُ ة في االصطالح، غير أن استعمال الماعون بمعنى الوعاء ليس معروفً شاحَّ وال مُ
حاح وغيره: اســم  حاح وغيره: اســم المعنى الخاصِّ في كتب اللغة؛ إذ الماعون في اللغة، كما في الصَّ المعنى الخاصِّ في كتب اللغة؛ إذ الماعون في اللغة، كما في الصَّ
رِ والفأس ونحوها، والماعون: الماء، والماعون: الطاعة،  دْ رِ والفأس ونحوها، والماعون: الماء، والماعون: الطاعة، جامعٌ لمنافع البيت؛ كالقِ دْ جامعٌ لمنافع البيت؛ كالقِ
وقــال أبو عبيــدة: الماعون في الجاهليــة كلُّ منفعة وعطيَّة. وفي اإلســالم: الطاعة وقــال أبو عبيــدة: الماعون في الجاهليــة كلُّ منفعة وعطيَّة. وفي اإلســالم: الطاعة 
والــزكاةوالــزكاة(٣)، وأصلُه من المعونة، ومنه قوله تعالى: ، وأصلُه من المعونة، ومنه قوله تعالى: نث   U   T   S   مثنث   U   T   S   مث(٤)؛ وفي ؛ وفي 
ينظر مادة (و ع ي) في: المصباح المنير ٦٦٦٦٦٦/٢، مختار الصحاح، ص، مختار الصحاح، ص٣٣٦٣٣٦، تاج العروس ، تاج العروس  ينظر مادة (و ع ي) في: المصباح المنير    (١)

.٢١٢٢١٢/٤٠٤٠-٢١٤٢١٤
ينظر: الوعاء الزكوي، الفريان، ص٥١٥١. ينظر: الوعاء الزكوي، الفريان، ص   (٢)

ينظر مــادة (م ع ن) الصحــاح ٢٢٠٤٢٢٠٤/٦-٢٢٠٥٢٢٠٥، تهذيب اللغــة ، تهذيب اللغــة ١٣١٣/٣، وتاج العروس ، وتاج العروس  ينظر مــادة (م ع ن) الصحــاح    (٣)
.١٨٠١٨٠/٣٦٣٦-١٨١١٨١

سورة الماعون، اآلية: ٧. .  سورة الماعون، اآلية:    (٤)



٣٨٢٣٨٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

صه، فال تُطلِقه إال على اإلناء الذي  صه، فال تُطلِقه إال على اإلناء الذي «معجم اللغة العربية المعاصــرة»: «والعامة تُخصِّ «معجم اللغة العربية المعاصــرة»: «والعامة تُخصِّ
يؤكل به الطعام»يؤكل به الطعام»(١).

معجم اللغة العربية المعاصرة ٢١١٠٢١١٠/٣. معجم اللغة العربية المعاصرة    (١)



٣٨٣٣٨٣

 
طرق تقدير الوعاء الزكوي في شركات المساهمةطرق تقدير الوعاء الزكوي في شركات المساهمة

ها  دَ فيما مضى بيانُ األصول الشرعية للتقدير في حساب الزكاة، وتطبيقُ ها قد تمهَّ دَ فيما مضى بيانُ األصول الشرعية للتقدير في حساب الزكاة، وتطبيقُ قد تمهَّ
على شروط وجوب الزكاة في شركات المساهمة، ثم تطبيق التقدير على موجودات على شروط وجوب الزكاة في شركات المساهمة، ثم تطبيق التقدير على موجودات 
وية وما يؤثر عليها من االلتزامات، وهذا المبحث يُعنى بدراســة الطرق  وية وما يؤثر عليها من االلتزامات، وهذا المبحث يُعنى بدراســة الطرق الشــركة الزكَ الشــركة الزكَ
ل  بها إلى حساب الوعاء الزكوي للشــركات؛ بهدف تحديد  ل  بها إلى حساب الوعاء الزكوي للشــركات؛ بهدف تحديد المحاســبية التي يُتوصَّ المحاســبية التي يُتوصَّ

مقدار الزكاة الواجبة. مقدار الزكاة الواجبة. 
وقد انتظم الكالم على هذا المبحث في أربعة مطالب: وقد انتظم الكالم على هذا المبحث في أربعة مطالب: 

المطلب األول: طريقة حقوق الملكية.المطلب األول: طريقة حقوق الملكية.
لها  دة في حساب الزكاة، وتُفضِّ دُّ هذه الطريقةُ أحدَ الطرق المشهورة والمعتمَ عَ لها تُ دة في حساب الزكاة، وتُفضِّ دُّ هذه الطريقةُ أحدَ الطرق المشهورة والمعتمَ عَ تُ
الجهات المختصة بتحصيل الزكاة اإللزاميــة، مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الجهات المختصة بتحصيل الزكاة اإللزاميــة، مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 
وأصلُها من المحاسبة الضريبية؛ ولهذا فهي تتعامل مع مصادر األموال واألرباح أكثرَ وأصلُها من المحاسبة الضريبية؛ ولهذا فهي تتعامل مع مصادر األموال واألرباح أكثرَ 

من تعاملها مع األصول، وتُعنى بحساب األرباح على نحو دقيق.من تعاملها مع األصول، وتُعنى بحساب األرباح على نحو دقيق.
: مفهوم طريقة حقوق الملكية. : مفهوم طريقة حقوق الملكية.أوالً أوالً

وتُســمى كذلك طريقة (صافــي األموال المســتثمرة)، أو طريقــة (مصادر وتُســمى كذلك طريقة (صافــي األموال المســتثمرة)، أو طريقــة (مصادر 
األموال)، أو (رأس المال المستثمر)، وهي تعتمد بشكل رئيس على الجانب األيسر األموال)، أو (رأس المال المستثمر)، وهي تعتمد بشكل رئيس على الجانب األيسر 



٣٨٤٣٨٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

من قائمــة المركز المالي، الذي يمثِّــل مصادر األموال في جانــب األصول، والتي من قائمــة المركز المالي، الذي يمثِّــل مصادر األموال في جانــب األصول، والتي 
ــم إلى مصادرَ داخلية ممثَّلة في حقوق الملكية، وهي األساس في حساب الوعاء  ــم إلى مصادرَ داخلية ممثَّلة في حقوق الملكية، وهي األساس في حساب الوعاء تُقسَّ تُقسَّ
الزكوي بناء على هذه الطريقة، ومصادرَ خارجية، وهي االلتزامات التي على الشركة، الزكوي بناء على هذه الطريقة، ومصادرَ خارجية، وهي االلتزامات التي على الشركة، 
من الديون والتمويالت، والتي تضاف إلى حقوق الملكية باعتبارها رأسَ مال إضافيا من الديون والتمويالت، والتي تضاف إلى حقوق الملكية باعتبارها رأسَ مال إضافيا 

على حقوق الملكية. على حقوق الملكية. 
ويمكن إجمال هذه الطريقة في المعادلة التالية: ويمكن إجمال هذه الطريقة في المعادلة التالية: 

الوعاء الزكوي: (حقوق الملكيــة + االلتزامات غير الزكوية) - األصول غير الوعاء الزكوي: (حقوق الملكيــة + االلتزامات غير الزكوية) - األصول غير 
الزكويةالزكوية

ويقصد بااللتزامات غير الزكوية االلتزامات التي ال تحســم من وعاء الزكاة، ويقصد بااللتزامات غير الزكوية االلتزامات التي ال تحســم من وعاء الزكاة، 
وهــي االلتزامات التي مولت أصوال غير زكوية بحســب ما أخذت بــه ندوة الزكاة وهــي االلتزامات التي مولت أصوال غير زكوية بحســب ما أخذت بــه ندوة الزكاة 

والمعايير الشرعية.والمعايير الشرعية.
وقد نصَّ على اعتبارها دليلُ اإلرشــادات لحســاب زكاة الشركات، والمعيار وقد نصَّ على اعتبارها دليلُ اإلرشــادات لحســاب زكاة الشركات، والمعيار 
الشرعيُّ رقم (الشرعيُّ رقم (٣٥٣٥) الزكاة، الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة ) الزكاة، الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية، حيث جاء في البند للمؤسسات المالية اإلسالمية، حيث جاء في البند ١/٢ ما يلي: ما يلي:
(يتم تحديد وعــاء الزكاة على إحد طريقتين: طريقــة صافي الموجودات، (يتم تحديد وعــاء الزكاة على إحد طريقتين: طريقــة صافي الموجودات، 
وعي  رة، وأسسُ التقويم في الطريقتين مختلفة، فإذا رُ وعي وطريقة صافي األصول المستثمَ رة، وأسسُ التقويم في الطريقتين مختلفة، فإذا رُ وطريقة صافي األصول المستثمَ

الفرقُ في تلك األسس كانت النتيجة واحدة).الفرقُ في تلك األسس كانت النتيجة واحدة).
د على طريقة  د على طريقة وإن كان كلٌّ من دليل اإلرشــادات والمعيار الشــرعي قــد اعتمَ وإن كان كلٌّ من دليل اإلرشــادات والمعيار الشــرعي قــد اعتمَ
صافي الموجودات المســتثمرة في حســاب الزكاة، بناءً على أنهــا أقرب إلى المبدأ صافي الموجودات المســتثمرة في حســاب الزكاة، بناءً على أنهــا أقرب إلى المبدأ 

الزكوي في شروط الزكاةالزكوي في شروط الزكاة(١).
ينظر: دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٢٥٢٥. ينظر: دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (١)



تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمةتقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة

٣٨٥٣٨٥

ا: مميزاتها. ا: مميزاتها.ثانيً ثانيً

تمتاز هذه الطريقة بعدد من المزايا، يمكن إجمالها في اآلتي:تمتاز هذه الطريقة بعدد من المزايا، يمكن إجمالها في اآلتي:
ب  ن الجهــاتِ المختصةَ بتحصيــل الزكاة من الحــدِّ من التهرُّ ب - أنهــا تمكِّ ن الجهــاتِ المختصةَ بتحصيــل الزكاة من الحــدِّ من التهرُّ ١- أنهــا تمكِّ
ــل بالتالعب في البنود المالية في قائمة األصول، وذلك بتتبُّع  ــل بالتالعب في البنود المالية في قائمة األصول، وذلك بتتبُّع الزكوي الذي قد يحصُ الزكوي الذي قد يحصُ
مصادر األموال، والتي تتكون من مصادرَ داخلية تتمثَّل في حقوق الملكية، أو مصادرَ مصادر األموال، والتي تتكون من مصادرَ داخلية تتمثَّل في حقوق الملكية، أو مصادرَ 
خارجية متمثِّلة في االلتزامات التي على الشركة، وما آلت إليه من موجودات الشركة، خارجية متمثِّلة في االلتزامات التي على الشركة، وما آلت إليه من موجودات الشركة، 

ق من عدم وجوب الزكاة فيها. ها من وعاء الزكاة بعد التحقُّ ق من عدم وجوب الزكاة فيها.وحسمِ ها من وعاء الزكاة بعد التحقُّ وحسمِ
ن الهيئاتِ من معالجة بعض البنود فــي قائمة الدخل، التي تؤثِّر  ن الهيئاتِ من معالجة بعض البنود فــي قائمة الدخل، التي تؤثِّر - أنهــا تمكِّ ٢- أنهــا تمكِّ
على احتســاب الربح اإلجمالي للشركة، وعلى حســاب الزكاة؛ مثل: األرباح التي على احتســاب الربح اإلجمالي للشركة، وعلى حســاب الزكاة؛ مثل: األرباح التي 
تُعطى ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل أتعابهم في إدارة الشركة؛ ألنها في األصل زيادة تُعطى ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل أتعابهم في إدارة الشركة؛ ألنها في األصل زيادة 

في الربح مقابل زيادة حصتهم في العمل، فتؤخذ الزكاة عليها من هذا الوجه.في الربح مقابل زيادة حصتهم في العمل، فتؤخذ الزكاة عليها من هذا الوجه.
النِ الحول لألموال  النِ الحول لألموال - تتيح هذه الطريقةُ معالجة مختلفةً للتقدير في شرط حوَ ٣- تتيح هذه الطريقةُ معالجة مختلفةً للتقدير في شرط حوَ
ل عليها الشركة من مصادرَ خارجية؛ مثل قروض وتمويالت، أو مساعدات  ل عليها الشركة من مصادرَ خارجية؛ مثل قروض وتمويالت، أو مساعدات التي تحصُ التي تحصُ
ل الشــركة على أموال من مصادرَ  ل الشــركة على أموال من مصادرَ حكومية، أو بســبب زيادة رأس المال، فقد تحصُ حكومية، أو بســبب زيادة رأس المال، فقد تحصُ
مختلفــة، وبناء على هذه الطريقة يعتمد رصيد أول المدة فــي االلتزامات باعتبار أنه مختلفــة، وبناء على هذه الطريقة يعتمد رصيد أول المدة فــي االلتزامات باعتبار أنه 

القدرُ الذي نعلم أنه قد حال عليه الحولُ على وجه اليقين.القدرُ الذي نعلم أنه قد حال عليه الحولُ على وجه اليقين.
ا: المآخذ عليها. ا: المآخذ عليها.ثالثً ثالثً

دةً  روض التجارة، بشكل رئيس، وليست معَ صة لزكاة النقود وعُ دةً - أنها مخصَّ روض التجارة، بشكل رئيس، وليست معَ صة لزكاة النقود وعُ ١- أنها مخصَّ
.ةِ األخر ويَّ ةِ األخر.لحساب زكاة األموال الزكَ ويَّ لحساب زكاة األموال الزكَ

٢- أنها تتَّسم بنوع من التعقيد؛ ألنها تصل إلى حساب األموال الزكوية بطريق - أنها تتَّسم بنوع من التعقيد؛ ألنها تصل إلى حساب األموال الزكوية بطريق 
بَ في الفهم والتطبيق. بَ في الفهم والتطبيق.غير مباشرة؛ ولهذا تكون أصعَ غير مباشرة؛ ولهذا تكون أصعَ



٣٨٦٣٨٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المطلب الثاني: طريقة صافي الموجودات الزكوية.المطلب الثاني: طريقة صافي الموجودات الزكوية.
د عليها دليل اإلرشادات  رَ الطرقِ في حساب الزكاة، واعتمَ دُّ هذه الطريقة أشهَ عَ د عليها دليل اإلرشادات تُ رَ الطرقِ في حساب الزكاة، واعتمَ دُّ هذه الطريقة أشهَ عَ تُ
لزكاة الشركات، والمعيار الشرعيُّ رقم (لزكاة الشركات، والمعيار الشرعيُّ رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة، كما جر عليها العمل في ) بشأن الزكاة، كما جر عليها العمل في 

العديد من المؤلَّفات والدراسات في حساب الزكاة.العديد من المؤلَّفات والدراسات في حساب الزكاة.
: مفهوم طريقة صافي الموجودات. : مفهوم طريقة صافي الموجودات.أوالً أوالً

تعتمد طريقة صافي الموجودات في الوصول إلى حساب الوعاء الزكوي بشكل تعتمد طريقة صافي الموجودات في الوصول إلى حساب الوعاء الزكوي بشكل 
يها البعض (طريقة الفقهاء)، ويتم  رة لد الفقهاء؛ ولهذا يسمِّ يها البعض (طريقة الفقهاء)، ويتم مباشر، وهي الطريقة المقرَّ رة لد الفقهاء؛ ولهذا يسمِّ مباشر، وهي الطريقة المقرَّ

تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي الموجودات على النحو التالي: تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي الموجودات على النحو التالي: 
وعاء الزكاة = األصول الزكوية - االلتزامات الزكوية.وعاء الزكاة = األصول الزكوية - االلتزامات الزكوية.

ا: ميزاتها. ا: ميزاتها.ثانيً ثانيً

١- أنها تتَّسم بالوضوح واليُسر؛ وذلك لكونها تصل إلى الموجودات الزكوية - أنها تتَّسم بالوضوح واليُسر؛ وذلك لكونها تصل إلى الموجودات الزكوية 
بشكل مباشر، بعد فحص البنود المالية في القوائم المالية.بشكل مباشر، بعد فحص البنود المالية في القوائم المالية.

، وهي تتوافق مع طريقة الفقهاء،  ويِّ بُ إلى المبدأ الزكَ ، وهي تتوافق مع طريقة الفقهاء، - أن هذه الطريقة أقرَ ويِّ بُ إلى المبدأ الزكَ ٢- أن هذه الطريقة أقرَ
د  : (إذا حلَّتْ عليك الزكاة، فانظر ما كان عندك من نَقْ هرانَ د كما قال التابعيُّ ميمونُ بن مِ : (إذا حلَّتْ عليك الزكاة، فانظر ما كان عندك من نَقْ هرانَ كما قال التابعيُّ ميمونُ بن مِ
ــبْه، ثم اطرح منه ما  َةٍ فاحسُ ألَ د، وما كان من دَين في مَ ه قيمة النَّقْ مْ ض للبيع فقوِّ رْ ــبْه، ثم اطرح منه ما أو عَ َةٍ فاحسُ ألَ د، وما كان من دَين في مَ ه قيمة النَّقْ مْ ض للبيع فقوِّ رْ أو عَ
كِّ ما بقي)(١). وفي لفظ: (إذا حلَّت عليك الزكاة، فانظر ما كان . وفي لفظ: (إذا حلَّت عليك الزكاة، فانظر ما كان  ين، ثم زَ كِّ ما بقي)عليــك من الدَّ ين، ثم زَ عليــك من الدَّ
ن البصري: (إذا حضر الشهرُ  سَ ن البصري: (إذا حضر الشهرُ . وما روي عن الحَ سَ ين، ثم زكِّ ما بقي)(٢). وما روي عن الحَ ين، ثم زكِّ ما بقي)عليك من الدَّ عليك من الدَّ

أخرجه أبو عبيد في األموال بهذا اللفظ، برقم (١١٢٥١١٢٥)، وإسناده صحيح.)، وإسناده صحيح. أخرجه أبو عبيد في األموال بهذا اللفظ، برقم (   (١)
أخرجه أبو عبيد في األموال بهذا اللفظ، برقم (١١٦٨١١٦٨)، وبنحوه ابن أبي شيبة في المصنف )، وبنحوه ابن أبي شيبة في المصنف  أخرجه أبو عبيد في األموال بهذا اللفظ، برقم (   (٢)

.١٦٢١٦٢/٣، ، ١٩٤١٩٤



تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمةتقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة

٣٨٧٣٨٧

الذي وقَّت الرجل أن يؤدِّي زكاتَه، أدَّ عن كل مال له، وكلِّ ما ابتاعَ من التجارة، وكلِّ الذي وقَّت الرجل أن يؤدِّي زكاتَه، أدَّ عن كل مال له، وكلِّ ما ابتاعَ من التجارة، وكلِّ 
جوه)(١). رْ ا وال يَ مارً جوه)دَين إال ما كان ضِ رْ ا وال يَ مارً دَين إال ما كان ضِ

ا: المآخذ عليها. ا: المآخذ عليها.ثالثً ثالثً

دةً  روض التجارة، بشكل رئيس، وليست معَ صة لزكاة النقود وعُ دةً - أنها مخصَّ روض التجارة، بشكل رئيس، وليست معَ صة لزكاة النقود وعُ ١- أنها مخصَّ
.لحساب زكاة األموال الزكوية األخر.لحساب زكاة األموال الزكوية األخر

٢- أن هذه الطريقة تُعطى فرصة للتحايل في تخفيض وعاء الزكاة، وذلك من - أن هذه الطريقة تُعطى فرصة للتحايل في تخفيض وعاء الزكاة، وذلك من 
ي المعادلة الزكوية، وهما: األصول والخصوم،  ي المعادلة الزكوية، وهما: األصول والخصوم، خالل قيام المكلَّف بالتالعب في شقَّ خالل قيام المكلَّف بالتالعب في شقَّ
عن طريق تخفيض قيمة عناصر األصول المتداولة، أو تضخيمِ قيمة عناصر الخصوم عن طريق تخفيض قيمة عناصر األصول المتداولة، أو تضخيمِ قيمة عناصر الخصوم 

لها الجهات المختصة في الجباية اإللزامية للزكاة. لها الجهات المختصة في الجباية اإللزامية للزكاة.المتداولة؛ ولهذا ال تُفضِّ المتداولة؛ ولهذا ال تُفضِّ
المطلب الثالث: طريقة رأس المال العامل.المطلب الثالث: طريقة رأس المال العامل.

ل) الســيولةَ المتاحة إلدارة أعمال الشركة،  ل) الســيولةَ المتاحة إلدارة أعمال الشركة، يُمثِّل رأس المال العامل (المتداوَ يُمثِّل رأس المال العامل (المتداوَ
لة والخصوم  لة والخصوم ويُحســب رأس المال العامل على أســاس الفرق بين األصول المتداوَ ويُحســب رأس المال العامل على أســاس الفرق بين األصول المتداوَ
المتداولة، فإذا كانت األصول المتداولــة أكثرَ من الخصوم المتداولة، فإنه يدل على المتداولة، فإذا كانت األصول المتداولــة أكثرَ من الخصوم المتداولة، فإنه يدل على 
، وإذا كانت أقلَّ من  لِ ، وإذا كانت أقلَّ من السيولة المالية المتوفرة للشركة لســداد التزاماتها قصيرةِ األجَ لِ السيولة المالية المتوفرة للشركة لســداد التزاماتها قصيرةِ األجَ
الخصــوم المتداولة، فإن الكِيان يعاني من نقص في رأس المال المتداول، ويســمى الخصــوم المتداولة، فإن الكِيان يعاني من نقص في رأس المال المتداول، ويســمى 

ا عجزَ رأس المال المتداول. ا عجزَ رأس المال المتداول.أيضً أيضً
: مفهوم طريقة رأس المال العامل. : مفهوم طريقة رأس المال العامل.أوالً أوالً

دُّ طريقة رأس المال العامل طريقة مباشــرة للوصول إلى حســاب تقديريٍّ  عَ دُّ طريقة رأس المال العامل طريقة مباشــرة للوصول إلى حســاب تقديريٍّ تُ عَ تُ
للــزكاة، وتُســمى: (طريقة صافــي األصول المتداولــة) أو (صافــي الموجودات للــزكاة، وتُســمى: (طريقة صافــي األصول المتداولــة) أو (صافــي الموجودات 

أخرجه أبو عبيد في األموال، برقم (١١٢٦١١٢٦)، وإسناده صحيح.)، وإسناده صحيح. أخرجه أبو عبيد في األموال، برقم (   (١)



٣٨٨٣٨٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المتداولة)، ويكون الوصول للوعاء عن طريق المعادلة التالية:المتداولة)، ويكون الوصول للوعاء عن طريق المعادلة التالية:
وعاء الزكاة = األصول المتداولة - الخصوم المتداولة.وعاء الزكاة = األصول المتداولة - الخصوم المتداولة.

وقد ذكرها بيت الزكاة في الســودان كإحد الطــرق المعتمدة للوصول إلى وقد ذكرها بيت الزكاة في الســودان كإحد الطــرق المعتمدة للوصول إلى 
روض التجارة في شركات المساهمة(١). روض التجارة في شركات المساهمةحساب الزكاة؛ لتقدير زكاة عُ حساب الزكاة؛ لتقدير زكاة عُ

ا: مميزاتها. ا: مميزاتها.ثانيً ثانيً

رُ في حساب الزكاة، وليس فيها تعقيد. رُ في حساب الزكاة، وليس فيها تعقيد.أنها أيسَ أنها أيسَ
ا: المآخذ عليها. ا: المآخذ عليها.ثالثً ثالثً

١- أن رأس المال العامل يدلُّ على السيولة المالية المتاحة للشركة، وهو أحد - أن رأس المال العامل يدلُّ على السيولة المالية المتاحة للشركة، وهو أحد 
دُّ القدرة على  عَ دُّ القدرة على المؤشرات لقياس قدرة الشــركة المالية على الوفاء بالتزاماتها، وال تُ عَ المؤشرات لقياس قدرة الشــركة المالية على الوفاء بالتزاماتها، وال تُ
ــا للغِنى، الذي هو الوصف المعتبَر في  ــا للغِنى، الذي هو الوصف المعتبَر في الوفاء بااللتزامات على المد القريب مقياسً الوفاء بااللتزامات على المد القريب مقياسً
الشريعة لوجوب الزكاة؛ ألن اإلنسان قد يكون عنده المال الكثير مما تجب فيه الزكاة الشريعة لوجوب الزكاة؛ ألن اإلنسان قد يكون عنده المال الكثير مما تجب فيه الزكاة 
نه من إخراج الزكاة  نه من إخراج الزكاة بشروطها الشــرعيَّة، غير أنه قد ال يَملِك السيولة المالية التي تمكِّ بشروطها الشــرعيَّة، غير أنه قد ال يَملِك السيولة المالية التي تمكِّ

النِ الحول على أمواله الزكوية. النِ الحول على أمواله الزكوية.عند حوَ عند حوَ
ا من الشــركات عالية الربحيَّة تكون  ا من الشــركات عالية الربحيَّة تكون بل ظهر من خالل التطبيق العملي أن عددً بل ظهر من خالل التطبيق العملي أن عددً
لِ في  لِ في ذات رأس مال عامل سالب؛ وذلك بســبب اعتمادها على التمويل قصير األجَ ذات رأس مال عامل سالب؛ وذلك بســبب اعتمادها على التمويل قصير األجَ

تمويل أعمالها، ويُستبعد اعتبارها مما ال تجب فيها الزكاة.تمويل أعمالها، ويُستبعد اعتبارها مما ال تجب فيها الزكاة.
ل،  ل، - أنــه يترتَّب عليها عدمُ إيجاب الزكاة في األصــول الزكوية طويلة األجَ ٢- أنــه يترتَّب عليها عدمُ إيجاب الزكاة في األصــول الزكوية طويلة األجَ
وهي: االســتثمارات طويلة األجل، أو الديون التي للشــركة طويلــة األجل، وهذا وهي: االســتثمارات طويلة األجل، أو الديون التي للشــركة طويلــة األجل، وهذا 

مخالفٌ لقواعد التقدير في حساب الزكاة.مخالفٌ لقواعد التقدير في حساب الزكاة.
ينظر: دليل زكاة الشركات، ص١٢١٢. ينظر: دليل زكاة الشركات، ص   (١)



تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمةتقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة

٣٨٩٣٨٩

المطلب الرابع: طريقة صافي الربح.المطلب الرابع: طريقة صافي الربح.
دُّ هذه الطريقة إحد طرق حســاب الزكاة على وجه التقدير، دون الفحص  عَ دُّ هذه الطريقة إحد طرق حســاب الزكاة على وجه التقدير، دون الفحص تُ عَ تُ

لموجودات الشركة والتزاماتها، وفيما يلي بيانها:لموجودات الشركة والتزاماتها، وفيما يلي بيانها:
: مفهوم طريقة صافي الربح. : مفهوم طريقة صافي الربح.أوالً أوالً

يعد صافي ربحِ الشــركة وعاءَ الزكاة في طريقة صافي الربح، وتحسب الزكاة يعد صافي ربحِ الشــركة وعاءَ الزكاة في طريقة صافي الربح، وتحسب الزكاة 
بناء على الربح الموزع أو المحقق.بناء على الربح الموزع أو المحقق.

وقــد أُخذ بهذه الطريقة في حســاب الــزكاة على وجه التقديــر في عدد من وقــد أُخذ بهذه الطريقة في حســاب الــزكاة على وجه التقديــر في عدد من 
االجتهادات المعاصرة، وفيما يلي بيانها:االجتهادات المعاصرة، وفيما يلي بيانها:

م زكاةَ مســتغالت، ويكون الربح  م زكاةَ مســتغالت، ويكون الربح أن المســاهم يُزكَّى األســهُ االتجاه األول: االتجاه األول: أن المســاهم يُزكَّى األســهُ
ج فيها شركة  ج فيها شركة الموزع بمثابة الغلة التي تؤخذ منها الزكاة، وذلك في الحال التي ال تُخرِ الموزع بمثابة الغلة التي تؤخذ منها الزكاة، وذلك في الحال التي ال تُخرِ
المساهمة الزكاةَ بالنيابة عن المســاهمين، وال يَعرف المساهم مقدار الزكاة الواجبة المساهمة الزكاةَ بالنيابة عن المســاهمين، وال يَعرف المساهم مقدار الزكاة الواجبة 
ه  مَ جتْها الشــركة، وكانت نية المساهم االستثمارَ طويل األجل، فإنه يزكِّي أسهُ ه لو أخرَ مَ جتْها الشــركة، وكانت نية المساهم االستثمارَ طويل األجل، فإنه يزكِّي أسهُ لو أخرَ

حينئذٍ زكاة مستغالت.حينئذٍ زكاة مستغالت.
وقد أخذ بهذا االتجاه مجمعُ الفقه اإلســالمي الدولــي بجدة، وبذلك صدر وقد أخذ بهذا االتجاه مجمعُ الفقه اإلســالمي الدولــي بجدة، وبذلك صدر 
قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي، في القرار رقم: قرار مجمع الفقه اإلســالمي الدولي، في القرار رقم: ٢٨٢٨ ( (٤/٣) بشأن زكاة األسهم ) بشأن زكاة األسهم 
في الشــركات، والذي جاء فيه بيان الحال التي ال يســتطيع المساهم معرفة ما يخص في الشــركات، والذي جاء فيه بيان الحال التي ال يســتطيع المساهم معرفة ما يخص 
أسهمه من الزكاة لو أخرجت الشركة: (وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان أسهمه من الزكاة لو أخرجت الشركة: (وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان 
، وليس بقصد التجارة،  مَ في الشركة بقصد االستفادة من ريع األســهم السنويِّ ، وليس بقصد التجارة، ســاهَ مَ في الشركة بقصد االستفادة من ريع األســهم السنويِّ ســاهَ
ره مجمع الفقه اإلسالمي في دورته  يها زكاة المســتغالت، وتمشــيًا مع ما قرَّ ره مجمع الفقه اإلسالمي في دورته فإنه يزكِّ يها زكاة المســتغالت، وتمشــيًا مع ما قرَّ فإنه يزكِّ
الثانية بالنســبة لزكاة العقارات واألراضي المأجــورة غير الزراعية، فإنَّ صاحب هذه الثانية بالنســبة لزكاة العقارات واألراضي المأجــورة غير الزراعية، فإنَّ صاحب هذه 
شرِ  بع العُ شرِ األسهم ال زكاة عليه في أصل الســهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي رُ بع العُ األسهم ال زكاة عليه في أصل الســهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي رُ
بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافُر شروط الزكاة وانتفاء الموانع).بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافُر شروط الزكاة وانتفاء الموانع).



٣٩٠٣٩٠

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ومــن الفقهاء المعاصريــن الذين ذهبوا إلــى هذه الطريقة الصديــقُ الضريرُ ومــن الفقهاء المعاصريــن الذين ذهبوا إلــى هذه الطريقة الصديــقُ الضريرُ 
.(١)

تْ فتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء في العديد من  تْ فتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء في العديد من وبنحو هذا جرَ وبنحو هذا جرَ
الفتاو في زكاة األســهم دون تقييدها بما ذكر في قرار المجمع، وهذا فيما يظهر ال الفتاو في زكاة األســهم دون تقييدها بما ذكر في قرار المجمع، وهذا فيما يظهر ال 

يخالف قرار المجمع ومعتبر الفتو فيما يظهر حال عامة المكلفين في األسهم.يخالف قرار المجمع ومعتبر الفتو فيما يظهر حال عامة المكلفين في األسهم.
ق السهمُ في هذه  دُّ إعماالً لقاعدة التقديرات الشــرعية، فيُلحَ عَ ق السهمُ في هذه وهذا االتجاه يُ دُّ إعماالً لقاعدة التقديرات الشــرعية، فيُلحَ عَ وهذا االتجاه يُ
الحال بزكاة المســتغالت؛ وذلك لرفع الحرج الحاصل للمكلَّــف في معرفة الزكاة الحال بزكاة المســتغالت؛ وذلك لرفع الحرج الحاصل للمكلَّــف في معرفة الزكاة 
ــبَهِ بين الســهم  ــبَهِ بين الســهم الواجبة بحســب ما يمثِّله الســهمُ من موجودات زكوية؛ لجامع الشَّ الواجبة بحســب ما يمثِّله الســهمُ من موجودات زكوية؛ لجامع الشَّ

والمستغالت في أن القصد فيها إلى الغلة.والمستغالت في أن القصد فيها إلى الغلة.
لكن يُشكِل عليه أن اعتبار ربح السهم في هذه الحال وعاءً للزكاة = عدولٌ عن األصل لكن يُشكِل عليه أن اعتبار ربح السهم في هذه الحال وعاءً للزكاة = عدولٌ عن األصل 
بُ المسالك  مَ أنه يُســلَك في التقدير أقرَ بُ المسالك في حســاب الزكاة باعتبار الموجودات، وقد تَقدَّ مَ أنه يُســلَك في التقدير أقرَ في حســاب الزكاة باعتبار الموجودات، وقد تَقدَّ

: :للحكم األصليِّ المعدول عنه، واعتبار األسهم من المستغالت يُشكِل عليه أمرانِ للحكم األصليِّ المعدول عنه، واعتبار األسهم من المستغالت يُشكِل عليه أمرانِ
١- عدم إخراج الزكاة عــن الموجودات الزكوية، فتعتبر الموجودات الزكوية - عدم إخراج الزكاة عــن الموجودات الزكوية، فتعتبر الموجودات الزكوية 
على أنه ال يجب فيها الزكاة، وهذا مخالفٌ لواقع الحال، كما أنه يؤدِّي إلى اإلجحاف على أنه ال يجب فيها الزكاة، وهذا مخالفٌ لواقع الحال، كما أنه يؤدِّي إلى اإلجحاف 

بحق الفقراء في هذه األموال الزكوية.بحق الفقراء في هذه األموال الزكوية.
بَعٌ ألصله من  م شركات المساهمة أنه تَ ع في أسهُ بَعٌ ألصله من - أن األصل في الربح الموزَّ م شركات المساهمة أنه تَ ع في أسهُ ٢- أن األصل في الربح الموزَّ
ه من المســتغالت يقضي  روض التجارة، واعتبارُ ه من المســتغالت يقضي الموجودات الزكوية، من النقود وعُ روض التجارة، واعتبارُ الموجودات الزكوية، من النقود وعُ
بأن يُســتأنف الحول على هذه األرباح، كما انتهى إليه قرار مجمع الفقه اإلسالمي في بأن يُســتأنف الحول على هذه األرباح، كما انتهى إليه قرار مجمع الفقه اإلسالمي في 

المستغالت.المستغالت.
لَ مجمع الفقه اإلســالمي عن هذا القرار فيما يتعلق بزكاة  لَ مجمع الفقه اإلســالمي عن هذا القرار فيما يتعلق بزكاة لهذا وغيره؛ فقد عدَ لهذا وغيره؛ فقد عدَ

ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد الرابع ٧٦٦٧٦٦/١. ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد الرابع    (١)



تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمةتقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة

٣٩١٣٩١

ي، كما ورد في قرار  ه، فإنه يَعمل بالتحرِّ مِ ي، كما ورد في قرار المســاهم الذي ال يعلم موجوداتِ أســهُ ه، فإنه يَعمل بالتحرِّ مِ المســاهم الذي ال يعلم موجوداتِ أســهُ
مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الثالثة عشرة.مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الثالثة عشرة.

م زكاةَ مستغالت على أساس الربح  م زكاةَ مستغالت على أساس الربح أن المساهم يُزكَّى األســهُ االتجاه الثاني: االتجاه الثاني: أن المساهم يُزكَّى األســهُ
الموزع ما دام أنه يقصد االستثمار طويل األجل، وال يحتاج إلى النظر إلى موجودات الموزع ما دام أنه يقصد االستثمار طويل األجل، وال يحتاج إلى النظر إلى موجودات 

الشركة، وبه أخذ الدكتور محمد القريالشركة، وبه أخذ الدكتور محمد القري(١). . 
ا من شركة المساهمة، وال يملك  ا من شركة المساهمة، وال يملك  أن المساهم يَملِك جزءً ومســتند هذا االتجاهومســتند هذا االتجاه أن المساهم يَملِك جزءً
شيئًا من موجودات الشركة، وال يجب على الشركة إخراج الزكاة عن هذه الموجودات؛ شيئًا من موجودات الشركة، وال يجب على الشركة إخراج الزكاة عن هذه الموجودات؛ 

ويزكِّي الربح إذا كان ينوي بها االستثمار؛ ألنه بمثابة الغلة على السهم.ويزكِّي الربح إذا كان ينوي بها االستثمار؛ ألنه بمثابة الغلة على السهم.
دُّ وعاء  عَ دُّ وعاء االتجاه الثالث: أن الزكاة تجب في صافي الربح الذي تحققه الشركة، ويُ عَ االتجاه الثالث: أن الزكاة تجب في صافي الربح الذي تحققه الشركة، ويُ
للشركة في الشــركاتللشركة في الشــركات التي يظهر وعاؤها الزكويُّ بالسالب، أو التي يكون فيها الوعاء  التي يظهر وعاؤها الزكويُّ بالسالب، أو التي يكون فيها الوعاء 
باعتبار الموجودات أقلَّ من صافي الربح المعدل ألغراض الزكاة، ويخرج باعتبار الموجودات أقلَّ من صافي الربح المعدل ألغراض الزكاة، ويخرج ٢٫٥٢٫٥% منه.% منه.
وقد جر العمــل على هذا في الهيئة العامة للزكاة، وصدر بذلكوقد جر العمــل على هذا في الهيئة العامة للزكاة، وصدر بذلك تعميم الهيئة  تعميم الهيئة 
رقم رقم ١/١٢٢١٢٢ وتاريــخ  وتاريــخ ١٤١٤١٤١٤/٨/١٩١٩هـ (أوالً /هـ (أوالً /٢)، حيث نــص على أنه في حالة )، حيث نــص على أنه في حالة 
كون الوعاء الزكويِّ سالبًا يزكِّي الربح المعدل، مع األخذ في االعتبار حسم الخسائر كون الوعاء الزكويِّ سالبًا يزكِّي الربح المعدل، مع األخذ في االعتبار حسم الخسائر 
المدورة المعدلة، وإذا نتح عن حسم تلك الخسائر وجودُ وعاء بالسالب، فال تتوجب المدورة المعدلة، وإذا نتح عن حسم تلك الخسائر وجودُ وعاء بالسالب، فال تتوجب 
ا، وقد أكد ذلك الخطابُ الوزاري رقم  ا، وقد أكد ذلك الخطابُ الوزاري رقم الزكاة حتى لو كانت نتيجة أعمال السنة أرباحً الزكاة حتى لو كانت نتيجة أعمال السنة أرباحً
٨٩٧٤٨٩٧٤/٣ وتاريخ  وتاريخ ١٤١٧١٤١٧/٨/٦هـ بالموافقة على ما انتهى إليه قرار اللجنة االستئنافية هـ بالموافقة على ما انتهى إليه قرار اللجنة االستئنافية 

رقم (رقم (١٦٣١٦٣) لعام ) لعام ١٤١٧١٤١٧هـ باعتبار أن الوعاء الزكويَّ هو صافي الربح. هـ باعتبار أن الوعاء الزكويَّ هو صافي الربح. 
ا بين طريقتين في تحديد الوعاء الزكوي، وقد  دُّ هذا اإلجراء من الهيئة جمعً عَ ا بين طريقتين في تحديد الوعاء الزكوي، وقد ويُ دُّ هذا اإلجراء من الهيئة جمعً عَ ويُ
ه للَّجنة الدائمة  غاتِ هذا اإلجراء من وجهة نظرها في ســؤال موجَّ ه للَّجنة الدائمة بيَّنت الهيئة مســوِّ غاتِ هذا اإلجراء من وجهة نظرها في ســؤال موجَّ بيَّنت الهيئة مســوِّ

ينظر: أعمال وأبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ١٦٦١٦٦/١. ينظر: أعمال وأبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة    (١)



٣٩٢٣٩٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

لإلفتاء، وذلك في الفتو رقم (لإلفتاء، وذلك في الفتو رقم (٢٣٤٠٨٢٣٤٠٨)، والذي جاء فيه:)، والذي جاء فيه:
(يَعترض بعــض المكلَّفين على إجــراء المصلحة بالقــول: إن صافي الريع (يَعترض بعــض المكلَّفين على إجــراء المصلحة بالقــول: إن صافي الريع 
ق قد تم اســتخدامه في شراء أصول ثابتة، وبالتالي فإنه ال زكاة فيه؛  ق قد تم اســتخدامه في شراء أصول ثابتة، وبالتالي فإنه ال زكاة فيه؛ (الربح) الذي تحقَّ (الربح) الذي تحقَّ

نية ال تجب فيه الزكاة. روض القُ ا من عُ ضً رْ دُّ عَ عَ ل إلى ما يُ نية ال تجب فيه الزكاة.ألنه قد تحوَّ روض القُ ا من عُ ضً رْ دُّ عَ عَ ل إلى ما يُ ألنه قد تحوَّ
ويؤيِّد بعض المختصين بمصلحة الزكاة والدخل القولَ بأنه ال زكاة في أي مال تم ويؤيِّد بعض المختصين بمصلحة الزكاة والدخل القولَ بأنه ال زكاة في أي مال تم 
توظيفه لشراء أصول ثابتة قبل حلول الحول عليه، حتى لو كان مصدره أرباحَ العام (حولُ توظيفه لشراء أصول ثابتة قبل حلول الحول عليه، حتى لو كان مصدره أرباحَ العام (حولُ 
الربح حــولُ أصله)، في حين ير البعض اآلخر من المختصين صحة إجراء المصلحة؛ الربح حــولُ أصله)، في حين ير البعض اآلخر من المختصين صحة إجراء المصلحة؛ 
ا إلى أن صافي الربح عن العــام محلِّ ربط الزكاة، ال يتــم تحديده إال بعد إقفال  ا إلى أن صافي الربح عن العــام محلِّ ربط الزكاة، ال يتــم تحديده إال بعد إقفال اســتنادً اســتنادً
الحســابات في نهاية العام المالي، وأنه ال يمكن القول بأن شــراء األصول الثابتة خالل الحســابات في نهاية العام المالي، وأنه ال يمكن القول بأن شــراء األصول الثابتة خالل 

العام قد تمت من صافي األرباح التي لم تتحقق ويتم تحديدها فعالً إال بنهاية العام.العام قد تمت من صافي األرباح التي لم تتحقق ويتم تحديدها فعالً إال بنهاية العام.
نأمل من سماحتكم بيان الرأي الشرعي حول مد صحة إجراء مصلحة الزكاة نأمل من سماحتكم بيان الرأي الشرعي حول مد صحة إجراء مصلحة الزكاة 
والدخل الحالي، المتمثِّل في حسم صافي قيمة األصول الثابتة الظاهرة في حسابات والدخل الحالي، المتمثِّل في حسم صافي قيمة األصول الثابتة الظاهرة في حسابات 
المكلَّــف في حدود حقوق الملكية، وبحيث ال يقل وعــاء زكاة المكلَّف عن صافي المكلَّــف في حدود حقوق الملكية، وبحيث ال يقل وعــاء زكاة المكلَّف عن صافي 

ربح العام).ربح العام).
وكان جواب اللجنة: وكان جواب اللجنة: 

(ما جعل مــن إيرادات المصنع -الواجبةِ زكاتُها- في شــراء أصول أو أنفقها (ما جعل مــن إيرادات المصنع -الواجبةِ زكاتُها- في شــراء أصول أو أنفقها 
ــروض التجارة قبل تمام الحول، فــال زكاة فيها؛ إلنفاقها في غير  ــروض التجارة قبل تمام الحول، فــال زكاة فيها؛ إلنفاقها في غير صاحبها في غير عُ صاحبها في غير عُ

التجارة قبل تمام الحول)التجارة قبل تمام الحول)(١). . 
ا لحكم  بتْ إليه الهيئة من اعتبار صافي الربح، ليس تأسيسً ا لحكم والذي يظهر أن ما ذهَ بتْ إليه الهيئة من اعتبار صافي الربح، ليس تأسيسً والذي يظهر أن ما ذهَ
شرعيٍّ جديد، وإنما هو إعادة نظر في األساس الذي ترتَّب عليه ظهورُ الوعاء بالسالب، شرعيٍّ جديد، وإنما هو إعادة نظر في األساس الذي ترتَّب عليه ظهورُ الوعاء بالسالب، 

فتاو اللجنة الدائمة، المجموعة الثالثة ٢٥٢٢٥٢/١. فتاو اللجنة الدائمة، المجموعة الثالثة    (١)
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ا في أصول ثابتة،  ف جميعً ــرِ ق ال يمكن أن يكون صُ ا في أصول ثابتة، وأن صافــي الربح الذي لــم يتحقَّ ف جميعً ــرِ ق ال يمكن أن يكون صُ وأن صافــي الربح الذي لــم يتحقَّ
باإلضافة إلى أصل آخر تعمل به الهيئة، وهي أنها تضيف مصادر األموال من التمويالت باإلضافة إلى أصل آخر تعمل به الهيئة، وهي أنها تضيف مصادر األموال من التمويالت 
النِ الحول على األموال، وهذا من  ق شرطُ حوَ النِ الحول على األموال، وهذا من والقروض برصيد أول المدة؛ حتى يتحقَّ ق شرطُ حوَ والقروض برصيد أول المدة؛ حتى يتحقَّ

شأنه تخفيضُ الوعاء في مقابل حسم جميع األصول الثابتة التي للشركة.شأنه تخفيضُ الوعاء في مقابل حسم جميع األصول الثابتة التي للشركة.
ا: ميزاتها. ا: ميزاتها.ثانيً ثانيً

١- الوضوح والتيســير في معرفة الزكاة الواجبة، وال ســيما عند اعتبار الربح - الوضوح والتيســير في معرفة الزكاة الواجبة، وال ســيما عند اعتبار الربح 
الموزع.الموزع.

٢- توافقها مع أنظمة الضريبة التي تعتمد على الدخل في اعتمادها على الربح، - توافقها مع أنظمة الضريبة التي تعتمد على الدخل في اعتمادها على الربح، 
وهو ما يسهل اعتبارها في فرض ضريبة مماثلة لغير المكلفين بالزكاة.وهو ما يسهل اعتبارها في فرض ضريبة مماثلة لغير المكلفين بالزكاة.

٣- أنها أرفق بالمســاهم؛ إذ يقتصر إخراجها في حال تحقق الربح في الشركة - أنها أرفق بالمســاهم؛ إذ يقتصر إخراجها في حال تحقق الربح في الشركة 
أو توزيع عوائدها، فخروج الزكاة يكون على النماء المحقق.أو توزيع عوائدها، فخروج الزكاة يكون على النماء المحقق.

ا: المآخذ عليها. ا: المآخذ عليها.ثالثً ثالثً

١- أن األخذ بهــا يقتضي عدم أخذ الزكاة عن أصولهــا في حال عدم تحقق - أن األخذ بهــا يقتضي عدم أخذ الزكاة عن أصولهــا في حال عدم تحقق 
ا في حق المستحقين للزكاة. ا في حق المستحقين للزكاة.الربح أو عدم توزيعه، وهو ما قد يكون مجحفً الربح أو عدم توزيعه، وهو ما قد يكون مجحفً

٢- أنها مبنية على قياس الشــبه، وهو من األدلــة الضعيفة في إثبات األحكام - أنها مبنية على قياس الشــبه، وهو من األدلــة الضعيفة في إثبات األحكام 
الشرعية.الشرعية.

٣- أن اعتبار الزكاة على الربح المحقق، يحتاج إلى معالجة الربح المحاسبي - أن اعتبار الزكاة على الربح المحقق، يحتاج إلى معالجة الربح المحاسبي 
ا ألصول الزكاة. ا ألصول الزكاة.وتعديله وفقً وتعديله وفقً



٣٩٤٣٩٤



٣٩٥٣٩٥

أثر نية المساهم في تقدير الوعاء الزكويأثر نية المساهم في تقدير الوعاء الزكوي

ــب مــا تمثِّله من  مِ شــركات المســاهمة أنها بحسَ مَ أن األصل في زكاة أســهُ ــب مــا تمثِّله من تقدَّ مِ شــركات المســاهمة أنها بحسَ مَ أن األصل في زكاة أســهُ تقدَّ
موجودات، غير أنه لما كانت األسهم قابلةً للتداول، فإن المساهم قد تختلف نيته في طبيعة موجودات، غير أنه لما كانت األسهم قابلةً للتداول، فإن المساهم قد تختلف نيته في طبيعة 
االســتثمار في األســهم؛ فقد ينوي بيعها في مدة قصيرة، أو ينوي االحتفاظ بها إلى حين االســتثمار في األســهم؛ فقد ينوي بيعها في مدة قصيرة، أو ينوي االحتفاظ بها إلى حين 

ارتفاع سعر السهم، ويهدف هذا المبحث لدراسة أثر هذه النية في تقدير حساب الزكاة.ارتفاع سعر السهم، ويهدف هذا المبحث لدراسة أثر هذه النية في تقدير حساب الزكاة.
وقد انتظم الكالم على هذا المبحث في تمهيد وأربعة مطالب:وقد انتظم الكالم على هذا المبحث في تمهيد وأربعة مطالب:

التمهيد: في أنواع االستثمار في األسهم وأثره على الزكاة.التمهيد: في أنواع االستثمار في األسهم وأثره على الزكاة.

: أنواع االستثمار في األوراق المالية. : أنواع االستثمار في األوراق المالية.أوالً أوالً

ينقسم االستثمار في األسهم في األسواق المالية إلى نوعينينقسم االستثمار في األسهم في األسواق المالية إلى نوعين(١):
١- المتاجرة في األســواق المالية: - المتاجرة في األســواق المالية: والتي يكثر إطــالق لفظ المضاربة عليها، والتي يكثر إطــالق لفظ المضاربة عليها، 
ترجمةً للمصطلح (ترجمةً للمصطلح (speculationspeculation)، ويُقصد به: شــراء وبيع األوراق المالية بشــكل )، ويُقصد به: شــراء وبيع األوراق المالية بشــكل 
؛ لغرض تحقيق أرباح رأسمالية، من خالل تداول األوراق  ن مخاطرةً عالية عادةً ؛ لغرض تحقيق أرباح رأسمالية، من خالل تداول األوراق يتضمَّ ن مخاطرةً عالية عادةً يتضمَّ

المالية خالل فترة قصيرة نسبيا.المالية خالل فترة قصيرة نسبيا.
ينظر: موقع (InvestopediaInvestopedia) في تعريف مصطلح () في تعريف مصطلح (speculationspeculation)، المضاربة في األســواق )، المضاربة في األســواق  ينظر: موقع (   (١)

المالية، محمد السحيباني، صالمالية، محمد السحيباني، ص٢-٣.



٣٩٦٣٩٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

٢- االستثمار في األســواق المالية: - االستثمار في األســواق المالية: ويعرف بأنه شــراء أوراق مالية؛ لغرض ويعرف بأنه شــراء أوراق مالية؛ لغرض 
عــة، أو الزيادة في قيمتها  ه من عوائدَ تتمثِّل في األرباح الموزَّ رُّ عــة، أو الزيادة في قيمتها الحصول على ما تُــدِ ه من عوائدَ تتمثِّل في األرباح الموزَّ رُّ الحصول على ما تُــدِ
راته، ويكون  راته، ويكون في نهاية مدة االستثمار. ويكون غرض المستثمر األساسي استثمارَ مدخَ في نهاية مدة االستثمار. ويكون غرض المستثمر األساسي استثمارَ مدخَ

، ويكون لمدة طويلة نسبيا. ، ويكون لمدة طويلة نسبيا.االستثمار أقلَّ مخاطرةً االستثمار أقلَّ مخاطرةً
تاجر  تاجر أما مــن الناحية الفقهيَّة، فال يوجد ضابط متفق عليه فــي التفريق بين المُ أما مــن الناحية الفقهيَّة، فال يوجد ضابط متفق عليه فــي التفريق بين المُ
والمستثمر في األسهم، والمشهور أن المســتثمر يَقصد االستفادة من عوائد السهم، والمستثمر في األسهم، والمشهور أن المســتثمر يَقصد االستفادة من عوائد السهم، 
تاجر يَقصد الربح من الزيادة في قيمة السهم في األسواق المالية، وهذا التفريق غير  تاجر يَقصد الربح من الزيادة في قيمة السهم في األسواق المالية، وهذا التفريق غير والمُ والمُ
مطابق للواقع؛ وفي هذا يقول الدكتور يوســف الشبيلي: (التمييز الدارج لد البعض مطابق للواقع؛ وفي هذا يقول الدكتور يوســف الشبيلي: (التمييز الدارج لد البعض 
بين المســتثمر والمضارب بأن المستثمر من يَقصد العوائد الموزعة، والمضارب من بين المســتثمر والمضارب بأن المستثمر من يَقصد العوائد الموزعة، والمضارب من 
يتملك السهم بقصد االســتفادة من ارتفاع القيمة، محلُّ نظر. وبيان ذلك أن الحامل يتملك السهم بقصد االســتفادة من ارتفاع القيمة، محلُّ نظر. وبيان ذلك أن الحامل 

على شراء السهم واحدٌ أو أكثر من ثالثة أمور:على شراء السهم واحدٌ أو أكثر من ثالثة أمور:
١- األرباح الموزعة.- األرباح الموزعة.

٢- الزيادة الرأسمالية عن طريق أسهم المنحة.- الزيادة الرأسمالية عن طريق أسهم المنحة.
٣- االرتفاع في القيمة السوقيَّة للسهم.- االرتفاع في القيمة السوقيَّة للسهم.

واألمر األول ال يمثِّل شــيئًا مقارنة باألخيرين، فمعظم الشركات ذات العوائد واألمر األول ال يمثِّل شــيئًا مقارنة باألخيرين، فمعظم الشركات ذات العوائد 
تعيد معظم أرباحها في الشــركة (األرباح المدورة)؛ لينعكــس أثر ذلك على القيمة تعيد معظم أرباحها في الشــركة (األرباح المدورة)؛ لينعكــس أثر ذلك على القيمة 
السوقيَّة ألسهمها، أو تجعلها على شكل زيادة رأسمالية عن طريق أسهم المنحة، وال السوقيَّة ألسهمها، أو تجعلها على شكل زيادة رأسمالية عن طريق أسهم المنحة، وال 

. ع على المساهمين منها إال القليلَ .توزِّ ع على المساهمين منها إال القليلَ توزِّ
ونَ مضاربين؛ ألنه ما من أحد في  دُّ عَ ونَ مضاربين؛ ألنه ما من أحد في ومؤدَّ هذا الرأي أن عامة المســاهمين يُ دُّ عَ ومؤدَّ هذا الرأي أن عامة المســاهمين يُ
سوق األسهم إال وهو يراعي في قراره االستثماريِّ توقُّعاتِ الزيادة في القيمة السوقية سوق األسهم إال وهو يراعي في قراره االستثماريِّ توقُّعاتِ الزيادة في القيمة السوقية 
للسهم، وأســهم المنحة المتوقَّعة. ومن المعلوم أن أسهم المنحة ال يمكن االستفادة للسهم، وأســهم المنحة المتوقَّعة. ومن المعلوم أن أسهم المنحة ال يمكن االستفادة 
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منها إال ببيعها)منها إال ببيعها)(١).
ر الدكتور يوسف الشبيلي إلى أن الضابط في التفريق بينهما  ر الدكتور يوسف الشبيلي إلى أن الضابط في التفريق بينهما وبناء عليه؛ فقد قرَّ وبناء عليه؛ فقد قرَّ
ها  ها هو بناءً على نية البيع لألســهم، فالمســتثمر هو الذي يشتري األسهم وال ينوي بيعَ هو بناءً على نية البيع لألســهم، فالمســتثمر هو الذي يشتري األسهم وال ينوي بيعَ
تاجر (المضارب) هو الذي يشتري األسهم بنية بيعها خالل العام(٢). تاجر (المضارب) هو الذي يشتري األسهم بنية بيعها خالل العامخالل السنة، والمُ خالل السنة، والمُ
وما ذهب إليه الدكتور الشــبيلي في التفريق بين المستثمر والمضارب، يتوافق وما ذهب إليه الدكتور الشــبيلي في التفريق بين المستثمر والمضارب، يتوافق 
دير الذي يشتري  روض التجارة، وتفريقهم بين التاجر المُ دير الذي يشتري مع قول المالكيَّة في زكاة عُ روض التجارة، وتفريقهم بين التاجر المُ مع قول المالكيَّة في زكاة عُ
السلعة بنيةِ تقليبها في األسواق، وبين التاجر المحتكِر الذي يشتري السلعة بنية ارتفاع السلعة بنيةِ تقليبها في األسواق، وبين التاجر المحتكِر الذي يشتري السلعة بنية ارتفاع 
بون على  بــون على التاجر المدير الزكاةَ كلَّ ســنة، ويوجِ بون على قيمتها في األســواق، فيوجِ بــون على التاجر المدير الزكاةَ كلَّ ســنة، ويوجِ قيمتها في األســواق، فيوجِ

التاجر المحتكِر الزكاةَ لسنة واحدة عند بيعهاالتاجر المحتكِر الزكاةَ لسنة واحدة عند بيعها(٣).
وقد استحســن بعض الباحثين هذا الضابطَ في التفريــق بينهما، واعتمده في وقد استحســن بعض الباحثين هذا الضابطَ في التفريــق بينهما، واعتمده في 
روض تجارة من األسهم، وما ليس كذلك(٤)، وهذا غير دقيق ، وهذا غير دقيق  كمُ عُ روض تجارة من األسهم، وما ليس كذلكالتفريق بين ما له حُ كمُ عُ التفريق بين ما له حُ
وال يتفق مع األصل الفقهيِّ الذي اعتمد عليه الدكتور يوسف الشبيلي؛ ألن الجمهور وال يتفق مع األصل الفقهيِّ الذي اعتمد عليه الدكتور يوسف الشبيلي؛ ألن الجمهور 
من الفقهاء ال يعتبرون المدة متى ما وجدت نية البيع، سواء أكان البيع لمدة تزيد على من الفقهاء ال يعتبرون المدة متى ما وجدت نية البيع، سواء أكان البيع لمدة تزيد على 

السنة أو تنقص عنها. السنة أو تنقص عنها. 
ا: أثر نية االستثمار على زكاة المكلَّف. ا: أثر نية االستثمار على زكاة المكلَّف.ثانيً ثانيً

للفقهاء المعاصرين اتجاهانِ في تقســيم نية تملُّك األســهم من حيث تأثيرها للفقهاء المعاصرين اتجاهانِ في تقســيم نية تملُّك األســهم من حيث تأثيرها 
على تقدير حساب الزكاة:على تقدير حساب الزكاة:

زكاة الصكوك والمحافظ والصناديق االستثمارية، يوسف الشبيلي، ضمن أبحاث وأعمال  زكاة الصكوك والمحافظ والصناديق االستثمارية، يوسف الشبيلي، ضمن أبحاث وأعمال    (١)
الندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، صالندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٢٦٦٢٦٦.

ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٢)
ينظر: الفواكه الدواني ٣٣١٣٣١/١، الشرح الصغير ، الشرح الصغير ٦٣٧٦٣٧/١. ينظر: الفواكه الدواني    (٣)

ينظر: زكاة صناديق المؤشرات، السحيباني، والغفيلي، ص٢٢٢٢. ينظر: زكاة صناديق المؤشرات، السحيباني، والغفيلي، ص   (٤)



٣٩٨٣٩٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

االتجاه األول: االتجاه األول: ذهب إلى تقسيم نية تملُّك األسهم إلى قسمين؛ ذهب إلى تقسيم نية تملُّك األسهم إلى قسمين؛ نية االستثمار، نية االستثمار، 
ونية المتاجرة (المضاربة) في األسواق الماليةونية المتاجرة (المضاربة) في األسواق المالية.

وهــذا الغالب على االجتهادات المعاصرة التي تناولت زكاة المســاهم، وهو وهــذا الغالب على االجتهادات المعاصرة التي تناولت زكاة المســاهم، وهو 
دير في وجوب  دير في وجوب يتفق مع طريقة الجمهور من األئمة في عــدم التفريق بين التاجر والمُ يتفق مع طريقة الجمهور من األئمة في عــدم التفريق بين التاجر والمُ

روض التجارة. روض التجارة.زكاة عُ زكاة عُ
االتجاه الثانــي: االتجاه الثانــي: ذهب إلى أن نية تملُّك األســهم أو نية المســاهم في تملُّك ذهب إلى أن نية تملُّك األســهم أو نية المســاهم في تملُّك 
السهم تنقسم إلى ثالثة أقسام، وهي: نية االستثمار طويل األجل، ونية المتاجرة، ونية السهم تنقسم إلى ثالثة أقسام، وهي: نية االستثمار طويل األجل، ونية المتاجرة، ونية 

االدخار.االدخار.
وإلى هذا ذهب الشــيخ يوسف الشبيلي، وهو يتوافق مع ما ذهب إليه المالكيَّة وإلى هذا ذهب الشــيخ يوسف الشبيلي، وهو يتوافق مع ما ذهب إليه المالكيَّة 

دير والمحتكِر. روض التجارة من التفريق بين المُ دير والمحتكِر.في زكاة عُ روض التجارة من التفريق بين المُ في زكاة عُ
ل نحو المعايير  ل نحو المعايير وفيه شــبهٌ مع ما أخذت به المعايير المحاســبية (قبل التحــوُّ وفيه شــبهٌ مع ما أخذت به المعايير المحاســبية (قبل التحــوُّ

الدولية)، من تصنيف األوراق المالية إلى ثالثة أنواعالدولية)، من تصنيف األوراق المالية إلى ثالثة أنواع(١):
١- أوراق مالية لغرض االســتثمار:- أوراق مالية لغرض االســتثمار: وهــي األوراق المحتفظ بها وفق طريقة  وهــي األوراق المحتفظ بها وفق طريقة 
حقوق الملكيــة (إذا كانت أوراق ملكية كاألســهم)، أو المحتفــظ بها حتى تاريخ حقوق الملكيــة (إذا كانت أوراق ملكية كاألســهم)، أو المحتفــظ بها حتى تاريخ 

االستحقاق (إذا كانت تمثِّل ديونًا مثل السندات وصكوك المرابحة).االستحقاق (إذا كانت تمثِّل ديونًا مثل السندات وصكوك المرابحة).
٢- أوراق مالية لالتجار: - أوراق مالية لالتجار: وهي األوراق التي تُشــتر بقصــد إعادة بيعها في وهي األوراق التي تُشــتر بقصــد إعادة بيعها في 

األجل القصير؛ أي: ألقلَّ من سنة.األجل القصير؛ أي: ألقلَّ من سنة.
٣- أوراق مالية متاحة للبيع: - أوراق مالية متاحة للبيع: وهي األوراق التي لم تســتوفِ شروط التصنيف وهي األوراق التي لم تســتوفِ شروط التصنيف 

مع األوراق لغرض االستثمار أو االتجار.مع األوراق لغرض االستثمار أو االتجار.
ينظر: المعايير المحاسبية السعودية: معيار االستثمار في األوراق المالية، ص١٥١١١٥١١. ينظر: المعايير المحاسبية السعودية: معيار االستثمار في األوراق المالية، ص   (١)
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٣٩٩٣٩٩

لتْ عن هذا التقسيم، حيث قسمت االستثمارات في  لتْ عن هذا التقسيم، حيث قسمت االستثمارات في غير أن المعايير الدولية عدَ غير أن المعايير الدولية عدَ
األسهم واألوراق المالية (مما ال يُقصد به االستثمار في حقوق الملكية) إلى قسمين:األسهم واألوراق المالية (مما ال يُقصد به االستثمار في حقوق الملكية) إلى قسمين:
 :(FVPLFVPL) األول: أصول محتفَظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة األول: أصول محتفَظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
ن تملُّكها االستفادةُ من التغيرات في القيمة، والتي  ن تملُّكها االستفادةُ من التغيرات في القيمة، والتي ويُقصد بها األســهم التي يُقصد مِ ويُقصد بها األســهم التي يُقصد مِ
تقــوم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة تقــوم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة (FVPL)(FVPL)، بحيث يكون االعتراف ، بحيث يكون االعتراف 

بالتغيرات في قيم االستثمارات في صافي الدخل.بالتغيرات في قيم االستثمارات في صافي الدخل.
 :(FVOCIFVOCI) الثاني: أصول محتفَظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الثاني: أصول محتفَظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
ن تملُّكها تحقيقُ أرباح من خالل التغيرات في القيمة  ن تملُّكها تحقيقُ أرباح من خالل التغيرات في القيمة ويُقصد بها األسهم التي يُقصد مِ ويُقصد بها األسهم التي يُقصد مِ

وتحصيل التدفقات النقدية التي تتعلَّق بها، والتي تقوم بالقيمة العادلة.وتحصيل التدفقات النقدية التي تتعلَّق بها، والتي تقوم بالقيمة العادلة.
ا عن الدخول في التفاصيل التي تتعلَّق بإثبات الربح بين هذين النوعين،  ا عن الدخول في التفاصيل التي تتعلَّق بإثبات الربح بين هذين النوعين، وبعيدً وبعيدً
إال أنهما يشــتركان في إثباتهما في المركز المالي للشركة بالقيمة العادلة، وهي القيمة إال أنهما يشــتركان في إثباتهما في المركز المالي للشركة بالقيمة العادلة، وهي القيمة 

السوقية لهذه األسهم في السوق المالية. السوقية لهذه األسهم في السوق المالية. 
المطلب األول: تقدير الزكاة للمساهم المستثمر.المطلب األول: تقدير الزكاة للمساهم المستثمر.

ت  جَ م فيما مضى ما يتعلَّق بحساب الزكاة لشركة المساهمة، وأنه متى ما أخرَ ت قد تقدَّ جَ م فيما مضى ما يتعلَّق بحساب الزكاة لشركة المساهمة، وأنه متى ما أخرَ قد تقدَّ
تُه بذلك(١). أُ ذِمَّ ه التقدير السابقة، فإن المساهم تبرَ تُه بذلكالشركة الزكاة على وجهٍ من أوجُ أُ ذِمَّ ه التقدير السابقة، فإن المساهم تبرَ الشركة الزكاة على وجهٍ من أوجُ

نظَر فيها لتقدير الزكاة إذا كان المســاهم  نظَر فيها لتقدير الزكاة إذا كان المســاهم ويُعنى هذا المطلــب باألوجه التي يُ ويُعنى هذا المطلــب باألوجه التي يُ
ن التقدير. جِ الشركة الزكاة، وهذا على مراتبَ كلُّها تتضمَّ ا، ولم تُخرِ ن التقدير.مستثمرً جِ الشركة الزكاة، وهذا على مراتبَ كلُّها تتضمَّ ا، ولم تُخرِ مستثمرً

أثر نية االستثمار في السهم على الزكاة:أثر نية االستثمار في السهم على الزكاة:

ها ثالثة اتجاهات: ها ثالثة اتجاهات:وللفقهاء المعاصرين أقوالٌ في كيفية زكاة المستثمر، أهمُّ وللفقهاء المعاصرين أقوالٌ في كيفية زكاة المستثمر، أهمُّ
ينظر: ص٢٢٥٢٢٥. ينظر: ص   (١)



٤٠٠٤٠٠

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

االتجاه األول: أنه يزكي السهم بما يقابله من موجودات الشركة الزكوية.االتجاه األول: أنه يزكي السهم بما يقابله من موجودات الشركة الزكوية.
وهذا القول الذي اســتقر عليه االجتهاد الفقهــيُّ المعاصر، وصدر به قرارات وهذا القول الذي اســتقر عليه االجتهاد الفقهــيُّ المعاصر، وصدر به قرارات 
مؤسســات االجتهاد الجماعي؛ مثل: قرار مجمع الفقه اإلسالمي في القرار رقم مؤسســات االجتهاد الجماعي؛ مثل: قرار مجمع الفقه اإلسالمي في القرار رقم ٢٨٢٨ 
(٤/٣)، والندوة الحادية عشــرة لبيت الزكاة)، والندوة الحادية عشــرة لبيت الزكاة(١)، والمعيار الشــرعي رقم (، والمعيار الشــرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن ) بشأن 

الزكاة الصادر عن المجلس الشرعي للمؤسسات المالية اإلسالمية.الزكاة الصادر عن المجلس الشرعي للمؤسسات المالية اإلسالمية.
ومستند هذا االتجاه: ومستند هذا االتجاه: حقيقة الســهم، وأنه يمثِّل حصة من موجودات الشركة، حقيقة الســهم، وأنه يمثِّل حصة من موجودات الشركة، 
وأن الســهم باعتباره ورقةً مالية ليس له قيمةٌ في نفسه؛ وإنما بما يمثِّله من حقوق في وأن الســهم باعتباره ورقةً مالية ليس له قيمةٌ في نفسه؛ وإنما بما يمثِّله من حقوق في 

الشركة.الشركة.
االتجاه الثاني: أنه يزكي السهم زكاة المستغالت، االتجاه الثاني: أنه يزكي السهم زكاة المستغالت، وعلى هذا فال زكاة عليه في وعلى هذا فال زكاة عليه في 

ع. ع.أصل السهم؛ وإنما يزكِّي الربح الموزَّ أصل السهم؛ وإنما يزكِّي الربح الموزَّ
وبناء على هذا القول، فالذي يتولى إخراجَ الزكاة هو المساهم الذي يتسلم هذه وبناء على هذا القول، فالذي يتولى إخراجَ الزكاة هو المساهم الذي يتسلم هذه 
ر فيه الشركة أحقية األرباح، وهو  ر فيه الشركة أحقية األرباح، وهو األرباح، وهو من يَملِك الســهمَ في اليوم الذي تُقرِّ األرباح، وهو من يَملِك الســهمَ في اليوم الذي تُقرِّ
في األغلب يوم انعقاد الجمعية العمومية، ويمكن أن تتولى الشركة إخراجَ هذا القدر في األغلب يوم انعقاد الجمعية العمومية، ويمكن أن تتولى الشركة إخراجَ هذا القدر 

قبل التوزيع.قبل التوزيع.
ومســتند هذا القول كما تقدم: ومســتند هذا القول كما تقدم: أن مالك الســهم ال يَملِك شيئًا من موجودات أن مالك الســهم ال يَملِك شيئًا من موجودات 
ف فيها، وإنما هي ملك للشركة بشــخصيتها االعتبارية،  ف فيها، وإنما هي ملك للشركة بشــخصيتها االعتبارية، الشــركة، وال يملِك التصرُّ الشــركة، وال يملِك التصرُّ
فإذا كان ينوي االســتثمار، فإن السهم بالنسبة له مستغلٌّ يقصد الحصول على عوائده فإذا كان ينوي االســتثمار، فإن السهم بالنسبة له مستغلٌّ يقصد الحصول على عوائده 

الدوريَّة.الدوريَّة.
ا، بقطع النظر عن نشــاط  روض تجارة مطلقً ا، بقطع النظر عن نشــاط أنها تُزكَّى زكاةَ عُ روض تجارة مطلقً االتجاه الثالث: االتجاه الثالث: أنها تُزكَّى زكاةَ عُ

الشركة التي تصدرها، ومجالِها التي توظِّف فيه رأس مالها.الشركة التي تصدرها، ومجالِها التي توظِّف فيه رأس مالها.
أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة ١٨٤١٨٤/١. أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة    (١)



تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمةتقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة

٤٠١٤٠١

وهذا القول ذهب إليه عدد من الفقهاء المعاصرينوهذا القول ذهب إليه عدد من الفقهاء المعاصرين(١). . 
ا، وتختلف  رُّ على أصحابها أرباحً ا، وتختلف أن األسهم تُباع وتُشــتر وتُدِ رُّ على أصحابها أرباحً ومســتندهم: ومســتندهم: أن األسهم تُباع وتُشــتر وتُدِ
روضَ التجارة، فتُقاس عليها  تْ بذلك عُ روضَ التجارة، فتُقاس عليها قيمتها الســوقيَّة عن قيمتها االسمية، فأشــبَهَ تْ بذلك عُ قيمتها الســوقيَّة عن قيمتها االسمية، فأشــبَهَ

ها. كمَ ها.وتُعطى حُ كمَ وتُعطى حُ
، وال وجه للتفريق بين أســهم  بُ إلى التطبيق العمليِّ ، وال وجه للتفريق بين أســهم وقالوا: إن هذا القول أقرَ بُ إلى التطبيق العمليِّ وقالوا: إن هذا القول أقرَ
شركة وأخر، وأن القياس والعدل يفرضانِ إيجابَ الزكاة في أسهم الجميع، وليس شركة وأخر، وأن القياس والعدل يفرضانِ إيجابَ الزكاة في أسهم الجميع، وليس 

من العدل إيجابُها في بعضٍ دون بعض.من العدل إيجابُها في بعضٍ دون بعض.
االختيار والترجيح:االختيار والترجيح:

جحانُ ما اســتقر عليه االجتهاد المعاصر من أن األصل في الســهم أنه  جحانُ ما اســتقر عليه االجتهاد المعاصر من أن األصل في الســهم أنه يظهر رُ يظهر رُ
ب ما يمثِّله السهم من  ب ما يمثِّله السهم من يمثِّل حصة في موجودات الشركة، وعليه فإن الزكاة تجب بحسَ يمثِّل حصة في موجودات الشركة، وعليه فإن الزكاة تجب بحسَ

رينِ ما يلي(٢): رينِ ما يليويؤخذ على االتجاهين اآلخَ موجودات، موجودات، ويؤخذ على االتجاهين اآلخَ
ل أن الســهم مجرد وثيقة بحقِّ المســاهم في أصول الشــركة، وأن  ل أن الســهم مجرد وثيقة بحقِّ المســاهم في أصول الشــركة، وأن - تجاهُ ١- تجاهُ
البيع والشــراء ال يقع على هذه الورقة؛ وإنما على ما تمثِّله من موجودات الشــركة، البيع والشــراء ال يقع على هذه الورقة؛ وإنما على ما تمثِّله من موجودات الشــركة، 
ونظيره في الفقه شراء الدين الموثق، فإن المشتري إنما يشتر ما في ذمة المدين من ونظيره في الفقه شراء الدين الموثق، فإن المشتري إنما يشتر ما في ذمة المدين من 
ين إلثبات استحقاقه لما في ذمة المدين،  ين إلثبات استحقاقه لما في ذمة المدين، النقود والطعام والعروض، ويتسلم وثيقة الدَّ النقود والطعام والعروض، ويتسلم وثيقة الدَّ
فالمشتري في حقيقة األمر لم يشــترِ الوثيقة، والدائن لم يبِعْ هذه الوثيقة، وإنما محل فالمشتري في حقيقة األمر لم يشــترِ الوثيقة، والدائن لم يبِعْ هذه الوثيقة، وإنما محل 

البيع والشراء هو الدين الذي في الذمة.البيع والشراء هو الدين الذي في الذمة.
قَ  قَ - أنه لو فرض أن السهم ســلعةٌ مستقلة عن موجودات الشركة، سواء أُلحِ ٢- أنه لو فرض أن السهم ســلعةٌ مستقلة عن موجودات الشركة، سواء أُلحِ
بالمستغالت أو بعُروض التجارة، فبأيِّ شــيء تُمنَع أسهم شركات الخمور والبنوك بالمستغالت أو بعُروض التجارة، فبأيِّ شــيء تُمنَع أسهم شركات الخمور والبنوك 

ينظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته ٥٢٥٢/٢، زكاة العين ومستجداتها، ص، زكاة العين ومستجداتها، ص١١١١١١. .  ينظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته    (١)
زكاة العين ومستجداتها، ص١١٢١١٢  زكاة العين ومستجداتها، ص   (٢)



٤٠٢٤٠٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ة، والقائلون بأن األســهم ال تمثــل الموجودات ال يقولون بحل أســهم هذه  بويَّ ة، والقائلون بأن األســهم ال تمثــل الموجودات ال يقولون بحل أســهم هذه الرِّ بويَّ الرِّ
الشركات، مما يدل على أن ماليَّتَها مرتبطة بهذه الموجودات.الشركات، مما يدل على أن ماليَّتَها مرتبطة بهذه الموجودات.

روضَ تجارة عدولٌ عن األصل في  روضَ تجارة عدولٌ عن األصل في - أن إيجاب الزكاة على السهم باعتباره عُ ٣- أن إيجاب الزكاة على السهم باعتباره عُ
ين إلى زكاة القيمة. ين إلى زكاة القيمة.زكاة السهم بما يجب فيه من زكاة العَ زكاة السهم بما يجب فيه من زكاة العَ

المطلب الثاني: تقدير الزكاة للمساهم بالمتاجرة (المضاربة).المطلب الثاني: تقدير الزكاة للمساهم بالمتاجرة (المضاربة).
يقصد هذا المطلب إلى دراســة أثر نية المتاجرة (المضاربة) في األسهم على يقصد هذا المطلب إلى دراســة أثر نية المتاجرة (المضاربة) في األسهم على 

زكاة السهم، وهذه المسألة من أهم المسائل في زكاة األسهم، وفيما يلي بيانها.زكاة السهم، وهذه المسألة من أهم المسائل في زكاة األسهم، وفيما يلي بيانها.
أوالً : مفهوم المساهم المتاجر (المضارب):أوالً : مفهوم المساهم المتاجر (المضارب):

يُقصد بالمســاهم المضارب أو المتاجرة: المســتثمر في األســهم واألوراق يُقصد بالمســاهم المضارب أو المتاجرة: المســتثمر في األســهم واألوراق 
المالية، والتي ينوي بيعها في أقلَّ من سنة. المالية، والتي ينوي بيعها في أقلَّ من سنة. 

م بيان الفرق بين تملُّك الســهم بنية االستثمار وبين تملُّك  م بيان الفرق بين تملُّك الســهم بنية االستثمار وبين تملُّك وقد ســبق فيما تقدَّ وقد ســبق فيما تقدَّ
السهم بنية المتاجرة (المضاربة).السهم بنية المتاجرة (المضاربة).

ا: أثر نية المتاجرة في السهم على الزكاة: ا: أثر نية المتاجرة في السهم على الزكاة:ثانيً ثانيً

قبــل عرض الخالف الفقهــيِّ المعاصر في أثر نية المتاجــرة (المضاربة) في قبــل عرض الخالف الفقهــيِّ المعاصر في أثر نية المتاجــرة (المضاربة) في 
قٍ عليها بين العلماء، وهي  ن التمهيد لهذا الخالف بمســألة فقهيَّةٍ متفَ قٍ عليها بين العلماء، وهي األســهم، يحسُ ن التمهيد لهذا الخالف بمســألة فقهيَّةٍ متفَ األســهم، يحسُ
»(٢)، وبناء ، وبناء  ةِ قَ دَ »«الَ ثِنَى فِي الصَّ ةِ قَ دَ منعُ الثِّنَى في الزكاةمنعُ الثِّنَى في الزكاة(١)؛ وذلك لقول النبي ؛ وذلك لقول النبي : : «الَ ثِنَى فِي الصَّ
ينظر: المبســوط ١٧٠١٧٠/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٧٣٢٧٣/٢، الذخيرة ، الذخيرة ٣٤٨٣٤٨/٢، حاشــية الدســوقي ، حاشــية الدســوقي  ينظر: المبســوط    (١)
٤٧٢٤٧٢/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٠٩١٠٩/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩٤٢٩٤/٣، كشــاف القناع ، كشــاف القناع ٤٣٤٣/٥، شرح ، شرح 

المنتهى المنتهى ٢٧٤٢٧٤/٢.
أخرجــه أبو عبيد في األموال برقم (٩٨٢٩٨٢)، وابن أبي شــيبة فــي المصنف )، وابن أبي شــيبة فــي المصنف ٢١٨٢١٨/٣، وابن ، وابن  أخرجــه أبو عبيد في األموال برقم (   (٢)

زنجويه في األموال برقم (زنجويه في األموال برقم (١٤٣٧١٤٣٧).).
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عليه فقد اتفق الفقهاء على أن المال الواحد ال يجوز فرضُ الزكاة عليه مرتينِ في عام عليه فقد اتفق الفقهاء على أن المال الواحد ال يجوز فرضُ الزكاة عليه مرتينِ في عام 
جد فيه ســببانِ للزكاة فإنه ال يجب إخراج الزكاة عنه  جد فيه ســببانِ للزكاة فإنه ال يجب إخراج الزكاة عنه واحد، ومن ذلك أن المال إذا وُ واحد، ومن ذلك أن المال إذا وُ
إال بســببٍ واحد، فإذا اجتمع في مال واحد سببُ زكاة النقدينِ من الذهب والفضة، إال بســببٍ واحد، فإذا اجتمع في مال واحد سببُ زكاة النقدينِ من الذهب والفضة، 
روض التجارة، فإنه ال يجب  روع والثمار، أو زكاة بهيمة األنعام، مع زكاة عُ روض التجارة، فإنه ال يجب أوزكاة الزُّ روع والثمار، أو زكاة بهيمة األنعام، مع زكاة عُ أوزكاة الزُّ

إخراجُ الزكاة إال بناءً على سبب واحد.إخراجُ الزكاة إال بناءً على سبب واحد.
ا من ســائمة الغنم، وهو ٤٠٤٠  ا من ســائمة الغنم، وهو فعلى ســبيل المثال: لو كان المكلَّف يَملِك نصابً فعلى ســبيل المثال: لو كان المكلَّف يَملِك نصابً
قت فيها شــروط  قت فيها شــروط  ألف ريال، وهــو ينوي بها التجارة، وتحقَّ شــاة، وتبلُغ قيمتها شــاة، وتبلُغ قيمتها ٤٠٤٠ ألف ريال، وهــو ينوي بها التجارة، وتحقَّ
ج  ــروض التجارة، فإنه ال يجوز إخراج الزكاة بناء على الســببينِ باالتفاق، فال يُخرِ ج عُ ــروض التجارة، فإنه ال يجوز إخراج الزكاة بناء على الســببينِ باالتفاق، فال يُخرِ عُ
رِ  شْ بعَ عُ ج رُ رِ شــاةً واحدة عن أربعين شاةً باعتبارها من ســائمة بهيمة األنعام، ثم يُخرِ شْ بعَ عُ ج رُ شــاةً واحدة عن أربعين شاةً باعتبارها من ســائمة بهيمة األنعام، ثم يُخرِ
ــروض التجارة، بل يتفق الفقهاء على  ــروض التجارة، بل يتفق الفقهاء على  ريال على أنها من عُ قيمتهــا، وهو مبلغ قيمتهــا، وهو مبلغ ١٠٠٠١٠٠٠ ريال على أنها من عُ
أنه يجب إخراج الزكاة على أحد الســببين، وكذلك األمر في زكاة النقدين وفي زكاة أنه يجب إخراج الزكاة على أحد الســببين، وكذلك األمر في زكاة النقدين وفي زكاة 

روض التجارة. روض التجارة.الزروع والثمار إذا اجتمع معها سببُ وجوب زكاة عُ الزروع والثمار إذا اجتمع معها سببُ وجوب زكاة عُ
مُ زكاة  م في هذه الحال، وهل تُقدَّ قدَّ مُ زكاة  في الســبب الذي يُ م في هذه الحال، وهل تُقدَّ قدَّ ثم اختَلَف الفقهاء ثم اختَلَف الفقهاء  في الســبب الذي يُ
روض التجارة؟ وقد تقدم الكالم  م زكاة عُ روض التجارة؟ وقد تقدم الكالم النقد والزروع والثمار وبهيمة األنعــام، أو تُقدَّ م زكاة عُ النقد والزروع والثمار وبهيمة األنعــام، أو تُقدَّ
عليه في التقدير في شروط زكاة عروض التجارةعليه في التقدير في شروط زكاة عروض التجارة(١)، وحاصل أقوال الفقهاء ترجع إما إلى ، وحاصل أقوال الفقهاء ترجع إما إلى 
تقديم ســبب زكاة العين، وهو قول المالكية والشــافعية والحنفية في المعشرات، أو إلى تقديم ســبب زكاة العين، وهو قول المالكية والشــافعية والحنفية في المعشرات، أو إلى 
تقديم سبب زكاة القيمة، وهو قول الحنابلة ويوافقهم في ذلك الحنفية في غير المعشرات.تقديم سبب زكاة القيمة، وهو قول الحنابلة ويوافقهم في ذلك الحنفية في غير المعشرات.
كِّي باعتبار النقد  كِّي باعتبار النقد وعلى كال االتجاهين، فإن الفقهاء يتفقون على أن المال إذا زُ وعلى كال االتجاهين، فإن الفقهاء يتفقون على أن المال إذا زُ
روضَ تجارة، حتى يحول عليه  روع أو بهيمة األنعام، لم تجب زكاتُه باعتباره عُ روضَ تجارة، حتى يحول عليه أو الــزُّ روع أو بهيمة األنعام، لم تجب زكاتُه باعتباره عُ أو الــزُّ
كِّي من الحبوب فال زكاة فيه بعد  : (وما زُ ، وفي هذا يقول اإلمامُ ابن عبد البَــرِّ كِّي من الحبوب فال زكاة فيه بعد الحولُ : (وما زُ ، وفي هذا يقول اإلمامُ ابن عبد البَــرِّ الحولُ

ينظر: ص٢٧٧٢٧٧. ينظر: ص   (١)



٤٠٤٤٠٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

حول، وال في ثمنه حتى يحول حوله، وال خالف في ذلك، وهو مجتمع عليه)حول، وال في ثمنه حتى يحول حوله، وال خالف في ذلك، وهو مجتمع عليه)(١). . 
إذا تقرر هذا، فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في أثر نية المتاجرة في األســهم إذا تقرر هذا، فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في أثر نية المتاجرة في األســهم 
على زكاة السهم، وهل يجب على المساهم إخراجُ زكاة إضافية على ما يجب في زكاة على زكاة السهم، وهل يجب على المساهم إخراجُ زكاة إضافية على ما يجب في زكاة 
جَ المساهم زكاة تلك الموجودات الزكوية  رَ جَ المساهم زكاة تلك الموجودات الزكوية الموجودات الزكوية لألســهم، سواء أخْ رَ الموجودات الزكوية لألســهم، سواء أخْ

جتْها الشركة، وذلك على ثالثة أقوال: جتْها الشركة، وذلك على ثالثة أقوال:أو أخرَ أو أخرَ
ة للســهم  ــب الموجودات الزكويَّ ة للســهم القــول األول: أن زكاة الســهم تجب بحسَ ــب الموجودات الزكويَّ القــول األول: أن زكاة الســهم تجب بحسَ
دون اعتبار لنية المســاهم؛ دون اعتبار لنية المســاهم؛ ســواء أكانت نيتــه المتاجرة (المضاربة) أم االســتثمار ســواء أكانت نيتــه المتاجرة (المضاربة) أم االســتثمار 
ها المساهم بناء على علمه  جَ تِ الشــركة الزكاة أم أخرَ جَ رَ ، وســواء أخْ لِ ها المساهم بناء على علمه طويلَ األجَ جَ تِ الشــركة الزكاة أم أخرَ جَ رَ ، وســواء أخْ لِ طويلَ األجَ
ا للثِّنَى؛ ألن المال  ه، فإنَّ ذمته تبرأ بذلك، منعً مَ صُّ أسهُ ا للثِّنَى؛ ألن المال بالموجودات الزكوية التي تخُ ه، فإنَّ ذمته تبرأ بذلك، منعً مَ صُّ أسهُ بالموجودات الزكوية التي تخُ

الواجب ال تصح جبايته مرتين.الواجب ال تصح جبايته مرتين.
وقد أخذ بهذا االتجاه وقد أخذ بهذا االتجاه المؤتمرُ األول للزكاةالمؤتمرُ األول للزكاة، المنعقد في الكويت في ، المنعقد في الكويت في ٢٩٢٩ رجب  رجب 
١٤٠٤١٤٠٤هـــ، والذي جاء في فتاواه: (إذا قامت  الشــركة بتزكية أموالها، فال يجب على هـــ، والذي جاء في فتاواه: (إذا قامت  الشــركة بتزكية أموالها، فال يجب على 

ا لالزدواج).  ا لالزدواج). المساهم إخراج زكاة أخر عن اسمه؛ منعً المساهم إخراج زكاة أخر عن اسمه؛ منعً
كما أخذ به كما أخذ به مجمع الفقه اإلســالمي الدولي مجمع الفقه اإلســالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، 

في القرار رقم: في القرار رقم: ٢٨٢٨ ( (٤/٣) بشأن زكاة األسهم في الشركات، الذي جاء فيه:) بشأن زكاة األسهم في الشركات، الذي جاء فيه:
جها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا  م على أصحابها، وتُخرِ جها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا تجب زكاة األسهُ م على أصحابها، وتُخرِ : تجب زكاة األسهُ : أوالً أوالً
نُصَّ في نظامها األساســي على ذلك، أو صدر به قرارٌ من الجمعية العمومية، أو كان نُصَّ في نظامها األساســي على ذلك، أو صدر به قرارٌ من الجمعية العمومية، أو كان 
م الشــركاتِ بإخراج الزكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب األسهم  لزِ م الشــركاتِ بإخراج الزكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب األسهم قانون الدولة يُ لزِ قانون الدولة يُ

ه. مِ ه.إلخراج إدارة الشركة زكاةَ أسهُ مِ إلخراج إدارة الشركة زكاةَ أسهُ
ج الشــخص الطبيعيُّ زكاةَ  ج إدارة الشــركة زكاةَ األســهم كما يُخرِ ج الشــخص الطبيعيُّ زكاةَ تُخرِ ج إدارة الشــركة زكاةَ األســهم كما يُخرِ ثانيًا: ثانيًا: تُخرِ

االستذكار ٢٦٩٢٦٩/١، اإلقناع في مسائل اإلجماع ، اإلقناع في مسائل اإلجماع ٦٤٤٦٤٤/٢. االستذكار    (١)
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ض  ض أمواله، بمعنى أن تُعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتُفرَ أمواله، بمعنى أن تُعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتُفرَ
عليها الزكاة بهــذا االعتبار، من حيث نوعُ المال الذي تجــب فيه الزكاة، ومن حيث عليها الزكاة بهــذا االعتبار، من حيث نوعُ المال الذي تجــب فيه الزكاة، ومن حيث 
النِّصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يُراعى في زكاة الشــخص النِّصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يُراعى في زكاة الشــخص 
مه مــن الفقهاء في جميع األموال.  لطة عند مَن عمَّ ا بمبدأ الخُ مه مــن الفقهاء في جميع األموال. الطبيعي؛ وذلك أخــذً لطة عند مَن عمَّ ا بمبدأ الخُ الطبيعي؛ وذلك أخــذً
مِ التي ال تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم  ح نصيبُ األسهُ مِ التي ال تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم ويُطرَ ح نصيبُ األسهُ ويُطرَ

، وأسهمُ الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. ، وأسهمُ الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.الوقف الخيريِّ الوقف الخيريِّ
ها ألي ســبب من األســباب، فالواجب على  ها ألي ســبب من األســباب، فالواجب على إذا لم تُزكِّ الشــركة أموالَ ثالثًا: ثالثًا: إذا لم تُزكِّ الشــركة أموالَ
ف من حسابات الشركة ما  هم، فإذا استطاع المســاهم أن يَعرِ مِ ف من حسابات الشركة ما المســاهمين زكاةُ أسهُ هم، فإذا استطاع المســاهم أن يَعرِ مِ المســاهمين زكاةُ أسهُ
ه من الزكاة، لو زكَّت الشــركة أموالها على النحو المشــار إليه = زكَّى  مَ صُّ أســهُ ه من الزكاة، لو زكَّت الشــركة أموالها على النحو المشــار إليه = زكَّى يخُ مَ صُّ أســهُ يخُ

أسهمه على هذا االعتبار؛ ألنه األصل في كيفية زكاة األسهم.أسهمه على هذا االعتبار؛ ألنه األصل في كيفية زكاة األسهم.
ومســتند مــا ذهب إليــه المجمع ومســتند مــا ذهب إليــه المجمع هو قــول النبــي هو قــول النبــي : : «الَ ثِنَى فِي «الَ ثِنَى فِي 
»(١)، وأن المال الواحد ال يجوز جباية الزكاة عليه مرتينِ في عام واحد، وكما ، وأن المال الواحد ال يجوز جباية الزكاة عليه مرتينِ في عام واحد، وكما  ــةَ قَ دَ »الصَّ ــةَ قَ دَ الصَّ
جد فيه  مَ مــن حكاية اتفاق أهل العلم على منع الثِّنَى في الــزكاة، وأن المال إذا وُ جد فيه تقدَّ مَ مــن حكاية اتفاق أهل العلم على منع الثِّنَى في الــزكاة، وأن المال إذا وُ تقدَّ
سببانِ للزكاة، كأنْ يكون للمكلَّف: (نقد وزروع وثمار) ويَقصد به التجارة، فال يجوز سببانِ للزكاة، كأنْ يكون للمكلَّف: (نقد وزروع وثمار) ويَقصد به التجارة، فال يجوز 

إيجابُ الزكاة عليه مرتين.إيجابُ الزكاة عليه مرتين.
وعليه؛ فإن مجمع الفقه اإلسالمي يذهب إلى أن الواجب على المساهم الذي وعليه؛ فإن مجمع الفقه اإلسالمي يذهب إلى أن الواجب على المساهم الذي 
ه من تلك  مِ ه من موجودات زكوية = إخراجُ زكاة ما يتعلَّق بأسهُ مَ صُّ أســهُ علَم ما يخُ ه من تلك يَ مِ ه من موجودات زكوية = إخراجُ زكاة ما يتعلَّق بأسهُ مَ صُّ أســهُ علَم ما يخُ يَ
الموجودات الزكوية، دون اعتبار لنية المساهم، وهل يَقصد بتملُّكِه لألسهم المتاجرةَ الموجودات الزكوية، دون اعتبار لنية المساهم، وهل يَقصد بتملُّكِه لألسهم المتاجرةَ 
جتْها  مه أم أخرَ جَ المكلَّفُ الزكاة عن أسهُ ، وســواء أخرَ لِ جتْها أو االســتثمار طويلَ األجَ مه أم أخرَ جَ المكلَّفُ الزكاة عن أسهُ ، وســواء أخرَ لِ أو االســتثمار طويلَ األجَ

الشركة عنه، ال يختلف الواجب في هذه الحال.الشركة عنه، ال يختلف الواجب في هذه الحال.
سبق تخريجه، ص٢٧٧٢٧٧. سبق تخريجه، ص   (١)



٤٠٦٤٠٦

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ه من الموجودات  مَ صُّ أســهُ ه من الموجودات وأما الحــال التي ال يعلم فيها الم ســاهم ما يخُ مَ صُّ أســهُ وأما الحــال التي ال يعلم فيها الم ســاهم ما يخُ
ي، حيث جاء في تتمة القرار: ل فيها قرار المجمع من باب التحرِّ ي، حيث جاء في تتمة القرار:الزكوية، فقد فصَّ ل فيها قرار المجمع من باب التحرِّ الزكوية، فقد فصَّ

«وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:«وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:
، وليس  مَ في الشركة بقصد االســتفادة من ريع األسهم السنويِّ ، وليس فإن كان ســاهَ مَ في الشركة بقصد االســتفادة من ريع األسهم السنويِّ فإن كان ســاهَ
ره مجمع الفقه  يها زكاة المســتغالت، وتمشــيًا مع ما قــرَّ ره مجمع الفقه بقصد التجــارة، فإنه يزكِّ يها زكاة المســتغالت، وتمشــيًا مع ما قــرَّ بقصد التجــارة، فإنه يزكِّ
اإلسالمي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات واألراضي المأجورة غير الزراعية، اإلسالمي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات واألراضي المأجورة غير الزراعية، 
فإنَّ صاحب هذه األســهم ال زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، فإنَّ صاحب هذه األســهم ال زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، 
شرِ بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافُر شروط الزكاة  بع العُ شرِ بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافُر شروط الزكاة وهي رُ بع العُ وهي رُ

وانتفاء الموانع.وانتفاء الموانع.
روض التجارة،  اها زكاة عُ مَ بقصد التجارة، زكَّ روض التجارة، وإن كان المساهم قد اقتنى األسهُ اها زكاة عُ مَ بقصد التجارة، زكَّ وإن كان المساهم قد اقتنى األسهُ
فإذا جاء حولُ زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقيَّة، وإذا لم يكن لها سوق، زكَّى فإذا جاء حولُ زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقيَّة، وإذا لم يكن لها سوق، زكَّى 
شــر ٢٫٥٢٫٥% من تلك القيمة ومن الربح، إذا % من تلك القيمة ومن الربح، إذا  بعَ العُ ج رُ شــر قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيُخرِ بعَ العُ ج رُ قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيُخرِ

.« ».كان لألسهم ربحٌ كان لألسهم ربحٌ
 وير القول الثاني: التفريق بين نية المتاجرة ونية االستثمار في حساب الزكاة، القول الثاني: التفريق بين نية المتاجرة ونية االستثمار في حساب الزكاة، وير
ب الموجودات الزكوية التي  ب الموجودات الزكوية التي أصحاب هذا القول أن المستثمر تجب عليه الزكاةُ بحسَ أصحاب هذا القول أن المستثمر تجب عليه الزكاةُ بحسَ
روض تجارة، مع حسم  ه زكاةَ عُ مِ ر، فتجب عليه زكاةُ أسهُ تاجِ ه، وأما المُ مَ صُّ أسهُ روض تجارة، مع حسم تخُ ه زكاةَ عُ مِ ر، فتجب عليه زكاةُ أسهُ تاجِ ه، وأما المُ مَ صُّ أسهُ تخُ

جتْه الشركة في حال إخراجها.  جتْه الشركة في حال إخراجها. ما أخرَ ما أخرَ
نت  نت وبهذا أخذت الندوة الحاديةَ عشــرةَ لقضايا الزكاة المعاصرة، حيث تضمَّ وبهذا أخذت الندوة الحاديةَ عشــرةَ لقضايا الزكاة المعاصرة، حيث تضمَّ

توصيتُها اعتمادَ المادة توصيتُها اعتمادَ المادة ٢٠٢٠ من دليل اإلرشادات لزكاة الشركات، والذي جاء فيه: من دليل اإلرشادات لزكاة الشركات، والذي جاء فيه:
مُ بغرض المتاجرة، فإنه  مُ بغرض المتاجرة، فإنه (إذا قامت الشــركة بتزكية موجوداتها.. وكانت األسهُ (إذا قامت الشــركة بتزكية موجوداتها.. وكانت األسهُ
تْه الشــركة، ويزكِّي الباقي إن كانت زكاة القيمة  ــم منها ما زكَّ ــب زكاتها ويَحسِ تْه الشــركة، ويزكِّي الباقي إن كانت زكاة القيمة يحسُ ــم منها ما زكَّ ــب زكاتها ويَحسِ يحسُ



تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمةتقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة

٤٠٧٤٠٧

، فله أن  جتْه الشركة عنه، وإن كانت القيمة السوقية أقلَّ ، فله أن السوقيَّة ألسهمه أكثرَ مما أخرَ جتْه الشركة عنه، وإن كانت القيمة السوقية أقلَّ السوقيَّة ألسهمه أكثرَ مما أخرَ
يحتسب الزائدَ في زكاة أمواله األخر أو يجعلها تعجيالً لزكاة قادمة)يحتسب الزائدَ في زكاة أمواله األخر أو يجعلها تعجيالً لزكاة قادمة)(١).

ا من  دُ عليه من المآخذ ما يجعله مرجوحً رِ ا من وعند التأمُّل في هذا القول، نجد أنه تَ دُ عليه من المآخذ ما يجعله مرجوحً رِ وعند التأمُّل في هذا القول، نجد أنه تَ
الناحية الفقهيَّة، وصعبَ التطبيقِ من الناحية العمليَّة، ويدلُّ على ذلك ما يأتي:الناحية الفقهيَّة، وصعبَ التطبيقِ من الناحية العمليَّة، ويدلُّ على ذلك ما يأتي:

دها هذا القــول لتجنُّب ثِنَى الزكاة، لم أقف على  دها هذا القــول لتجنُّب ثِنَى الزكاة، لم أقف على أن المعالجة التي اعتمَ : أن المعالجة التي اعتمَ : أوالً أوالً
مين؛ لما يترتَّب عليه من جباية الزكاة عن المال  ها من مذاهب الفقهاء المتقدِّ دُ مين؛ لما يترتَّب عليه من جباية الزكاة عن المال ما يعضُ ها من مذاهب الفقهاء المتقدِّ دُ ما يعضُ

 . . الواحد مرتينِ الواحد مرتينِ
ســرٌ في التطبيق، ســواء على الجهة  لفةٌ وعُ ســرٌ في التطبيق، ســواء على الجهة أنــه يترتَّب على األخذ به كُ لفةٌ وعُ ثانيًا: ثانيًا: أنــه يترتَّب على األخذ به كُ
المختصة بجباية الزكاة أو على المكلَّفين؛ ألنه يجب على كل مضارب أن يحسب ما المختصة بجباية الزكاة أو على المكلَّفين؛ ألنه يجب على كل مضارب أن يحسب ما 
مِ الشركة، ويضربها في عدد األسهم التي  جتْه الشركة، ثم يقســمه على عدد أسهُ مِ الشركة، ويضربها في عدد األسهم التي أخرَ جتْه الشركة، ثم يقســمه على عدد أسهُ أخرَ

دت الشركات التي يستثمر بها. دت الشركات التي يستثمر بها.يَملِكها، مهما تعدَّ يَملِكها، مهما تعدَّ
وهــذا ال يتأتَّى العلم بــه إال إذا اتفق حولُ الشــركة مع حول المســاهم بنية وهــذا ال يتأتَّى العلم بــه إال إذا اتفق حولُ الشــركة مع حول المســاهم بنية 
جتْه الشركة  جتْه الشركة المتاجرة، وهو أمرٌ قليل الحدوث، فكيف يُكلَّفُ المكلَّفُ بحسم ما أخرَ المتاجرة، وهو أمرٌ قليل الحدوث، فكيف يُكلَّفُ المكلَّفُ بحسم ما أخرَ
من زكاة عن موجودات في وقت مضى، وليس عن الموجودات التي تملكها الشركة من زكاة عن موجودات في وقت مضى، وليس عن الموجودات التي تملكها الشركة 

في حول المكلَّف؟في حول المكلَّف؟
جه الشــركة من الزكاة عن السنة المالية ال يكون بحسم  جه الشــركة من الزكاة عن السنة المالية ال يكون بحسم أن حسم ما تُخرِ ثالثًا: ثالثًا: أن حسم ما تُخرِ
، (الربط األولي مع الهيئة العامة للزكاة في المملكة)؛ ألن  جتْه الشــركة ابتداءً ، (الربط األولي مع الهيئة العامة للزكاة في المملكة)؛ ألن ما أخرَ جتْه الشــركة ابتداءً ما أخرَ
م من الناحية النظامية بإخراج مبالغَ إضافيــة للزكاة بعد فحص الهيئة  م من الناحية النظامية بإخراج مبالغَ إضافيــة للزكاة بعد فحص الهيئة الشــركة قد تُلزَ الشــركة قد تُلزَ
ويِّ والربط النهائي مع الهيئة، ومع حق المكلَّف في االعتراض على قرار  ويِّ والربط النهائي مع الهيئة، ومع حق المكلَّف في االعتراض على قرار لإلقرار الزكَ لإلقرار الزكَ
أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشــرة والثانية عشــرة ١٨٤١٨٤/١، وينظر: دليل اإلرشادات ، وينظر: دليل اإلرشادات  أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشــرة والثانية عشــرة    (١)

لحساب زكاة الشركات، بند (لحساب زكاة الشركات، بند (٢٠٢٠).).



٤٠٨٤٠٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

م للمكلَّف لد اللجان االعتراضية أو اللجنة االستئنافية ضد الهيئة؛  م للمكلَّف لد اللجان االعتراضية أو اللجنة االستئنافية ضد الهيئة؛ الهيئة، فقد يُحكَ الهيئة، فقد يُحكَ
ا، وتكليفُ المكلَّف بتتبُّع هذه النزاعات في كل سهم  ا، وتكليفُ المكلَّف بتتبُّع هذه النزاعات في كل سهم األمر الذي يستغرق عادةً أعوامً األمر الذي يستغرق عادةً أعوامً
ه = من تكليف  د الواجبَ عليه إخراجُ ه في يوم من األيام بنية المتاجرة حتى يحدِّ ه = من تكليف تملَّكَ د الواجبَ عليه إخراجُ ه في يوم من األيام بنية المتاجرة حتى يحدِّ تملَّكَ
ا أن يوجب عليه االحتياط في  ا، كما أنه ال يمكن شرعً ا أن يوجب عليه االحتياط في ما ال يُطاق، وهو أمر ممتنع شرعً ا، كما أنه ال يمكن شرعً ما ال يُطاق، وهو أمر ممتنع شرعً
إيجاب ما لم يثبُتْ وجوبُه؛ ألن األصل براءة الذمة، ومتى ما حصل الشــك، فالرجوع إيجاب ما لم يثبُتْ وجوبُه؛ ألن األصل براءة الذمة، ومتى ما حصل الشــك، فالرجوع 
جتْ زكاتها بحسب ما تمثِّله من موجودات زكوية،  جتْ زكاتها بحسب ما تمثِّله من موجودات زكوية، إلى اليقين هو أن هذه األسهم أُخرِ إلى اليقين هو أن هذه األسهم أُخرِ

وقد برئت ذمةُ المكلَّف بذلك.وقد برئت ذمةُ المكلَّف بذلك.
لِّم أن إخراج الزكاة عن السنة الماضية مجزئٌ من الناحية الشرعية،  لِّم أن إخراج الزكاة عن السنة الماضية مجزئٌ من الناحية الشرعية، أنه لو سُ ا: أنه لو سُ ا: رابعً رابعً
؛ بسبب اختالف  ؛ بسبب اختالف فإنه يترتَّب عليه أن يحسب مقدار الزكاة عن السهم الواحد مراتٍ عديدةً فإنه يترتَّب عليه أن يحسب مقدار الزكاة عن السهم الواحد مراتٍ عديدةً
وقت وجوب الزكاة بالنسبة للمكلَّفين، فلو تعاقَبَ أربعةٌ من المستثمرين على تملُّكِ مئة وقت وجوب الزكاة بالنسبة للمكلَّفين، فلو تعاقَبَ أربعةٌ من المستثمرين على تملُّكِ مئة 
ه ثالثةَ أشهر، وحالَ على  مَ ه ثالثةَ أشهر، وحالَ على سهم من شــركة واحدة بنية المتاجرة، تملَّكَ كلٌّ منهم أسهُ مَ سهم من شــركة واحدة بنية المتاجرة، تملَّكَ كلٌّ منهم أسهُ
جتْه الشركة  ــم ما أخرَ جتْه الشركة كل واحد منهم الحولُ عند تملُّكِه لها، فيترتَّب على ذلك أن يُحسَ ــم ما أخرَ كل واحد منهم الحولُ عند تملُّكِه لها، فيترتَّب على ذلك أن يُحسَ
أربعَ مرات عن أربعة مســاهمين؛ ولهذا ذهب د. يوســف الشــبيلي إلى أن المستثمر أربعَ مرات عن أربعة مســاهمين؛ ولهذا ذهب د. يوســف الشــبيلي إلى أن المستثمر 
جتْه بنســبة األيام التي تملَّكَ فيها السهم، فيحسم كلُّ  جتْه بنســبة األيام التي تملَّكَ فيها السهم، فيحسم كلُّ لغرض المتاجرة يحســم ما أخرَ لغرض المتاجرة يحســم ما أخرَ
جتْه الشــركة(١)، وهذا القول مع ما يترتَّب عليه من مزيد مشــقة ، وهذا القول مع ما يترتَّب عليه من مزيد مشــقة  بعَ ما أخرَ جتْه الشــركةواحد منهم رُ بعَ ما أخرَ واحد منهم رُ
ها المساهم  ها المساهم في الحســاب، فإنه يترتَّب عليه عدمُ حسم زكاة أســهم الشركات التي ملَكَ في الحســاب، فإنه يترتَّب عليه عدمُ حسم زكاة أســهم الشركات التي ملَكَ
جتْه الشركات التي تملَّكها في العام  جتْه الشركات التي تملَّكها في العام قبل وقت الوجوب، ولو قدر أنه يحســم كلَّ ما أخرَ قبل وقت الوجوب، ولو قدر أنه يحســم كلَّ ما أخرَ

ه. رُ هذا يكفي في بيان تكلُّفِ ه.الواحد، بقدر عدد األيام التي تملَّكَ فيها كلَّ سهم، فتَصوُّ رُ هذا يكفي في بيان تكلُّفِ الواحد، بقدر عدد األيام التي تملَّكَ فيها كلَّ سهم، فتَصوُّ
ينظر: قضايا معاصرة في الزكاة، زكاة الديون التجارية واألسهم المملوكة للشركات القابضة،  ينظر: قضايا معاصرة في الزكاة، زكاة الديون التجارية واألسهم المملوكة للشركات القابضة،    (١)
يوسف الشبيلي، والمقدم لندوة البركة الحادية والثالثين لالقتصاد اإلسالمي، بتاريخ يوسف الشبيلي، والمقدم لندوة البركة الحادية والثالثين لالقتصاد اإلسالمي، بتاريخ ٨-٩ 
رمضان رمضان ١٤٣١١٤٣١هـ، صهـ، ص٥٦٥٦، طرق حســاب زكاة األسهم والديون التمويلية، والمقدم لندوة ، طرق حســاب زكاة األسهم والديون التمويلية، والمقدم لندوة 

البركة الرابعة والثالثين لالقتصاد اإلسالمي، بتاريخ البركة الرابعة والثالثين لالقتصاد اإلسالمي، بتاريخ ٨-٩ رمضان  رمضان ١٤٣٤١٤٣٤هـ، صهـ، ص١٨١٨.



تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمةتقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة

٤٠٩٤٠٩

القــول الثالث: أن الــزكاة تجب على المضارب في أســهم المضاربة بالقيمة القــول الثالث: أن الــزكاة تجب على المضارب في أســهم المضاربة بالقيمة 
جتْه الشركة من الزكاة عن موجوداتها الزكوية.  جتْه الشركة من الزكاة عن موجوداتها الزكوية. السوقية، دون اعتبار لما أخرَ السوقية، دون اعتبار لما أخرَ

وهو ظاهر ما أخذ به المشايخ عبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة وعبد الوهاب وهو ظاهر ما أخذ به المشايخ عبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة وعبد الوهاب 
ف عليهم رحمة الله في بحثهم المقدم للدورة الثالثة لحلقة الدراسات االجتماعية  ف عليهم رحمة الله في بحثهم المقدم للدورة الثالثة لحلقة الدراسات االجتماعية خالّ خالّ

بجامعة الدول العربية عام بجامعة الدول العربية عام ١٩٥٢١٩٥٢م، حيث ورد في بحثهم ما يلي:م، حيث ورد في بحثهم ما يلي:
(وهناك أموالٌ قد اتخذت لالتّجار كاألســهم والســندات، فإن صاحبَها يتّجرُ (وهناك أموالٌ قد اتخذت لالتّجار كاألســهم والســندات، فإن صاحبَها يتّجرُ 
ب كلُّ تاجر من سلعته، وقيمتُها الحقيقية  ــراء، ويكسبُ فيها كما يكسِ ب كلُّ تاجر من سلعته، وقيمتُها الحقيقية فيها بالبيع والشِّ ــراء، ويكسبُ فيها كما يكسِ فيها بالبيع والشِّ
ر في األســواق تختلف في البيع والشــراء عن قيمتها االسميّة، فهي بهذا من  ر في األســواق تختلف في البيع والشــراء عن قيمتها االسميّة، فهي بهذا من التي تُقدَّ التي تُقدَّ
عروض التجارة، فكان من الحقِّ أن تكون وعاءً للزكاةِ ككلّ أموال االتجار، ويالحظ عروض التجارة، فكان من الحقِّ أن تكون وعاءً للزكاةِ ككلّ أموال االتجار، ويالحظ 

روض التجارة. روض التجارة.فيها ما يُالحظ في عُ فيها ما يُالحظ في عُ
... ويالحظ أن الزكاة التي تؤخذ من األســهم والســندات لمن يتجر فيها غير ... ويالحظ أن الزكاة التي تؤخذ من األســهم والســندات لمن يتجر فيها غير 
ما يؤخذ من الشــركات نفســها؛ ألن الزكاة التي تؤخذ من ا لشــركة تكون باعتبار أن ما يؤخذ من الشــركات نفســها؛ ألن الزكاة التي تؤخذ من ا لشــركة تكون باعتبار أن 
أموال الشــركة أموال نامية بالصناعة أو نحوها، أما األســهم للمتجر فيها فهي أموال أموال الشــركة أموال نامية بالصناعة أو نحوها، أما األســهم للمتجر فيها فهي أموال 

نامية باعتبارها عروض تجارة)نامية باعتبارها عروض تجارة)(١). . 
وعليه العمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة، وتســتند الهيئة وعليه العمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة، وتســتند الهيئة 
فــي ذلك إلى فتو اللجنة الدائمة رقم (فــي ذلك إلى فتو اللجنة الدائمة رقم (٢٢٦٦٥٢٢٦٦٥) في اإلجابة عن عدد من األســئلة ) في اإلجابة عن عدد من األســئلة 
هتْها مصلحة الزكاة للَّجنــة الدائمة، بتاريــخ ١٤٢٤١٤٢٤/٤/١٥١٥هـ، وجاء في هـ، وجاء في  هتْها مصلحة الزكاة للَّجنــة الدائمة، بتاريــخ التــي وجَّ التــي وجَّ

جواب اللجنة الدائمة ما يأتي:جواب اللجنة الدائمة ما يأتي:
حلقة الدراسات االجتماعية، الدورة الثالثة (وســائل تنظيم التكافل االجتماعي في الدول  حلقة الدراسات االجتماعية، الدورة الثالثة (وســائل تنظيم التكافل االجتماعي في الدول    (١)
العربية)، صالعربية)، ص٣٧٣٣٧٣، ويعد هــذا البحث أول اجتهاد جماعي في مســائل الزكاة المعاصرة، ، ويعد هــذا البحث أول اجتهاد جماعي في مســائل الزكاة المعاصرة، 
ويظهر أن الشــيخ أبو زهرة هو من كتب مســودة البحث بدليل الشبه بين وبين بحثه المقدم ويظهر أن الشــيخ أبو زهرة هو من كتب مســودة البحث بدليل الشبه بين وبين بحثه المقدم 
للدورة الثانية من دورات مجمع البحوث، كما في إصدار مجمع البحوث الموسوم بـالتوجيه للدورة الثانية من دورات مجمع البحوث، كما في إصدار مجمع البحوث الموسوم بـالتوجيه 

التشريعي في اإلسالم (من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث اإلسالمية) التشريعي في اإلسالم (من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث اإلسالمية) ١٧٠١٧٠/٢.



٤١٠٤١٠

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

(إخراج المســاهمين في الشركات المســاهمة للزكاة ال يخلو من الحاالت (إخراج المســاهمين في الشركات المســاهمة للزكاة ال يخلو من الحاالت 
اآلتية:اآلتية:

ه اقتناء السهم واالستفادة من أرباحه،  ة، ويكون غرضُ ه اقتناء السهم واالستفادة من أرباحه، أ- أن تكون الشركة تجاريَّ ة، ويكون غرضُ أ- أن تكون الشركة تجاريَّ
وحينئذٍ فيكتفي المســاهم بما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل، ما لم يكن ذلك أقلَّ من وحينئذٍ فيكتفي المســاهم بما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل، ما لم يكن ذلك أقلَّ من 

ب عليه إخراجُ الزيادة. جَ ب عليه إخراجُ الزيادة.الزكاة المفروضة، فإن كان ذلك أقل = وَ جَ الزكاة المفروضة، فإن كان ذلك أقل = وَ
ب- أن تكون الشــركة غير تجارية، ويكون غرض المســاهم اقتناء الســهم ب- أن تكون الشــركة غير تجارية، ويكون غرض المســاهم اقتناء الســهم 
واالســتفادة من أرباحه، وليس على هذه الشركة زكاة، وإنما كلُّ مساهم يزكِّي نصيبه واالســتفادة من أرباحه، وليس على هذه الشركة زكاة، وإنما كلُّ مساهم يزكِّي نصيبه 

. ه إلى غيره، وحال عليه الحولُ ا بنفسه أو بضمِّ .في األرباح إذا بلَغ نصابً ه إلى غيره، وحال عليه الحولُ ا بنفسه أو بضمِّ في األرباح إذا بلَغ نصابً
، ويجب عليه في  ا وشراءً ، ويجب عليه في ت- أن يكون غرض المساهم التجارة في األسهم بيعً ا وشراءً ت- أن يكون غرض المساهم التجارة في األسهم بيعً
هذه الحال تقييمُ األسهم التي لديه عند تمام الحول على رأس ماله، وإخراجُ زكاتها، هذه الحال تقييمُ األسهم التي لديه عند تمام الحول على رأس ماله، وإخراجُ زكاتها، 

بشرط أن تكون المساهمة في شركة تتعامل بالمباح)بشرط أن تكون المساهمة في شركة تتعامل بالمباح)(١).
هتْه المصلحة جاء فيه: (هل هناك فرق بين زكاة األســهم  هتْه المصلحة جاء فيه: (هل هناك فرق بين زكاة األســهم وفي ســؤال آخر وجَّ وفي ســؤال آخر وجَّ
، والمساهم الذي يقتني هذه  ا وشــراءً ، والمساهم الذي يقتني هذه للمســاهم الذي يقوم بالمضاربة في األسهم بيعً ا وشــراءً للمســاهم الذي يقوم بالمضاربة في األسهم بيعً
، وإذا طُلبت منه بسعر مناسب قام ببيعها؟). مَ بغرض الحصول على أرباحها ابتداءً ، وإذا طُلبت منه بسعر مناسب قام ببيعها؟).األسهُ مَ بغرض الحصول على أرباحها ابتداءً األسهُ
ا وشراءً تجب  ا وشراءً تجب فأجابت اللجنة: (نعم هناك فرق؛ فمن يضارب في األســهم بيعً فأجابت اللجنة: (نعم هناك فرق؛ فمن يضارب في األســهم بيعً
روض تجارة، أما من يقتنيها لغرض الحصول على أرباحها  روض تجارة، أما من يقتنيها لغرض الحصول على أرباحها عليه الزكاةُ فيها باعتبارها عُ عليه الزكاةُ فيها باعتبارها عُ
روض  روض ابتداء، وإذا طُلبت منه بســعر مناسب باعها، فليس عليه زكاة؛ ألنه لم يجعلها عُ ابتداء، وإذا طُلبت منه بســعر مناسب باعها، فليس عليه زكاة؛ ألنه لم يجعلها عُ
روضَ تجارة  ها عُ نية، لكن إن غلب على فعله اعتبارُ روضَ تجارة تجارة، بل غلب على فعله أنها للقُ ها عُ نية، لكن إن غلب على فعله اعتبارُ تجارة، بل غلب على فعله أنها للقُ

يتربَّص بها ارتفاع األسعار، فإنه تجب عليه زكاتُها)يتربَّص بها ارتفاع األسعار، فإنه تجب عليه زكاتُها)(٢).
فتاو اللجنة الدائمة، المجموعة الثالثة ٥٤٣٥٤٣/١. .  فتاو اللجنة الدائمة، المجموعة الثالثة    (١)

السابقلسابق ٥٤٤٥٤٤/١. .  ا   (٢)
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٤١١٤١١

ولــم أجد بعد التتبُّع في فتاو اللجنة أو غيرها ما يدلُّ على تصريح منهم بعدم ولــم أجد بعد التتبُّع في فتاو اللجنة أو غيرها ما يدلُّ على تصريح منهم بعدم 
جتْه الشركة عن زكاة موجوداتها في الحكم على زكاة األسهم. جتْه الشركة عن زكاة موجوداتها في الحكم على زكاة األسهم.اعتبار ما أخرَ اعتبار ما أخرَ

لة في لقاء تلفزيوني للشيخ الدكتور يوسف الشبيلي  لة في لقاء تلفزيوني للشيخ الدكتور يوسف الشبيلي وقد وجدت فتو مســجَّ وقد وجدت فتو مســجَّ
جتْه الشركة،  ح فيه بإيجاب الزكاة في األسهم بالقيمة السوقيَّة دون اعتبار لما أخرَ جتْه الشركة، صرَّ ح فيه بإيجاب الزكاة في األسهم بالقيمة السوقيَّة دون اعتبار لما أخرَ صرَّ
 ، ، حيث يقول في زكاة المضارب: (أن يكون الشخص يَقصد بتملُّكِه لألسهم المضاربةَ حيث يقول في زكاة المضارب: (أن يكون الشخص يَقصد بتملُّكِه لألسهم المضاربةَ
ه  ه يعني المتاجرة في سوق األسهم، يشــتري السهم، ويرقب األسعار، فإذا ارتفع سعرُ يعني المتاجرة في سوق األسهم، يشــتري السهم، ويرقب األسعار، فإذا ارتفع سعرُ
يَ األسهمَ  روضَ تجارة، فهذا يجب عليه أن يزكِّ مَ عُ يَ األسهمَ باعه في السوق، فهذا اعتبر األسهُ روضَ تجارة، فهذا يجب عليه أن يزكِّ مَ عُ باعه في السوق، فهذا اعتبر األسهُ
ي؛ ألن الشــركة تزكِّي عن أصولها  روض التجارة، حتى لو كانت الشــركة تزكِّ ي؛ ألن الشــركة تزكِّي عن أصولها زكاةَ عُ روض التجارة، حتى لو كانت الشــركة تزكِّ زكاةَ عُ
هي، وال تزكِّي عن هذه القيمة السوقية التي هي أضعاف قيمة أصول هذه الشركة)هي، وال تزكِّي عن هذه القيمة السوقية التي هي أضعاف قيمة أصول هذه الشركة)(١). . 
ره الدكتور يوســف الشــبيلي -حفظه الله- في هذا اللقاء مخالفٌ لما  ره الدكتور يوســف الشــبيلي -حفظه الله- في هذا اللقاء مخالفٌ لما وما قرَّ وما قرَّ
ر فيها أن المساهم بنية المتاجرة  ر فيها أن المساهم بنية المتاجرة ســطَّره في عدد من بحوثه في زكاة األسهم، والتي قرَّ ســطَّره في عدد من بحوثه في زكاة األسهم، والتي قرَّ
جتْه الشركة من الزكاة بعدد األيام التي تملَّك فيها السهم، كما أن المأخذ  جتْه الشركة من الزكاة بعدد األيام التي تملَّك فيها السهم، كما أن المأخذ يحسم ما أخرَ يحسم ما أخرَ
الذي أشــار إليه الدكتور الشبيلي يشير للفصل بين ملكيَّة الشركة لموجوداتها، وملك الذي أشــار إليه الدكتور الشبيلي يشير للفصل بين ملكيَّة الشركة لموجوداتها، وملك 
المســاهم ألسهمه، مع إيجاب الزكاة في موجودات الشركة، وما يملكه المساهم من المســاهم ألسهمه، مع إيجاب الزكاة في موجودات الشركة، وما يملكه المساهم من 

روض. روض.عُ عُ
وعلى كل حال، فالذي يظهر للباحث أن هذه المسألة من المسائل التي ال تزال وعلى كل حال، فالذي يظهر للباحث أن هذه المسألة من المسائل التي ال تزال 
ــل، ولعل األقرب فيها األخذُ بمــا انتهى إليه قرار مجمع  ــل، ولعل األقرب فيها األخذُ بمــا انتهى إليه قرار مجمع بحاجــة إلى مزيد نظرٍ وتأمُّ بحاجــة إلى مزيد نظرٍ وتأمُّ
ب موجوداتها الزكوية بالنيابة عن  ب موجوداتها الزكوية بالنيابة عن الفقه اإلسالمي من أن إخراج الشــركة الزكاةَ بحسَ الفقه اإلسالمي من أن إخراج الشــركة الزكاةَ بحسَ
جَ  رَ جَ المســاهمين يُبرئ ذمةَ المســاهم، دون اعتبار لنية المتاجرة أو االقتناء، سواء أخْ رَ المســاهمين يُبرئ ذمةَ المســاهم، دون اعتبار لنية المتاجرة أو االقتناء، سواء أخْ
من لقاء تلفزيوني في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية بتاريخ ١٤٣٥١٤٣٥/٨/١١١١هـ، هـ،  من لقاء تلفزيوني في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية بتاريخ    (١)
https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/ :وهــو منشــور علــى موقــع اليوتيــوب علــى الرابــط: وهــو منشــور علــى موقــع اليوتيــوب علــى الرابــط

.watch?v=oU0qQXmlfMw.watch?v=oU0qQXmlfMw.



٤١٢٤١٢

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

 جتْها الشــركة بالنيابة عنه، وأن االتجاهات األخر جتْها الشــركة بالنيابة عنه، وأن االتجاهات األخر المســاهم الزكاة بنفســه أو أخرَ المســاهم الزكاة بنفســه أو أخرَ
بحاجة إلى أن يُعاد النظر فيها؛ لما يترتَّب عليها من إشكاالت تتنافى مع المبدأ الشرعيِّ بحاجة إلى أن يُعاد النظر فيها؛ لما يترتَّب عليها من إشكاالت تتنافى مع المبدأ الشرعيِّ 

لمنع الثِّنَى في الزكاة، ويُسرِ الشريعة اإلسالمية ووضوح أحكامها.لمنع الثِّنَى في الزكاة، ويُسرِ الشريعة اإلسالمية ووضوح أحكامها.
وينبغي التنبيه إلى أمرين: وينبغي التنبيه إلى أمرين: 

: أنه بالرغم من إطالق بعض الفتاو أن األســهم التــي يُقصد بها المتاجرة أنه بالرغم من إطالق بعض الفتاو أن األســهم التــي يُقصد بها المتاجرة  : أوالً أوالً
ج فيها الشــركة الزكاةَ عن  ج فيها الشــركة الزكاةَ عن تُزكَّى زكاةَ عروض التجارة، دون تفصيل بين الحال التي تُخرِ تُزكَّى زكاةَ عروض التجارة، دون تفصيل بين الحال التي تُخرِ
ج فيها الزكاة، فإن هذا اإلطالق ينبغي أن يقيد بأن يحســم ما  ج فيها الزكاة، فإن هذا اإلطالق ينبغي أن يقيد بأن يحســم ما المســاهمين أو التي ال تُخرِ المســاهمين أو التي ال تُخرِ
جتْه الشركة عن  جتْه الشركة عن أخرجته الشركة؛ لئال يحمل كالمهم على ثِنَى الزكاة في القدر الذي أخرَ أخرجته الشركة؛ لئال يحمل كالمهم على ثِنَى الزكاة في القدر الذي أخرَ
المساهمين، وقد اتفق العلماء على منع ثِنَى الزكاة، وعليه فينبغي أن يقيد ذلك بأن يحسم المساهمين، وقد اتفق العلماء على منع ثِنَى الزكاة، وعليه فينبغي أن يقيد ذلك بأن يحسم 
نت  ب الموجودات الزكوية، وقد تضمَّ نت القدر الذي أخرجتْه الشركة إذا قلنا: إن الزكاة بحسَ ب الموجودات الزكوية، وقد تضمَّ القدر الذي أخرجتْه الشركة إذا قلنا: إن الزكاة بحسَ

ها:  ها: توصية الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة معالجةً لهذه الحال، ونصُّ توصية الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة معالجةً لهذه الحال، ونصُّ
(إذا قامت الشــركة بتزكية موجوداتها.. وكانت األســهم بغــرض المتاجرة، (إذا قامت الشــركة بتزكية موجوداتها.. وكانت األســهم بغــرض المتاجرة، 
تْه الشركة، ويزكِّي الباقي إن كانت زكاة القيمة  ــم منه ما زكَّ ب زكاتها ويَحسِ تْه الشركة، ويزكِّي الباقي إن كانت زكاة القيمة فإنه يحسُ ــم منه ما زكَّ ب زكاتها ويَحسِ فإنه يحسُ
، فله أن  جتْه الشركة عنه، وإن كانت القيمة السوقية أقلَّ ، فله أن السوقية ألسهمه أكثرَ مما أخرَ جتْه الشركة عنه، وإن كانت القيمة السوقية أقلَّ السوقية ألسهمه أكثرَ مما أخرَ

يحتسب الزائد في زكاة أمواله األخر، أو يجعلها تعجيالً لزكاة قادمة)يحتسب الزائد في زكاة أمواله األخر، أو يجعلها تعجيالً لزكاة قادمة)(١).
ولهــذا يظهر أن فتو اللجنة الدائمة في هذه المســألة وإن جاءت مجملة في ولهــذا يظهر أن فتو اللجنة الدائمة في هذه المســألة وإن جاءت مجملة في 
عــدد من المواضع، إال أن األولــى أن تحمل على ما ال يقتضــي الثنى، كما جاء في عــدد من المواضع، إال أن األولــى أن تحمل على ما ال يقتضــي الثنى، كما جاء في 
لت أحكام  لت أحكام هـ، والتي فصَّ فتو اللجنة الدائمة رقم (فتو اللجنة الدائمة رقم (٢٢٦٦٥٢٢٦٦٥)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٢٤١٤٢٤/٤/١٥١٥هـ، والتي فصَّ

إخراج المساهمين في الشركات المساهمة للزكاة، والتي جاء فيها:إخراج المساهمين في الشركات المساهمة للزكاة، والتي جاء فيها:
أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة ١٨٤١٨٤/١، وبه أخذ دليل اإلرشادات في ، وبه أخذ دليل اإلرشادات في  أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة    (١)

حساب زكاة الشركات، بند (حساب زكاة الشركات، بند (٢٠٢٠).).



تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمةتقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة

٤١٣٤١٣

ــا: إخراج المساهمين في الشــركات المســاهمة للزكاة ال يخلو من إخراج المساهمين في الشــركات المســاهمة للزكاة ال يخلو من  ــا: (خامسً (خامسً
الحاالت التالية:الحاالت التالية:

ه اقتناءَ الســهم واالســتفادة من  ة، ويكون غرضُ ه اقتناءَ الســهم واالســتفادة من - أن تكون الشــركة تجاريَّ ة، ويكون غرضُ ١- أن تكون الشــركة تجاريَّ
أرباحه، وحينئذ يكتفي المســاهم بما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل، ما لم يكن ذلك أرباحه، وحينئذ يكتفي المســاهم بما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل، ما لم يكن ذلك 

بَ عليه إخراجُ المتبقي. بَ عليه إخراجُ المتبقي.أقلَّ من الزكاة المفروضة، فإن كان ذلك أقلَّ وجَ أقلَّ من الزكاة المفروضة، فإن كان ذلك أقلَّ وجَ
ه اقتناء السهم واالستفادة من  ة، ويكون غرضُ ه اقتناء السهم واالستفادة من - أن تكون الشــركة غير تجاريَّ ة، ويكون غرضُ ٢- أن تكون الشــركة غير تجاريَّ
، وإنما كل مساهم يزكِّي نصيبه في األرباح إذا  ، وإنما كل مساهم يزكِّي نصيبه في األرباح إذا أرباحه، وليس على هذه الشــركة زكاةٌ أرباحه، وليس على هذه الشــركة زكاةٌ

. ه إلى غيره وحال عليه الحولُ ا بنفسه أو بضمِّ .بلَغ نصابً ه إلى غيره وحال عليه الحولُ ا بنفسه أو بضمِّ بلَغ نصابً
ا وشراء، فيجب عليه  ا وشراء، فيجب عليه - أن يكون غرض المســاهم التجارة في األســهم بيعً ٣- أن يكون غرض المســاهم التجارة في األســهم بيعً
م التي لديه عند تمام الحول على رأس مال، وإخراجُ زكاتها، بشرط أن  م التي لديه عند تمام الحول على رأس مال، وإخراجُ زكاتها، بشرط أن تقييم األســهُ تقييم األســهُ

تكون المساهمة في شركة تتعامل بالمباح.تكون المساهمة في شركة تتعامل بالمباح.
ــا: هناك فرق في الزكاة بين من يقوم بالمضاربة باألســهم ومن يقتنيها هناك فرق في الزكاة بين من يقوم بالمضاربة باألســهم ومن يقتنيها  ــا: سادسً سادسً
ا وشراء تجب عليه الزكاةُ فيها  ا وشراء تجب عليه الزكاةُ فيها للحصول على أرباحها؛ فمن يضارب في األســهم بيعً للحصول على أرباحها؛ فمن يضارب في األســهم بيعً
روضَ تجارة، أما من يقتنيها للحصول على أرباحها ابتداء، وإذا طُلبت منه  روضَ تجارة، أما من يقتنيها للحصول على أرباحها ابتداء، وإذا طُلبت منه باعتبارها عُ باعتبارها عُ
روضَ تجارة، بل غلب على  ؛ ألنه لم يجعلها عُ روضَ تجارة، بل غلب على بسعر مناســب باعها، فليس عليه زكاةٌ ؛ ألنه لم يجعلها عُ بسعر مناســب باعها، فليس عليه زكاةٌ
روضَ تجارة يتربَّص بها  ها عُ نية، لكن إن غلب على فعله اعتبارُ روض للقُ روضَ تجارة يتربَّص بها فعلــه أنها عُ ها عُ نية، لكن إن غلب على فعله اعتبارُ روض للقُ فعلــه أنها عُ

ارتفاع األسعار، فإنه تجب عليه زكاتُها). ارتفاع األسعار، فإنه تجب عليه زكاتُها). 
مَ كثيرٌ من الباحثين في فهم قرار مجمع الفقه اإلســالمي، ويَخلِطونَ  هِ مَ كثيرٌ من الباحثين في فهم قرار مجمع الفقه اإلســالمي، ويَخلِطونَ يَ هِ ثانيًــا: ثانيًــا: يَ
ه من  مَ صُّ أســهُ ج فيها الشــركةُ الزكاة، أو يَعلم المســاهم ما يخُ ه من بين الحال التي تُخرِ مَ صُّ أســهُ ج فيها الشــركةُ الزكاة، أو يَعلم المســاهم ما يخُ بين الحال التي تُخرِ
ه من  مَ صُّ أســهُ ه من الموجــودات الزكوية، وبيــن الحال التي ال يعلم المســاهم ما يخُ مَ صُّ أســهُ الموجــودات الزكوية، وبيــن الحال التي ال يعلم المســاهم ما يخُ
لون قرار المجمع على ما انتهت إليه توصية الندوة  لون قرار المجمع على ما انتهت إليه توصية الندوة موجودات الشركة الزكوية، ويَحمِ موجودات الشركة الزكوية، ويَحمِ



٤١٤٤١٤

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

روض التجارة  روض التجارة الحادية عشــرة لقضايا الزكاة، التــي توجب على المضــارب زكاةَ عُ الحادية عشــرة لقضايا الزكاة، التــي توجب على المضــارب زكاةَ عُ
تِ الشركة الزكاة  جَ رَ لِم موجوداتِ الشركة أم لم يعلمها، وســواء أخْ ا، ســواء عَ تِ الشركة الزكاة مطلقً جَ رَ لِم موجوداتِ الشركة أم لم يعلمها، وســواء أخْ ا، ســواء عَ مطلقً
د فيما يأتي توضيــحَ الدكتور الصديق الضرير  ــن أن نورِ ها؛ لهذا يُستحسَ جْ د فيما يأتي توضيــحَ الدكتور الصديق الضرير أم لم تُخرِ ــن أن نورِ ها؛ لهذا يُستحسَ جْ أم لم تُخرِ
م لدورة  د مجمع الفقه اإلسالمي في صياغة القرار على بحثه المقدَّ م لدورة ، الذي اعتمَ د مجمع الفقه اإلسالمي في صياغة القرار على بحثه المقدَّ ، الذي اعتمَ
المجمعالمجمع(١)، وقد كان ، وقد كان  أحد أعضاء لجنة صياغة القرار أحد أعضاء لجنة صياغة القرار(٢)، حيث يقول مبيِّنًا محلَّ ، حيث يقول مبيِّنًا محلَّ 
الخالف بين قرار المجمع وقرار الهيئة الشــرعية العالمية للزكاة، والذي شــارك فيه الخالف بين قرار المجمع وقرار الهيئة الشــرعية العالمية للزكاة، والذي شــارك فيه 
ا على مخالفتهم لقرار المجمع(٣)، حيث قال في دورة المجمع الثالثة عشــرة ، حيث قال في دورة المجمع الثالثة عشــرة  ا على مخالفتهم لقرار المجمعمعترضً معترضً

بالكويت:بالكويت:
(يتبيَّن من قــراءة هذين القراريــن أن االختالف بينهما يَرجع إلــى اعتبار نيَّة (يتبيَّن من قــراءة هذين القراريــن أن االختالف بينهما يَرجع إلــى اعتبار نيَّة 
المســاهم من المســاهمة في الشــركة وعدم اعتبارها: هل هي بغرض المتاجرة في المســاهم من المســاهمة في الشــركة وعدم اعتبارها: هل هي بغرض المتاجرة في 

األسهم، أم بغرض اقتناء األسهم واالستفادة من ربحها؟األسهم، أم بغرض اقتناء األسهم واالستفادة من ربحها؟
ج فيها الشركةُ الزكاة،  ج فيها الشركةُ الزكاة، فقرار المجمع لم يعتبر نية المساهم في الحالة التي تُخرِ فقرار المجمع لم يعتبر نية المساهم في الحالة التي تُخرِ
ج الشركةُ الزكاة، وال يستطيع المساهم  ج الشركةُ الزكاة، وال يستطيع المساهم واعتبر نية المساهم فقط في الحالة التي ال تُخرِ واعتبر نية المساهم فقط في الحالة التي ال تُخرِ
دَّ إخراج الشــركة  تِ الشــركة الزكاة؛ ولهذا عُ جَ دَّ إخراج الشــركة أن يعرف مقدار ما يجب عليه لو أخرَ تِ الشــركة الزكاة؛ ولهذا عُ جَ أن يعرف مقدار ما يجب عليه لو أخرَ
ة المســاهم من غير اعتبار لنيَّتِه، أما قــرار الهيئة فإنه اعتبر نية  ا لذمَّ بْرئً ة المســاهم من غير اعتبار لنيَّتِه، أما قــرار الهيئة فإنه اعتبر نية الزكاةَ كافيًا ومُ ا لذمَّ بْرئً الزكاةَ كافيًا ومُ
ج فيها  ج فيها الشــركةُ الزكاة، وفي الحالة التي ال تُخرِ ج فيها المســاهم في الحالة التي تُخرِ ج فيها الشــركةُ الزكاة، وفي الحالة التي ال تُخرِ المســاهم في الحالة التي تُخرِ
روض تجــارة، إذا كانت نيَّتُه المتاجرةَ  ه زكاةَ عُ مَ يَ أســهُ بَ عليه أن يزكِّ ، فأوجَ روض تجــارة، إذا كانت نيَّتُه المتاجرةَ الزكاةَ ه زكاةَ عُ مَ يَ أســهُ بَ عليه أن يزكِّ ، فأوجَ الزكاةَ
ها على النحو المبيَّن في المادة (١٩١٩) )  جْ تِ الشــركة الزكاة أم لم تُخرِ جَ ها على النحو المبيَّن في المادة (بها، سواء أخرَ جْ تِ الشــركة الزكاة أم لم تُخرِ جَ بها، سواء أخرَ

ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد الثاني، ٧٥٧٧٥٧/١-٧٦٩٧٦٩. ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد الثاني،    (١)
ينظر تســمية لجنة صياغة القرار في مجلة مجمع الفقه اإلســالمي الدولــي، العدد الثاني  ينظر تســمية لجنة صياغة القرار في مجلة مجمع الفقه اإلســالمي الدولــي، العدد الثاني    (٢)

.٨٦٧٨٦٧/١
ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ٣٧٣٧/١. ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة    (٣)



تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمةتقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة

٤١٥٤١٥

ج فيها الشركةُ الزكاة مخالفةً  ج فيها الشركةُ الزكاة مخالفةً )، وخالَفَ بهذا المجمعَ في الحالة التي تُخرِ والمادة (والمادة (٢٢٢٢)، وخالَفَ بهذا المجمعَ في الحالة التي تُخرِ
واضحة)واضحة)(١).

المطلب الثالث: تقدير الزكاة للمساهم المدخر.المطلب الثالث: تقدير الزكاة للمساهم المدخر.
ه تقســيمُ المعايير المحاســبيَّة المتعــارف عليها  م أن هذا القســم معتبرُ ه تقســيمُ المعايير المحاســبيَّة المتعــارف عليها تَقدَّ م أن هذا القســم معتبرُ تَقدَّ
ل للمعايير الدولية، فإن هذا القسم  ل للمعايير الدولية، فإن هذا القسم لالســتثمارات في األوراق المالية، وأنه بعد التحوُّ لالســتثمارات في األوراق المالية، وأنه بعد التحوُّ

ا عند النظر في استثمارات الشركة في قوائمها المالية. دْ متميزً ا عند النظر في استثمارات الشركة في قوائمها المالية.لم يعُ دْ متميزً لم يعُ
ر  ر ثمرتُه في تقدير الزكاة بالنسبة للمستثمِ ر ومع ذلك، فإن بحث هذه المسألة تَظهَ ر ثمرتُه في تقدير الزكاة بالنسبة للمستثمِ ومع ذلك، فإن بحث هذه المسألة تَظهَ
ج الزكاة، ويمكن  رُ فيها ال تُخرِ ج الزكاة، ويمكن في هذه الشركات، وال سيما إذا كانت الشركة المستثمَ رُ فيها ال تُخرِ في هذه الشركات، وال سيما إذا كانت الشركة المستثمَ

إيجاز الكالم على هذا المبحث فيما يلي:إيجاز الكالم على هذا المبحث فيما يلي:
: مفهوم االستثمار بنية االدخار. : مفهوم االستثمار بنية االدخار.أوالً أوالً

يُقصد به االستثمار في تملُّك األسهم واألوراق المالية بنيَّة االحتفاظ بها لمدة يُقصد به االستثمار في تملُّك األسهم واألوراق المالية بنيَّة االحتفاظ بها لمدة 
عة. نة؛ ليستفيد من ارتفاع قيمتها، ومن العوائد الموزَّ عة.تزيد على السَّ نة؛ ليستفيد من ارتفاع قيمتها، ومن العوائد الموزَّ تزيد على السَّ

ا: أثر نية االستثمار بنية االدخار على الزكاة. ا: أثر نية االستثمار بنية االدخار على الزكاة.ثانيً ثانيً

تَجمع نيةُ االســتثمار بنية االدخار صفتَي االســتثمار واالتجــار في األوراق تَجمع نيةُ االســتثمار بنية االدخار صفتَي االســتثمار واالتجــار في األوراق 
المالية، وهذا القسم لم يعتنِ الفقهاء المعاصرون بتفصيل الكالم عليه؛ بناء على قول المالية، وهذا القسم لم يعتنِ الفقهاء المعاصرون بتفصيل الكالم عليه؛ بناء على قول 

دير والمحتكِر. دير والمحتكِر.الجمهور من الفقهاء بعدم التفريق بين التاجر المُ الجمهور من الفقهاء بعدم التفريق بين التاجر المُ
ني ببيان هذا القســم من الفقهــاء المعاصرين الدكتور  م أن أول من عُ ني ببيان هذا القســم من الفقهــاء المعاصرين الدكتور وقد تقدَّ م أن أول من عُ وقد تقدَّ
يوســف بن عبد الله الشــبيلي في بحثه في زكاة األســهميوســف بن عبد الله الشــبيلي في بحثه في زكاة األســهم(٢)، حيث انتهى إلى أنه في ، حيث انتهى إلى أنه في 

ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد الثاني ٧٥٧٧٥٧/١-٧٦٩٧٦٩. ينظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد الثاني    (١)
أبحاث وأعمال ندوة زكاة األسهم والصناديق االستثمارية، ص١٧٣١٧٣-١٧٧١٧٧. أبحاث وأعمال ندوة زكاة األسهم والصناديق االستثمارية، ص   (٢)
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فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ســنوات االدخار، فإنه يجب عليه زكاةُ المســتثمر، وأنه يجب عليه زكاةُ النقد الذي ســنوات االدخار، فإنه يجب عليه زكاةُ المســتثمر، وأنه يجب عليه زكاةُ النقد الذي 
ل عليه في ســنة البيع مرةً واحدة؛ بناء على ما ذهب إليه المالكيَّة في حكم زكاة  ل عليه في ســنة البيع مرةً واحدة؛ بناء على ما ذهب إليه المالكيَّة في حكم زكاة تحصَّ تحصَّ
المحتكِرالمحتكِر(١)، وأنه يجب عليه الزكاة لســنة واحدة عنــد بيعها. وهذا القول له حظُّه من ، وأنه يجب عليه الزكاة لســنة واحدة عنــد بيعها. وهذا القول له حظُّه من 

النظر؛ العتباره النماءَ في المال الزكوي لتحديد القدر الواجب.النظر؛ العتباره النماءَ في المال الزكوي لتحديد القدر الواجب.
، وهو مخالف لألصل  م بسببينِ ، وهو مخالف لألصل لكن يُشكِل عليه إيجاب الزكاة في هذه األسهُ م بسببينِ لكن يُشكِل عليه إيجاب الزكاة في هذه األسهُ
ر من عدم إيجاب الزكاة في المال بســببين، والمالكيَّة إنما قالوا بوجوب الزكاة  ر من عدم إيجاب الزكاة في المال بســببين، والمالكيَّة إنما قالوا بوجوب الزكاة المتقرِّ المتقرِّ
فــي ثمن البيع لعُروض التاجــر المحتكِر، ولم يوجبوا عليه أيَّ شــيء مهما تعددت فــي ثمن البيع لعُروض التاجــر المحتكِر، ولم يوجبوا عليه أيَّ شــيء مهما تعددت 

األسباب.األسباب.
دَ  دَ وســبق ترجيح الباحث أن الســهم مهما اختلفت نية المســاهم، سواء أقصَ وســبق ترجيح الباحث أن الســهم مهما اختلفت نية المســاهم، سواء أقصَ
االستثمار أو المتاجرة أو االدخار، فإنه يزكِّي السهم باعتبار موجوداته، فإن لم يتمكن االستثمار أو المتاجرة أو االدخار، فإنه يزكِّي السهم باعتبار موجوداته، فإن لم يتمكن 
 أقرب الطرق لمعرفة القدر الواجب للزكاة، وأن   أقرب الطرق لمعرفة القدر الواجب للزكاة، وأن من معرفة الموجودات، فإنه يتحرَّ من معرفة الموجودات، فإنه يتحرَّ
أَولى الطرق في تقدير وعاء الزكاة اعتبارُ األغلب في مثل هذه الشــركات بالنسبة إلى أَولى الطرق في تقدير وعاء الزكاة اعتبارُ األغلب في مثل هذه الشــركات بالنسبة إلى 
ن المكلَّف من معرفــة الزكاة، فإنه يعتبر  ن المكلَّف من معرفــة الزكاة، فإنه يعتبر القيمة الدفترية للســهم، وأنه عند عدم تمكُّ القيمة الدفترية للســهم، وأنه عند عدم تمكُّ
ج الــزكاةَ الواجبة (١%) من القيمة ا لدفترية %) من القيمة ا لدفترية  ج الــزكاةَ الواجبة (%) من القيمة الدفترية، ويُخرِ الوعاء (الوعاء (٤٠٤٠%) من القيمة الدفترية، ويُخرِ

للسهم.للسهم.

ينظر: شرح الخرشي ١٩٧١٩٧/٢، منح الجليل ، منح الجليل ٦١٦١/٢. .  ينظر: شرح الخرشي    (١)



٤١٧٤١٧

بولَ والتوفيق  م، وأســأله ســبحانه القَ مَ به وتكرَّ بولَ والتوفيق  على ما أنعَ م، وأســأله ســبحانه القَ مَ به وتكرَّ ــدُ لله  على ما أنعَ ــدُ لله فأحمَ فأحمَ
لتُ إليها في هذه الرسالة الموسومة بـ  داد، وفيما يلي سردٌ ألهمِّ النتائج التي توصَّ لتُ إليها في هذه الرسالة الموسومة بـ والسَّ داد، وفيما يلي سردٌ ألهمِّ النتائج التي توصَّ والسَّ
«فقه التقدير في حساب الزكاة - دراسة تأصيلية تطبيقية لمنهجية التحري والتقريب في «فقه التقدير في حساب الزكاة - دراسة تأصيلية تطبيقية لمنهجية التحري والتقريب في 
زكاة شركات المساهمة»زكاة شركات المساهمة»، يمكن تلخيص أهمِّ ما انتهى إليه البحث من نتائجَ فيما يلي:، يمكن تلخيص أهمِّ ما انتهى إليه البحث من نتائجَ فيما يلي:
ن: مقدمات تعريفية للزكاة ومحاســبة الزكاة، وشركة مقدمات تعريفية للزكاة ومحاســبة الزكاة، وشركة  ن: ، والمتضمِّ فأما فأما التمهيدالتمهيد، والمتضمِّ
ها ما يلي: زُ ، أبرَ تُ فيه بنتائجَ ها ما يلي:، فقد خرجْ زُ ، أبرَ تُ فيه بنتائجَ المساهمة، ومقاصد الشريعة في حساب الزكاةالمساهمة، ومقاصد الشريعة في حساب الزكاة، فقد خرجْ
ربة يصــح أن تكون من معنى  ربة يصــح أن تكون من معنى - أن الــزكاة بمعنى بذل المــال على وجه القُ ١- أن الــزكاة بمعنى بذل المــال على وجه القُ
الطهارة، ومن الزيادة الحسيَّة، وهما فرع أصل المادة الدالِّ على مطلق الزيادة، غير أن الطهارة، ومن الزيادة الحسيَّة، وهما فرع أصل المادة الدالِّ على مطلق الزيادة، غير أن 

دُ من الزيادة الحسية. دُ من الزيادة الحسية.معنى الطهارة أقعَ معنى الطهارة أقعَ
؛ للداللة  ؛ للداللة - أن الزكاة تأتي في الشــرع وفي استعمال الفقهاء بالمعنى االسميِّ ٢- أن الزكاة تأتي في الشــرع وفي استعمال الفقهاء بالمعنى االسميِّ
، وعلى هذا جر اصطالح جمهور  دريِّ ج، كما تأتي بالمعنى المصْ ، وعلى هذا جر اصطالح جمهور على المال المخرَ دريِّ ج، كما تأتي بالمعنى المصْ على المال المخرَ

الفقهاء، وخص الحنفيَّةُ االصطالح الفقهيَّ بالمعنى المصدري.الفقهاء، وخص الحنفيَّةُ االصطالح الفقهيَّ بالمعنى المصدري.
٣- أن الــزكاة في االصطالح الفقهــيِّ يُقصد بها الــزكاة الواجبة، وهي عند - أن الــزكاة في االصطالح الفقهــيِّ يُقصد بها الــزكاة الواجبة، وهي عند 
اإلطالق يراد بها زكاة المال، وإن كانت زكاة الفطر زكاةً واجبة، لكنها ال تجب بسبب اإلطالق يراد بها زكاة المال، وإن كانت زكاة الفطر زكاةً واجبة، لكنها ال تجب بسبب 

المال، وهي زكاة البدن.المال، وهي زكاة البدن.
٤- أن للشارع الحكيم مقاصدَ خاصة تتعلَّق بحساب الزكاة، وهي:- أن للشارع الحكيم مقاصدَ خاصة تتعلَّق بحساب الزكاة، وهي:



٤١٨٤١٨
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ع إليه في  الوضوح والبيان في أحكام الزكاة، وفي األســاس الذي يُرجَ ع إليه في   الوضوح والبيان في أحكام الزكاة، وفي األســاس الذي يُرجَ  ١/٤
ا على  ا على حســاب الزكاة؛ حتى يكــون إدراك الواجب في الزكاة ميســورً حســاب الزكاة؛ حتى يكــون إدراك الواجب في الزكاة ميســورً

المكلَّف والساعي.المكلَّف والساعي.
ن  التيسير، والمقصود أصالةً التيسيرُ على أصحاب األموال، كما يتضمَّ ن   التيسير، والمقصود أصالةً التيسيرُ على أصحاب األموال، كما يتضمَّ  ٢/٤
التيســيرَ على الســاعي في أخذ أموال الزكاة وتفرقتِها، والتيسير على التيســيرَ على الســاعي في أخذ أموال الزكاة وتفرقتِها، والتيسير على 

ي الزكاة في اإلفادة منها. ي الزكاة في اإلفادة منها.مستحقِّ مستحقِّ
العدل، ويُقصد بــه الموازنة بين حقِّ أصحاب األموال والمســتحقين  العدل، ويُقصد بــه الموازنة بين حقِّ أصحاب األموال والمســتحقين    ٣/٥

للزكاة، فال تكون الزكاة مجحفةً بأرباب األموال، وال الفقراء.للزكاة، فال تكون الزكاة مجحفةً بأرباب األموال، وال الفقراء.
ا  ا نتاجُ البيئة التي أنتجتها، وأنه لم يكن مقصودً ا - أن المحاسبة تأصيالً وتطبيقً ا نتاجُ البيئة التي أنتجتها، وأنه لم يكن مقصودً ٥- أن المحاسبة تأصيالً وتطبيقً
لواضعي اإلطار الفكريِّ للمحاسبة أو المعايير المحاسبية = مالءمتُها للمنهج الشرعيِّ لواضعي اإلطار الفكريِّ للمحاسبة أو المعايير المحاسبية = مالءمتُها للمنهج الشرعيِّ 
جات هذا النظام المحاسبيِّ  جات هذا النظام المحاسبيِّ لحســاب الزكاة، األمر الذي انعكس على استخدام مخرَ لحســاب الزكاة، األمر الذي انعكس على استخدام مخرَ

. فق المنهج الشرعيِّ .لحساب الزكاة وَ فق المنهج الشرعيِّ لحساب الزكاة وَ
، ويمكن  ، ويمكن - أن حســاب الزكاة وفق المنهج الشرعيِّ سابقٌ للنَّظام المحاسبيِّ ٦- أن حســاب الزكاة وفق المنهج الشرعيِّ سابقٌ للنَّظام المحاسبيِّ
جات النظام المحاسبي، وإنما جاءت الحاجة إلى  جات النظام المحاسبي، وإنما جاءت الحاجة إلى تطبيق أحكامه دون اســتخدام مخرَ تطبيق أحكامه دون اســتخدام مخرَ
ويَّة وفق المنهج  ــر فيها معرفةُ األموال الزكَ ويَّة وفق المنهج النظام المحاســبيِّ في األحوال التي يعسُ ــر فيها معرفةُ األموال الزكَ النظام المحاســبيِّ في األحوال التي يعسُ
الشــرعيِّ لحســاب الزكاة، فيكون حينئذٍ اللجــوء لهذا النظام المحاســبيِّ للحاجة الشــرعيِّ لحســاب الزكاة، فيكون حينئذٍ اللجــوء لهذا النظام المحاســبيِّ للحاجة 
ا للمنهج الشرعيِّ لحساب  ا للمنهج الشرعيِّ لحساب أو الضرورة، وبناء عليه يكون النظام المحاســبيُّ موضوعً أو الضرورة، وبناء عليه يكون النظام المحاســبيُّ موضوعً

الزكاة.الزكاة.
ثم كان الفصل األول، وهو الموسوم: ثم كان الفصل األول، وهو الموسوم: (فقه التقدير في حساب الزكاة.. دراسة (فقه التقدير في حساب الزكاة.. دراسة 
ل بمباحثه  دُّ األســاس النظريَّ للتقدير في حساب الزكاة، ويشكِّ عَ ل بمباحثه ، والذي يُ دُّ األســاس النظريَّ للتقدير في حساب الزكاة، ويشكِّ عَ تأصيلية)تأصيلية)، والذي يُ
أصولَ نظريةٍ علميَّة للتقدير لحســاب الزكاة، وقد خلصت الدراسة منه بنتائج، أبرزها أصولَ نظريةٍ علميَّة للتقدير لحســاب الزكاة، وقد خلصت الدراسة منه بنتائج، أبرزها 

ما يلي:ما يلي:
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٧- أن المقصود بالتقدير في حســاب زكاة شركات المساهمة: (االجتهادُ في - أن المقصود بالتقدير في حســاب زكاة شركات المساهمة: (االجتهادُ في 
تحديد الزكاة في شركات المساهمة على وجه التقريب).تحديد الزكاة في شركات المساهمة على وجه التقريب).

٨- أن التقدير في حساب الزكاة من تطبيقاتِ قاعدة التقديرات الشرعية، التي - أن التقدير في حساب الزكاة من تطبيقاتِ قاعدة التقديرات الشرعية، التي 
كمَ الموجود، غير أنها تقتصر على  كمَ المعدوم، والمعدومِ حُ كمَ الموجود، غير أنها تقتصر على هــي إعطاء الموجود حُ كمَ المعدوم، والمعدومِ حُ هــي إعطاء الموجود حُ
ر فيها النظام المحاسبيُّ عن إمداد المكلَّف بالمعلومات  صُ ر فيها النظام المحاسبيُّ عن إمداد المكلَّف بالمعلومات االجتهاد في الصور التي يقْ صُ االجتهاد في الصور التي يقْ
ا للمقادير الشرعية في الزكاة، أو قصور المكلَّف عن إدراك  ا للمقادير الشرعية في الزكاة، أو قصور المكلَّف عن إدراك الالزمة لحساب الزكاة وفقً الالزمة لحساب الزكاة وفقً
هذه البيانات، وأن إدراك مواضع القصور في النظام المحاسبي واالجتهاد في التقدير هذه البيانات، وأن إدراك مواضع القصور في النظام المحاسبي واالجتهاد في التقدير 

في هذه المواضع ينبني على مالحظة المقدرات الشرعية في الزكاة.في هذه المواضع ينبني على مالحظة المقدرات الشرعية في الزكاة.
٩- أن التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة نوعان: كلي وجزئي:- أن التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة نوعان: كلي وجزئي:

فالتقدير الكليُّ يكــون تقدير الزكاة فيه بطريــق ال تعتمد على القوائم يكــون تقدير الزكاة فيه بطريــق ال تعتمد على القوائم  فالتقدير الكليُّ    ١/٩
المالية للشركات؛ وذلك بسبب عدم القدرة على الوصول لهذه القوائم، المالية للشركات؛ وذلك بسبب عدم القدرة على الوصول لهذه القوائم، 

جات النظام المالي.  جات النظام المالي. أو عدم القدرة على التعامل مع مخرَ أو عدم القدرة على التعامل مع مخرَ
وأما التقديــر الجزئي فهو الــذي يتعلَّق بآحاد المســائل الجزئية عند فهو الــذي يتعلَّق بآحاد المســائل الجزئية عند  وأما التقديــر الجزئي    ٢/٩

جات النظام المحاسبيِّ في حساب الزكاة. جات النظام المحاسبيِّ في حساب الزكاة.االعتماد على مخرَ االعتماد على مخرَ
١٠١٠- تظهر الحاجة للتقدير في حساب زكاة شركات المساهمة مما يلي:- تظهر الحاجة للتقدير في حساب زكاة شركات المساهمة مما يلي:

١/١٠١٠ أن التقارير المالية لشــركات المساهمة يُقصد بها تزويد المستفيد بما  أن التقارير المالية لشــركات المساهمة يُقصد بها تزويد المستفيد بما 
ه االستثماري، ولم يُقصد فيها إفادة المستخدم بما  عينه على اتخاذ قرارِ ه االستثماري، ولم يُقصد فيها إفادة المستخدم بما يُ عينه على اتخاذ قرارِ يُ

. .يحتاجه من معلومات لحساب الزكاة على الوجه الشرعيِّ يحتاجه من معلومات لحساب الزكاة على الوجه الشرعيِّ
ر معه  ل والترابط الذي يكون بين شــركات المســاهمة يتعذَّ ر معه  أن التداخُ ل والترابط الذي يكون بين شــركات المســاهمة يتعذَّ ٢/١٠١٠ أن التداخُ

مُ هذه الشركات من موجودات. مُ هذه الشركات من موجودات.الوقوفُ على حقيقة ما تمثِّله أسهُ الوقوفُ على حقيقة ما تمثِّله أسهُ
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٣/١٠١٠  أن شــركات المســاهمة قد تَســتثمر في شــركات أخر أو أوعية   أن شــركات المســاهمة قد تَســتثمر في شــركات أخر أو أوعية 
استثمارية، ال يمكن الوصول إلى بياناتها المالية.استثمارية، ال يمكن الوصول إلى بياناتها المالية.

٤/١٠١٠  أن المعلومات المحاســبية التي تُتيحهــا التقارير المالية ال تخلو من   أن المعلومات المحاســبية التي تُتيحهــا التقارير المالية ال تخلو من 
التقدير واالفتراض.التقدير واالفتراض.

لفة والمشــقة في حســاب الزكاة بمــا يربو على المصلحة  لفة والمشــقة في حســاب الزكاة بمــا يربو على المصلحة   اعتبار الكُ ٤/١٠١٠  اعتبار الكُ
كُ هذا  ل في التقدير، سواء أكان تدارُ ة من اغتفار الخطأ المحتمَ كُ هذا المرجوَّ ل في التقدير، سواء أكان تدارُ ة من اغتفار الخطأ المحتمَ المرجوَّ

قِّ للزكاة. قِّ للزكاة.الخطأ لصالح المكلَّف أم المستحِ الخطأ لصالح المكلَّف أم المستحِ
١١١١- أن األدلة على - أن األدلة على مشــروعية العمــل بالتقدير في الــزكاةمشــروعية العمــل بالتقدير في الــزكاة، يمكن إجمالها ، يمكن إجمالها 

فيما يلي:فيما يلي:
ة. ج عن هذه األمَّ رَ ة.  األدلة العامة على رفع الحَ ج عن هذه األمَّ رَ ١/١١١١  األدلة العامة على رفع الحَ

٢/١١١١  األدلة العامة على تقييد امتثال األوامر الشرعية باالستطاعة.  األدلة العامة على تقييد امتثال األوامر الشرعية باالستطاعة.
صِ في زكاة الزروع والثمار. رْ صِ في زكاة الزروع والثمار.  مشروعية الخَ رْ ٣/١١١١  مشروعية الخَ

٤/١١١١  استقراء أحكام الشريعة وتطبيقات الفقهاء يدلُّ على مشروعية العمل   استقراء أحكام الشريعة وتطبيقات الفقهاء يدلُّ على مشروعية العمل 
بالتقدير لتيسير حساب الزكاة.بالتقدير لتيسير حساب الزكاة.

١٢١٢- يُشترط لجواز العمل بالتقدير- يُشترط لجواز العمل بالتقدير ما يلي: ما يلي:
ــر الضبط التام في حســاب الزكاة: وضابط المشقة وضابط المشقة  ر أو يعسُ ــر الضبط التام في حســاب الزكاة:   أن يتعذَّ ر أو يعسُ ١/١٢١٢  أن يتعذَّ
المعتبرة في حساب الزكاة هي: المشــقة العامة أو الخاصة التي تَلحق المعتبرة في حساب الزكاة هي: المشــقة العامة أو الخاصة التي تَلحق 
المكلَّفَ عند حساب الزكاة على الوجه الشرعي، والتي يحصل بسببها المكلَّفَ عند حساب الزكاة على الوجه الشرعي، والتي يحصل بسببها 
قَّ  ر أو يشُ قَّ إخالل بأحد مقاصد التشريع في حساب الزكاة، وذلك بأن يتعذَّ ر أو يشُ إخالل بأحد مقاصد التشريع في حساب الزكاة، وذلك بأن يتعذَّ
على المكلَّف معرفةُ ما يتوقف عليه حساب الزكاة على الوجه الشرعي، على المكلَّف معرفةُ ما يتوقف عليه حساب الزكاة على الوجه الشرعي، 
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أو اإلخالل بمقصد التعديل في حســاب الزكاة بين الغني والفقير. وأن أو اإلخالل بمقصد التعديل في حســاب الزكاة بين الغني والفقير. وأن 
الحرج المعتبر قد يتعلَّق بالمكلَّف أو الساعي والمستحق للزكاة.الحرج المعتبر قد يتعلَّق بالمكلَّف أو الساعي والمستحق للزكاة.

ا إلى أصل شرعي، فالتقدير في حساب الزكاة ، فالتقدير في حساب الزكاة  ا إلى أصل شرعي  أن يكون التقدير مستندً ٢/١٢١٢  أن يكون التقدير مستندً
ج عن دليل االستحســان، وهو العدول في مســألة عن مثل ما  ج عن دليل االستحســان، وهو العدول في مســألة عن مثل ما ال يخرُ ال يخرُ

كِم به في نظائرها إلى خالفه؛ لوجه يقتضي التخفيف. كِم به في نظائرها إلى خالفه؛ لوجه يقتضي التخفيف.حُ حُ
٣/١٢١٢  أال يعارِض العملَ بالتقدير ما هو أَولى منه  أال يعارِض العملَ بالتقدير ما هو أَولى منه، فال يعارض العملَ بالتقدير ، فال يعارض العملَ بالتقدير 
ما يمنع منه ابتــداء، أو يعارضه تقديــرٌ أَولى منــه، وأن يكون التقدير ما يمنع منه ابتــداء، أو يعارضه تقديــرٌ أَولى منــه، وأن يكون التقدير 

حَ من حيث المصالحُ الشرعية. حَ من حيث المصالحُ الشرعية.المعدولُ إليه أرجَ المعدولُ إليه أرجَ
١٣١٣- يترتَّب على العمل بالتقدير في حساب الزكاة عددٌ من اآلثار- يترتَّب على العمل بالتقدير في حساب الزكاة عددٌ من اآلثار، وهي:، وهي:

دُّ العمل  عَ دُّ العمل   رفــع الحرج الواقعِ على المكلَّف في حســاب الــزكاة، ويُ عَ ١/١٣١٣  رفــع الحرج الواقعِ على المكلَّف في حســاب الــزكاة، ويُ
عها الله. ص التي شرَ خَ عها الله.بالتقدير حينئذٍ من الرُّ ص التي شرَ خَ بالتقدير حينئذٍ من الرُّ

٢/١٣١٣  إذا تبيَّن للمكلَّف أن الواجب من الزكاة مخالف لما أخرجه المكلَّف   إذا تبيَّن للمكلَّف أن الواجب من الزكاة مخالف لما أخرجه المكلَّف 
روض تجارة،  روض تجارة، من الزكاة من حيــث النوع، مثل أن يجب عليــه زكاةُ عُ من الزكاة من حيــث النوع، مثل أن يجب عليــه زكاةُ عُ
ه المكلَّف من الزكاة إذا  جَ ح ما أخرَ جها زكاةَ بهيمة األنعام، فيُصحَّ ه المكلَّف من الزكاة إذا فيُخرِ جَ ح ما أخرَ جها زكاةَ بهيمة األنعام، فيُصحَّ فيُخرِ

ا لما وجب عليه في القيمة. ا لما وجب عليه في القيمة.كان مساويً كان مساويً
جَ بالتقدير أقلُّ من القدر الواجب، فيجب عليه  خرَ جَ بالتقدير أقلُّ من القدر الواجب، فيجب عليه   إذا تبيَّن أن القدر المُ خرَ ٣/١٣١٣  إذا تبيَّن أن القدر المُ

إخراجُ ما بقي في ذمته.إخراجُ ما بقي في ذمته.
جَ أكثرُ من القدر الواجب، فاألصل أنها نافلة في  جَ أكثرُ من القدر الواجب، فاألصل أنها نافلة في إذا تبيَّن أن القدر المخرَ ٤/١٣١٣    إذا تبيَّن أن القدر المخرَ
لة، وليس له استرجاعها إن كانت بيد المستحق  دُّ زكاةً معجَّ عَ لة، وليس له استرجاعها إن كانت بيد المستحق حقه؛ وال تُ دُّ زكاةً معجَّ عَ حقه؛ وال تُ
يــن على بيت المال، وله أن  ها لوليِّ األمر، فهي دَ يــن على بيت المال، وله أن للــزكاة، وإن كان دفَعَ ها لوليِّ األمر، فهي دَ للــزكاة، وإن كان دفَعَ

بَها من الزكاة التي تجب عليه في األعوام القادمة. ها أو يحسُ بَها من الزكاة التي تجب عليه في األعوام القادمة.يستردَّ ها أو يحسُ يستردَّ
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وأما الفصل الثاني، وهو الموســوم بـوأما الفصل الثاني، وهو الموســوم بـ(اإلفصاح المالي لشــركات المساهمة (اإلفصاح المالي لشــركات المساهمة 
مفهومه، ومبادئه ومشكالته الزكوية)مفهومه، ومبادئه ومشكالته الزكوية)، فقد خلصت الدراسة فيه إلى ما يلي: ، فقد خلصت الدراسة فيه إلى ما يلي: 

١٤١٤- أن مبادئ المحاســبة المتمثِّلة في إطار مفاهيم التقرير المالي تهدف إلى - أن مبادئ المحاســبة المتمثِّلة في إطار مفاهيم التقرير المالي تهدف إلى 
نه من اتخاذ القرار االقتصادي الرشيد، وال يقصد إلى تزويد  نه من اتخاذ القرار االقتصادي الرشيد، وال يقصد إلى تزويد تزويد المستخدم بما يمكِّ تزويد المستخدم بما يمكِّ
فق األصول الشرعيَّة، وعليه؛ فإن  لزم من البيانات لحســاب الزكاة وَ فق األصول الشرعيَّة، وعليه؛ فإن المستخدم بما يَ لزم من البيانات لحســاب الزكاة وَ المستخدم بما يَ
االعتماد على التقاريــر المالية المبنيَّة على هذه المبادئ لن يكون كافيًا لمعرفة الزكاة االعتماد على التقاريــر المالية المبنيَّة على هذه المبادئ لن يكون كافيًا لمعرفة الزكاة 
الواجبة على وجه التمام، وقد أد هذا االختالف إلى التأثير على الخصائص النوعية الواجبة على وجه التمام، وقد أد هذا االختالف إلى التأثير على الخصائص النوعية 

للمعلومات في التقارير المالية.للمعلومات في التقارير المالية.
ــه القصور في النظام المحاســبي فيما يتعلَّق بحســاب الزكاة،  ــه القصور في النظام المحاســبي فيما يتعلَّق بحســاب الزكاة، - أن أوجُ ١٥١٥- أن أوجُ

ويمكن تصنيفها إلى ما يلي:ويمكن تصنيفها إلى ما يلي:
١/١٥١٥ قصور في اإلثبات (االعتراف). قصور في اإلثبات (االعتراف).

٢/١٥١٥ قصور في القياس. قصور في القياس.
٣/١٥١٥ قصور في اإلفصاح عن شروط الزكاة. قصور في اإلفصاح عن شروط الزكاة.

٤/١٥١٥ قصور بسبب قيد التكلفة. قصور بسبب قيد التكلفة.
٥/١٥١٥ قصور في التوقيت؛ أي: في اإلفصاح عن األوقات التي تتعلق بحساب  قصور في التوقيت؛ أي: في اإلفصاح عن األوقات التي تتعلق بحساب 

الزكاة.الزكاة.
١٦١٦- أن وسائل معالجة هذه المشكالت يمكن إرجاعها إلى:- أن وسائل معالجة هذه المشكالت يمكن إرجاعها إلى:

١/١٦١٦ وســائل وقائيَّة:  وســائل وقائيَّة: والمتمثِّلة في إخراج الشركة للزكاة، أو إفصاحها عن والمتمثِّلة في إخراج الشركة للزكاة، أو إفصاحها عن 
الزكاة الواجبة فــي موجوداتها، أو اإلفصاح عــن المعاني المؤثِّرة في الزكاة الواجبة فــي موجوداتها، أو اإلفصاح عــن المعاني المؤثِّرة في 

حساب الزكاة في التقارير المالية. حساب الزكاة في التقارير المالية. 
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٢/١٦١٦ ووسائل عالجيَّة:  ووسائل عالجيَّة: تتمثل في العمل بالتقدير في حساب الزكاة.تتمثل في العمل بالتقدير في حساب الزكاة.
ثم جاء الفصل الثالث، الموســوم بـثم جاء الفصل الثالث، الموســوم بـ(التقدير في شــروط الزكاة في شــركات (التقدير في شــروط الزكاة في شــركات 
المساهمة)المساهمة)، والذي يترتَّب عليه تحديد المكلَّف بوجوب الزكاة، واألموال التي تجب ، والذي يترتَّب عليه تحديد المكلَّف بوجوب الزكاة، واألموال التي تجب 

فيها الزكاة، وخلصت الدراسة فيه إلى النتائج التالية:فيها الزكاة، وخلصت الدراسة فيه إلى النتائج التالية:
ذ به االجتهاد الجماعيُّ من أن وجوب الزكاة في شــركة  ذ به االجتهاد الجماعيُّ من أن وجوب الزكاة في شــركة - رجحــان ما أخَ ١٧١٧- رجحــان ما أخَ
المساهمة على المســاهم، وأن إثبات التكليف الشرعيِّ على الشخص المعنوي أمرٌ المساهمة على المســاهم، وأن إثبات التكليف الشرعيِّ على الشخص المعنوي أمرٌ 

ف في األحكام الشرعية. ف في األحكام الشرعية.ال يُعرَ ال يُعرَ
ج الزكاة عن أموال المساهمين إال في األحوالِ التي  ج الزكاة عن أموال المساهمين إال في األحوالِ التي - أن الشــركة ال تُخرِ ١٨١٨- أن الشــركة ال تُخرِ
ر من أن الزكاة عبادة شــرعية تفتقر إلى النية؛  رها مجمع الفقه اإلســالمي؛ لما تقرَّ ر من أن الزكاة عبادة شــرعية تفتقر إلى النية؛ قرَّ رها مجمع الفقه اإلســالمي؛ لما تقرَّ قرَّ

فكان ال بد من رضا المساهم بإخراج الشركة الزكاةَ عن المساهمين.فكان ال بد من رضا المساهم بإخراج الشركة الزكاةَ عن المساهمين.
ا اعتبارُ شروط التكليف لكل مساهم في حساب زكاة  ا اعتبارُ شروط التكليف لكل مساهم في حساب زكاة - أنه لما كان متعســرً ١٩١٩- أنه لما كان متعســرً
شركة المســاهمة، مع ظهور المصلحة في تحصيل الزكاة من شركة المساهمة وليس شركة المســاهمة، مع ظهور المصلحة في تحصيل الزكاة من شركة المساهمة وليس 
ــر حساب الزكاة  يسِّ ــر حساب الزكاة من آحاد المســاهمين، فقد اقتضى ذلك النظرَ في الطريق الذي يُ يسِّ من آحاد المســاهمين، فقد اقتضى ذلك النظرَ في الطريق الذي يُ
ا، والسبيل إلى تحقيق هذا  ا، والسبيل إلى تحقيق هذا الواجبة على المســاهمين، وإخراجها باعتبارها ماالً واحدً الواجبة على المســاهمين، وإخراجها باعتبارها ماالً واحدً

المقصود ينبني على أصلين:المقصود ينبني على أصلين:
ر  ر فرض ضريبة على مــن ليس أهالً للزكاة، بحيث تُقدَّ ١/١٩١٩ األصل األول:  األصل األول: فرض ضريبة على مــن ليس أهالً للزكاة، بحيث تُقدَّ
ف في مصارفه. وهذا يشــمل أسهم غير المسلمين  ف في مصارفه. وهذا يشــمل أسهم غير المسلمين بمقدار الزكاة وتُصرَ بمقدار الزكاة وتُصرَ

والجمعيات األهلية واألوقاف.والجمعيات األهلية واألوقاف.
لطــة، وهذا يفيد في اعتبار شــرط الحول وملك ، وهذا يفيد في اعتبار شــرط الحول وملك  لطــة األصــل الثاني: الخُ ٢/١٩١٩ األصــل الثاني: الخُ
النصاب لجميع المســاهمين ممن هم أهلٌ للــزكاة في وجوب الزكاة، النصاب لجميع المســاهمين ممن هم أهلٌ للــزكاة في وجوب الزكاة، 
ج الزكاة عن  مه من الفقهاء فــي جميع األموال، فتُخرَ ج الزكاة عن على قول من عمَّ مه من الفقهاء فــي جميع األموال، فتُخرَ على قول من عمَّ

ا، والله أعلم. ا، والله أعلم.هذا المال باعتباره ماالً واحدً هذا المال باعتباره ماالً واحدً
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ذ بذلك االجتهاد  ذ بذلك االجتهاد - أن الســهم يمثِّل حصة من موجودات الشركة، كما أخَ ٢٠٢٠- أن الســهم يمثِّل حصة من موجودات الشركة، كما أخَ
ه القوانين المعاصرة من انتقال ملكية األموال  رُ ه القوانين المعاصرة من انتقال ملكية األموال الجماعيُّ في هذه المسألة، وأما ما تذكُ رُ الجماعيُّ في هذه المسألة، وأما ما تذكُ
د منه  د منه التي يساهم بها المساهمون إلى الشخصية االعتبارية لشركة المساهمة، فال يُقصَ التي يساهم بها المساهمون إلى الشخصية االعتبارية لشركة المساهمة، فال يُقصَ
نفيُ ملكية هذه األعيان على الحقيقة؛ بدليل ظهور هذه الملكية عند تصفية الشــركة نفيُ ملكية هذه األعيان على الحقيقة؛ بدليل ظهور هذه الملكية عند تصفية الشــركة 

ألموالها، وإنما يُقصد به نفيُ قدرتهم على التصرف في هذه األموال.ألموالها، وإنما يُقصد به نفيُ قدرتهم على التصرف في هذه األموال.
مة، فإنه يؤخذ مقدارُ  مة، فإنه يؤخذ مقدارُ - إذا لم تتخلَّص شــركة المساهمة من األموال المحرَّ ٢١٢١- إذا لم تتخلَّص شــركة المساهمة من األموال المحرَّ
دُّ زكاةً شرعية، وال  عَ جُ ال يُ خرَ مة، وإن كان هذا القدر المُ دُّ زكاةً شرعية، وال الزكاة عن هذه األموال المحرَّ عَ جُ ال يُ خرَ مة، وإن كان هذا القدر المُ الزكاة عن هذه األموال المحرَّ
حُ من إبقائه في أيديهم.  م أرجَ م، غير أن إخراج مقدار هذا المحرَّ حُ من إبقائه في أيديهم. يَطيب به المالُ المحرَّ م أرجَ م، غير أن إخراج مقدار هذا المحرَّ يَطيب به المالُ المحرَّ
٢٢٢٢- يجوز اعتبار السنة الشمسية أصالً في حساب الزكاة في شركات المساهمة - يجوز اعتبار السنة الشمسية أصالً في حساب الزكاة في شركات المساهمة 
ر  ها بالســنة الشمسية، ويعتبر حينئذٍ وقتًا للوجوب ولإلخراج، ويقدَّ ج قوائمَ ر التي تُخرِ ها بالســنة الشمسية، ويعتبر حينئذٍ وقتًا للوجوب ولإلخراج، ويقدَّ ج قوائمَ التي تُخرِ

الواجب حينئذ بـالواجب حينئذ بـ٢٫٥٧٧٥٢٫٥٧٧٥%.%.
ر في شركات المساهمة أن األموال كلَّها قد مضى عليها الحول، سواء  ر في شركات المساهمة أن األموال كلَّها قد مضى عليها الحول، سواء يقدَّ ٢٣٢٣- - يقدَّ
، ويلحق به األرباح أو األموال المســتفادة على  لْ ، ويلحق به األرباح أو األموال المســتفادة على ما حال عليه الحول حقيقةً وما لم يحُ لْ ما حال عليه الحول حقيقةً وما لم يحُ
مذهب اإلمام أبي حنيفة، ويمكن أن يُســتثنى من ذلك إذا كان مقدار المال المســتفاد مذهب اإلمام أبي حنيفة، ويمكن أن يُســتثنى من ذلك إذا كان مقدار المال المســتفاد 
ل في شركات المساهمة من زيادة في رأس المال،  ا في حساب الزكاة، مثل ما يحصُ ل في شركات المساهمة من زيادة في رأس المال، مؤثرً ا في حساب الزكاة، مثل ما يحصُ مؤثرً
ب الزكاة على هذه الزيادة من تاريخ الزيادة إلى نهاية السنة المالية باأليام. ب الزكاة على هذه الزيادة من تاريخ الزيادة إلى نهاية السنة المالية باأليام.فعندها يُحتسَ فعندها يُحتسَ
٢٤٢٤- أن العمــالت المعاصرة، وإن لم تكن مغطــاةً بالذهب والفضة، إال أنها - أن العمــالت المعاصرة، وإن لم تكن مغطــاةً بالذهب والفضة، إال أنها 
ا للقيمة، ومخزنًا للثروة، ووســيطًا  ا للقيمة، ومخزنًا للثروة، ووســيطًا ملحقــة بها؛ ألنها حلَّت محلَّها في اعتبارها معيارً ملحقــة بها؛ ألنها حلَّت محلَّها في اعتبارها معيارً

في التبادل. في التبادل. 
ظِّ للفقراء، واألحظُّ  م باألحَ روض التجارة يقوَّ ظِّ للفقراء، واألحظُّ - أن نصــاب زكاة النقود وعُ م باألحَ روض التجارة يقوَّ ٢٥٢٥- أن نصــاب زكاة النقود وعُ
ها بالفضة، ولم يظهر في ذلك حرجٌ يوجب العدول  ها بالفضة، ولم يظهر في ذلك حرجٌ يوجب العدول في هذه األزمان المتأخــرة تقويمُ في هذه األزمان المتأخــرة تقويمُ

عنه إلى نصاب الذهب إذا اعتبرت شروط وجوب الزكاة.عنه إلى نصاب الذهب إذا اعتبرت شروط وجوب الزكاة.
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روض التجارة أن يمتلكها بنية المتاجرة، ونيةُ المتاجرة  روض التجارة أن يمتلكها بنية المتاجرة، ونيةُ المتاجرة - من شروط زكاة عُ ٢٦٢٦- من شروط زكاة عُ
ليست مطلق البيع.ليست مطلق البيع.

٢٧٢٧- أن الــزكاة تجب في عــروض التجارة؛ لكونها تقليبًــا للذهب والفضة، - أن الــزكاة تجب في عــروض التجارة؛ لكونها تقليبًــا للذهب والفضة، 
ووجوبها تبعيٌّ للذهب والفضة؛ ولهذا يُشــترط لوجوب الزكاة فيها أن يتملَّكها بفعل ووجوبها تبعيٌّ للذهب والفضة؛ ولهذا يُشــترط لوجوب الزكاة فيها أن يتملَّكها بفعل 
التجــارة، وأقرب المذاهب في هذا مذهبُ مالك، وهو أن يملك بعقد معاوضة أصلُه التجــارة، وأقرب المذاهب في هذا مذهبُ مالك، وهو أن يملك بعقد معاوضة أصلُه 
مها المدير كلَّ ســنة إذا نض  ا أصلها الذهب والفضة، ويقوِّ مها المدير كلَّ ســنة إذا نض الذهب والفضة أو عروضً ا أصلها الذهب والفضة، ويقوِّ الذهب والفضة أو عروضً

ق بيعها. يها لسنة واحدة عند تحقُّ ق بيعها.منها شيء، أما المتربص فيزكِّ يها لسنة واحدة عند تحقُّ منها شيء، أما المتربص فيزكِّ
م سبب الوجوب باعتبار العين  م سبب الوجوب باعتبار العين - إذا اجتمع في المال الواحد ســببان، فيُقدَّ ٢٨٢٨- إذا اجتمع في المال الواحد ســببان، فيُقدَّ
روض التجارة، ويجوز تقديم ســبب  روض التجارة، ويجوز تقديم ســبب على ســبب الوجوب باعتبار القيمة، وهــو عُ على ســبب الوجوب باعتبار القيمة، وهــو عُ

الوجوب باعتبار القيمة من باب التقديرات الشرعية عند الحاجة لذلك.الوجوب باعتبار القيمة من باب التقديرات الشرعية عند الحاجة لذلك.
رِّ  دة للدَّ ــوم وأن تكــون معَ رِّ - األقرب في زكاة بهيمة األنعام اشــتراطُ السَّ دة للدَّ ــوم وأن تكــون معَ ٢٩٢٩- األقرب في زكاة بهيمة األنعام اشــتراطُ السَّ
ل بها الظنُّ الراجح في تطبيق هذا الشــرط في  ل بها الظنُّ الراجح في تطبيق هذا الشــرط في والنســل، ويعمل بالقرائن التي يحصُ والنســل، ويعمل بالقرائن التي يحصُ
شركات المساهمة، ويجوز العمل بقول المالكية في عدم اشتراط ذلك، ويكون ذلك شركات المساهمة، ويجوز العمل بقول المالكية في عدم اشتراط ذلك، ويكون ذلك 

من باب العدول عن القول الراجح للمصلحة الراجحة.من باب العدول عن القول الراجح للمصلحة الراجحة.
جها الشركات بناء على عقود االمتياز = ال تجب  جها الشركات بناء على عقود االمتياز = ال تجب - أن المعادن التي تَستخرِ ٣٠٣٠- أن المعادن التي تَستخرِ
عتبر حينئذٍ بما في  عتبر حينئذٍ بما في فيها الزكاة باســتخراجها، ويزكيها مع أمواله إذا كانت للتجارة، ويُ فيها الزكاة باســتخراجها، ويزكيها مع أمواله إذا كانت للتجارة، ويُ

نة المالية. نة المالية.القوائم المالية لحساب الزكاة في نهاية السَّ القوائم المالية لحساب الزكاة في نهاية السَّ
ج  ج - أما في غير المعادن الجامدة، مثل النفط أو الثروة البحرية التي تُستخرَ ٣١٣١- أما في غير المعادن الجامدة، مثل النفط أو الثروة البحرية التي تُستخرَ
من البحر، فال يجب فيها شيءٌ باالستخراج، وال في مخزونها حتى يباع بالنقد، ويُضمُّ من البحر، فال يجب فيها شيءٌ باالستخراج، وال في مخزونها حتى يباع بالنقد، ويُضمُّ 

. .النقد الحاصل بسبب بيع الشركة إلى أموال الشركة من حيث الحولُ النقد الحاصل بسبب بيع الشركة إلى أموال الشركة من حيث الحولُ
وأما الفصل الرابع، والموســوم بـوأما الفصل الرابع، والموســوم بـ(التقدير في حســاب األمــوال الزكوية في (التقدير في حســاب األمــوال الزكوية في 
شركات المســاهمة)شركات المســاهمة)، والذي يَقصد إلى تطبيق التقدير الشرعي لألموال الزكوية من ، والذي يَقصد إلى تطبيق التقدير الشرعي لألموال الزكوية من 
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مها التقارير المالية وفق أســس القياس المحاسبي. وهو ثمرة  مها التقارير المالية وفق أســس القياس المحاسبي. وهو ثمرة تقدِّ خالل البيانات التي خالل البيانات التي تقدِّ
ما تقدم من العلــم بمعرفة المكلَّف بالزكاة وتحديد األمــوال الزكوية، وقد خلصت ما تقدم من العلــم بمعرفة المكلَّف بالزكاة وتحديد األمــوال الزكوية، وقد خلصت 

الدراسة إلى عدد من النتائج، أبزرها ما يلي:الدراسة إلى عدد من النتائج، أبزرها ما يلي:
ين من حيث األصل، إال أنها  ين من حيث األصل، إال أنها - أن الودائع الجاريــة، وإن كان لها حكم الدَّ ٣٢٣٢- أن الودائع الجاريــة، وإن كان لها حكم الدَّ
دُّ  عَ دُّ فــي الزكاة لها حكم المال المقبوض، فال يجري فيها الخالف في زكاة الديون، ويُ عَ فــي الزكاة لها حكم المال المقبوض، فال يجري فيها الخالف في زكاة الديون، ويُ

هذا من صور التقديرات الشرعية.هذا من صور التقديرات الشرعية.
٣٣٣٣- أن األصل في الودائع االســتثمارية أن يزكى أصل المال المســتثمر مع - أن األصل في الودائع االســتثمارية أن يزكى أصل المال المســتثمر مع 
ربحه، وهو نوعٌ من التقدير في حساب الزكاة، وهو مبني على التنضيض الحكمي في ربحه، وهو نوعٌ من التقدير في حساب الزكاة، وهو مبني على التنضيض الحكمي في 
هذه الحسابات، وإن أمكن معرفة ما يخص هذه الحسابات من موجودات، فإنه يصار هذه الحسابات، وإن أمكن معرفة ما يخص هذه الحسابات من موجودات، فإنه يصار 

إلى تزكيتها بحسب ما تمثله فيها.إلى تزكيتها بحسب ما تمثله فيها.
لة أن تزكي بقيمتها، ويقدر ذلك على  لة أن تزكي بقيمتها، ويقدر ذلك على - أن األقــرب في زكاة الديون المؤجَّ ٣٤٣٤- أن األقــرب في زكاة الديون المؤجَّ
ين وربح سنة واحدة، وهو قول المالكية في زكاة الديون  ين وربح سنة واحدة، وهو قول المالكية في زكاة الديون جهة التقريب بزكاة أصل الدَّ جهة التقريب بزكاة أصل الدَّ

لة، وهو الموافق للقياس المحاسبيِّ للديون المؤجلة في القوائم المالية. لة، وهو الموافق للقياس المحاسبيِّ للديون المؤجلة في القوائم المالية.المؤجَّ المؤجَّ
٣٥٣٥- أن الديون المشــكوك فــي تحصيلها ال تجب فيها الــزكاة، وأن طريقة - أن الديون المشــكوك فــي تحصيلها ال تجب فيها الــزكاة، وأن طريقة 
المحاسبين في تقدير هذه الديون وإن لم تعتمد على دراسة الديون من حيث مالءتُها، المحاسبين في تقدير هذه الديون وإن لم تعتمد على دراسة الديون من حيث مالءتُها، 

ا للغالب. ا لقاعدة التقديرات الشرعية؛ اعتبارً ا للغالب.غير أنه يمكن اعتبارها وفقً ا لقاعدة التقديرات الشرعية؛ اعتبارً غير أنه يمكن اعتبارها وفقً
٣٦٣٦- أن الديون التي على المكلَّف لهــا تأثيرٌ على الزكاة؛ وأن تأثيرها بمقدار - أن الديون التي على المكلَّف لهــا تأثيرٌ على الزكاة؛ وأن تأثيرها بمقدار 
لة، وأنه يُشترط لتأثيره  ين حالة وفق الطريق المحاسبية باستبعاد األرباح المؤجَّ لة، وأنه يُشترط لتأثيره قيمة الدَّ ين حالة وفق الطريق المحاسبية باستبعاد األرباح المؤجَّ قيمة الدَّ

ينه. ينه.أال يكون لديه من األموال غير الزكويَّة ما يفي بدَ أال يكون لديه من األموال غير الزكويَّة ما يفي بدَ
ل  وَّ ين في أمــوال الزكاة أن يكون مَ ل - أنه على القول بأنه يُشــترط لتأثير الدَّ وَّ ين في أمــوال الزكاة أن يكون مَ ٣٧٣٧- أنه على القول بأنه يُشــترط لتأثير الدَّ

ة، فإنه يقدر ذلك بنسبة األصول الزكوية إلى إجمالي األصول. ة، فإنه يقدر ذلك بنسبة األصول الزكوية إلى إجمالي األصول.أصوالً زكويَّ أصوالً زكويَّ



الخاتمةالخاتمة

٤٢٧٤٢٧

ا تاما،  ا تاما، - أن األجرة المقبوضة في إجارة األعمال واألعيان هي مملوكة ملكً ٣٨٣٨- أن األجرة المقبوضة في إجارة األعمال واألعيان هي مملوكة ملكً
وتجب زكاتها.وتجب زكاتها.

٣٩٣٩- أن دَين اإلجارة التمويلية تجب زكاتها مثل ســائر الديون التي للمكلَّف، - أن دَين اإلجارة التمويلية تجب زكاتها مثل ســائر الديون التي للمكلَّف، 
ويراعى فيها شــروط الوجوب، أما اإلجارة غير التمويليــة، فيظهر أن إجارة األعيان ويراعى فيها شــروط الوجوب، أما اإلجارة غير التمويليــة، فيظهر أن إجارة األعيان 

ينٌ مستقر بخالف دَين إجارة الخدمات. ينُها دَ ينٌ مستقر بخالف دَين إجارة الخدمات.دَ ينُها دَ دَ
، ويظهر  ، ويظهر - أن التقويم المحاســبيَّ للمخزون ال يتوافق مع التقويم الشرعيِّ ٤٠٤٠- أن التقويم المحاســبيَّ للمخزون ال يتوافق مع التقويم الشرعيِّ

أنه يمكن الوصول للقيمة التقريبية وفق المعادلة التالية:أنه يمكن الوصول للقيمة التقريبية وفق المعادلة التالية:
ق بالنســبة للمخــزون = تكلفة المخــزون × (إجمالي  ق بالنســبة للمخــزون = تكلفة المخــزون × (إجمالي القيمــة القابلة للتحقُّ القيمــة القابلة للتحقُّ

المبيعات ÷ تكلفة المبيعات).المبيعات ÷ تكلفة المبيعات).
٤١٤١- أن زكاة المشــروعات العقارية أو غيرها من المشروعات الصناعية التي - أن زكاة المشــروعات العقارية أو غيرها من المشروعات الصناعية التي 
يها مرةً واحدة  يها مرةً واحدة تزيد مدةُ إنشائها على سنة، فإنها تلحق بعُروض التاجر المتربِّص؛ فيزكِّ تزيد مدةُ إنشائها على سنة، فإنها تلحق بعُروض التاجر المتربِّص؛ فيزكِّ
ا منه  ا منه بعد بيع كل وحدة من الوحدات من المشــروع؛ وإذا باع المشــروع كلَّه أو جزءً بعد بيع كل وحدة من الوحدات من المشــروع؛ وإذا باع المشــروع كلَّه أو جزءً
يها  ها إلى ما عنده من المال ويزكِّ يها على دفعا ت، فإنه يزكِّي كلَّ دفعة عند قبضها، أو يضمُّ ها إلى ما عنده من المال ويزكِّ على دفعا ت، فإنه يزكِّي كلَّ دفعة عند قبضها، أو يضمُّ
ضِ جزء من  رْ روض المحتكِر، وال يتغيــر الحكم بعَ ين عُ ضِ جزء من في نهاية الســنة المالية؛ كدَ رْ روض المحتكِر، وال يتغيــر الحكم بعَ ين عُ في نهاية الســنة المالية؛ كدَ

المشروع للبيع بعد اكتماله.المشروع للبيع بعد اكتماله.
ل بها الظنُّ الراجح فيما يتعلق بمؤنة الزرع،  ل بها الظنُّ الراجح فيما يتعلق بمؤنة الزرع، - أن يعمل بالقرائن التي يحصُ ٤٢٤٢- أن يعمل بالقرائن التي يحصُ
ثم يقدر الواجب بحسبه، ويضاف من المخزون بضعف قيمته القابلة للتحقق (والتي ثم يقدر الواجب بحسبه، ويضاف من المخزون بضعف قيمته القابلة للتحقق (والتي 
يتوصل إليها من ضرب إجمالي قيمة المخزون في نســبة احتســاب إجمالي مبيعات يتوصل إليها من ضرب إجمالي قيمة المخزون في نســبة احتســاب إجمالي مبيعات 
الشــركة إلى تكلفة المبيعات)، ويضاف المبيع من الــزرع من قيمة المبيعات (بدون الشــركة إلى تكلفة المبيعات)، ويضاف المبيع من الــزرع من قيمة المبيعات (بدون 
عف من قائمة  عف من قائمة %)، ولم يؤخذ الضِّ شــر (٢٫٥٢٫٥%)، ولم يؤخذ الضِّ بع العُ شــر (تضعيف)، ثم يخرج من الجميع برُ بع العُ تضعيف)، ثم يخرج من الجميع برُ

ا للثِّنَى مع النقود المتحصلة من البيع، والمضافة للوعاء. ا للثِّنَى مع النقود المتحصلة من البيع، والمضافة للوعاء.الدخل؛ منعً الدخل؛ منعً



٤٢٨٤٢٨

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

شرِ قيمتها (٢٫٥٢٫٥%)، بعد تقدير شروط %)، بعد تقدير شروط  بعُ عُ شرِ قيمتها (- يؤخذ في زكاة بهيمة األنعام رُ بعُ عُ ٤٣٤٣- يؤخذ في زكاة بهيمة األنعام رُ
رِّ والنسل. دةً للدَّ وم وكونها معَ رِّ والنسل.وجوب الزكاة فيها من السَّ دةً للدَّ وم وكونها معَ وجوب الزكاة فيها من السَّ

شر، وال يجب فيها شيءٌ  بعِ العُ شر، وال يجب فيها شيءٌ - تؤخذ الزكاة من مخزون المعادن بنسبة رُ بعِ العُ ٤٤٤٤- تؤخذ الزكاة من مخزون المعادن بنسبة رُ
باالستخراج.باالستخراج.

٤٥٤٥- أن المخــزون من الثــروات التي ال تجب الزكاة فــي عينها؛ كالثروات - أن المخــزون من الثــروات التي ال تجب الزكاة فــي عينها؛ كالثروات 
البحرية التي تُتملَّك بالصيد، أو الثروات النباتية من الزهور أو المطاط الذي يُستخرج البحرية التي تُتملَّك بالصيد، أو الثروات النباتية من الزهور أو المطاط الذي يُستخرج 
مُّ  مُّ من األشــجار، فال تجب الزكاة في مخزونها؛ ألنه لــم يتملَّكها بفعل التجارة، ويَضُ من األشــجار، فال تجب الزكاة في مخزونها؛ ألنه لــم يتملَّكها بفعل التجارة، ويَضُ
ها عن طريق المعاوضة بنية  يه لحوله، وإذا كان تملَّكَ نَها إلى ما عنده من المال، ويزكِّ ها عن طريق المعاوضة بنية ثَمَ يه لحوله، وإذا كان تملَّكَ نَها إلى ما عنده من المال، ويزكِّ ثَمَ

روض التجارة. روض التجارة.المتاجرة، فيكون لها حكمُ عُ المتاجرة، فيكون لها حكمُ عُ
وأما الفصــل الخامس، وهو الموســوم بـوأما الفصــل الخامس، وهو الموســوم بـ(تقدير الوعاء الزكوي لشــركة (تقدير الوعاء الزكوي لشــركة 
المســاهمة)المســاهمة)، والذي يُقصــد به الوصول إلــى معرفة الزكاة الواجبة على ســبيل ، والذي يُقصــد به الوصول إلــى معرفة الزكاة الواجبة على ســبيل 
قَ محاسبة الزكاة المعمول بها، وانتهى إلى  قَ محاسبة الزكاة المعمول بها، وانتهى إلى اإلجمال، واســتعرض الباحث فيه طرُ اإلجمال، واســتعرض الباحث فيه طرُ

ما يلي:ما يلي:
٤٦٤٦- أن طريقــة حقــوق الملكية وطريقــة صافي الموجــودات من الطرق - أن طريقــة حقــوق الملكية وطريقــة صافي الموجــودات من الطرق 
م بطريقةٍ متسقة،  دة، ويتفقانِ من حيث النتيجة، بشــرط أن تصنَّف البنود وتقوَّ م بطريقةٍ متسقة، المعتمَ دة، ويتفقانِ من حيث النتيجة، بشــرط أن تصنَّف البنود وتقوَّ المعتمَ

يُراعى فيها الفرق في أسس التقويم.يُراعى فيها الفرق في أسس التقويم.
٤٧٤٧- أن طريقة رأس المال العامل من الطرق التقديرية، وعليها من المآخذ ما - أن طريقة رأس المال العامل من الطرق التقديرية، وعليها من المآخذ ما 

ول دون قبولها. ول دون قبولها.يحُ يحُ
٤٨٤٨- أن اعتبار الربح طريقة للتقدير مســلكٌ له حــظٌّ من النظر، لكن األرجح - أن اعتبار الربح طريقة للتقدير مســلكٌ له حــظٌّ من النظر، لكن األرجح 

ي. ل فيها إلى األموال الزكوية للشركة ولو بالتحرِّ ي.اعتبار الطُّرق التي يتوصَّ ل فيها إلى األموال الزكوية للشركة ولو بالتحرِّ اعتبار الطُّرق التي يتوصَّ
٤٩٤٩- أن نية المتاجرة في األســهم (المضاربة) غير مؤثِّرة فيما يجب إخراجه؛ - أن نية المتاجرة في األســهم (المضاربة) غير مؤثِّرة فيما يجب إخراجه؛ 



الخاتمةالخاتمة

٤٢٩٤٢٩

ألن األصل وجوب الزكاة فيها باعتبار ما تمثِّله من الموجودات، وهو ما أخذ به مجمع ألن األصل وجوب الزكاة فيها باعتبار ما تمثِّله من الموجودات، وهو ما أخذ به مجمع 
لَ قرار المجمع على غير المقصود منه. ا لمن حمَ لَ قرار المجمع على غير المقصود منه.الفقه اإلسالمي، خالفً ا لمن حمَ الفقه اإلسالمي، خالفً

ــر فحصُ قوائمها  ر أو يعسُ ــر فحصُ قوائمها - أن األوراق واألوعية االســتثمارية التي يتعذَّ ر أو يعسُ ٥٠٥٠- أن األوراق واألوعية االســتثمارية التي يتعذَّ
المالية، مثل الصكوك والمحافظ االســتثمارية ووحدات الصناديق االستثمارية، فإنه المالية، مثل الصكوك والمحافظ االســتثمارية ووحدات الصناديق االستثمارية، فإنه 
ا بالغالــب في نظائرها من هذه األوعية، ويخرج منها ما يغلب  ر فيها الزكاة اعتبارً ا بالغالــب في نظائرها من هذه األوعية، ويخرج منها ما يغلب تُقدَّ ر فيها الزكاة اعتبارً تُقدَّ

الظنُّ بإخراج القدر الواجب.الظنُّ بإخراج القدر الواجب.
توصيات الرسالة:توصيات الرسالة:

دُّ اإلشارة إلى بعض التوصيات التي  دُّ اإلشارة إلى بعض التوصيات التي من خالل دراســتي لموضوع البحث، أوَ من خالل دراســتي لموضوع البحث، أوَ
أسأل الله أن ينفع بها، وهي كالتالي:أسأل الله أن ينفع بها، وهي كالتالي:

١- اإلشادة بالمعايير الشرعية والمحاسبية واألدلة ذات الصلة بحساب الزكاة - اإلشادة بالمعايير الشرعية والمحاسبية واألدلة ذات الصلة بحساب الزكاة 
في شركات المساهمة، وبيان األحكام الشرعية لحساب الزكاة وما بُذل بها من جهود في شركات المساهمة، وبيان األحكام الشرعية لحساب الزكاة وما بُذل بها من جهود 

مشكورة، ويوصي الباحث بما يلي:مشكورة، ويوصي الباحث بما يلي:
٢- تطوير هذه المعايير الشــرعية واألدلة بما يناسب العملَ بمعايير المحاسبة - تطوير هذه المعايير الشــرعية واألدلة بما يناسب العملَ بمعايير المحاسبة 

الدولية وما استجدَّ من المسائل في حساب الزكاة.الدولية وما استجدَّ من المسائل في حساب الزكاة.
لِّي الشركة لحساب  لِّي الشركة لحساب - إعداد معيار شرعيٍّ للتقدير في حســاب الزكاة؛ إذ تَوَ ٣- إعداد معيار شرعيٍّ للتقدير في حســاب الزكاة؛ إذ تَوَ

الزكاة ال يعني معالجةَ جميع اإلشكاالت.الزكاة ال يعني معالجةَ جميع اإلشكاالت.
٤- وضع معيار للحوكمة وأخالقيات المســؤولين عن حساب الزكاة، يهدف - وضع معيار للحوكمة وأخالقيات المســؤولين عن حساب الزكاة، يهدف 
إلى وضع الطرق والنُّظم التي تُسهم في تنظيم إجراءات حساب الزكاة في الشركات، إلى وضع الطرق والنُّظم التي تُسهم في تنظيم إجراءات حساب الزكاة في الشركات، 

ل من الخطأ أو تعارُض المصالح. ل من الخطأ أو تعارُض المصالح.وترشيد إجراءاتها مما يحصُ وترشيد إجراءاتها مما يحصُ
ا من  ا من - تضميــن القوانين المنظِّمة للــزكاة بعضَ األحكام التــي تُعالِج عددً ٥- تضميــن القوانين المنظِّمة للــزكاة بعضَ األحكام التــي تُعالِج عددً
اإلشكاالت المتعلِّقة بحســاب الزكاة؛ مثل: فرض ما يقابل الزكاة على غير المكلَّف اإلشكاالت المتعلِّقة بحســاب الزكاة؛ مثل: فرض ما يقابل الزكاة على غير المكلَّف 



٤٣٠٤٣٠

فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

ف في مصارف الزكاة؛  ا لطريقة حســاب الزكاة، ويُصرَ قً فْ ف في مصارف الزكاة؛ بالزكاة، ويكون حســابه وَ ا لطريقة حســاب الزكاة، ويُصرَ قً فْ بالزكاة، ويكون حســابه وَ
مة دون اعتبار حال  عَ الحرج الحاصل بحســاب الزكاة على شركات المساهَ رفَ مة دون اعتبار حال حتى يُ عَ الحرج الحاصل بحســاب الزكاة على شركات المساهَ رفَ حتى يُ

المساهمين من حيث التكليف.المساهمين من حيث التكليف.
٦- إعــداد الدراســات التطبيقية لتقدير الزكاة بحســب القطاعــات المالية؛ - إعــداد الدراســات التطبيقية لتقدير الزكاة بحســب القطاعــات المالية؛ 
للخروج بمؤشــرات يمكن االستعانة بها في حســاب موجودات شركات المساهمة للخروج بمؤشــرات يمكن االستعانة بها في حســاب موجودات شركات المساهمة 

على سبيل التقدير.على سبيل التقدير.
٧- إعداد دراســات اقتصادية؛ لبيان أثر االجتهادات الفقهية في زكاة األسهم - إعداد دراســات اقتصادية؛ لبيان أثر االجتهادات الفقهية في زكاة األسهم 
على ســلوك المستثمرين في األســواق المالية، حيث ير الباحث أن إيجاب الزكاة على ســلوك المستثمرين في األســواق المالية، حيث ير الباحث أن إيجاب الزكاة 
بالقيمة السوقية على المســاهم بنية المتاجرة في األسواق المالية = يؤدي إلى توجيه بالقيمة السوقية على المســاهم بنية المتاجرة في األسواق المالية = يؤدي إلى توجيه 
سي،  سي، المستثمرين لالستثمار المباشــر في األسواق المالية، بدالً من االستثمار المؤسَّ المستثمرين لالستثمار المباشــر في األسواق المالية، بدالً من االستثمار المؤسَّ

األمر الذي يؤثِّر على السوق المالية على نحوٍ سلبي.األمر الذي يؤثِّر على السوق المالية على نحوٍ سلبي.
٨- دعوة الجامعات والكليات والمراكز البحثيــة للعناية بتأهيل الباحثين في - دعوة الجامعات والكليات والمراكز البحثيــة للعناية بتأهيل الباحثين في 
مسائل الزكاة المعاصرة بالجوانب الشــرعية والقانونية والمحاسبية المتعلِّقة بنوازل مسائل الزكاة المعاصرة بالجوانب الشــرعية والقانونية والمحاسبية المتعلِّقة بنوازل 

الزكاة.الزكاة.
٩- الدعــوة إلى ترشــيد االجتهاد المعاصــر من خالل النظــر في المآالت - الدعــوة إلى ترشــيد االجتهاد المعاصــر من خالل النظــر في المآالت 
والمصالح والمفاسد، وعدم قصر النظر على التكييفات الفقهية، دون اعتبار للمآالت.والمصالح والمفاسد، وعدم قصر النظر على التكييفات الفقهية، دون اعتبار للمآالت.
مة في شركات المساهمة،  مة في شركات المساهمة، - دراسة التأصيل الفقهي لتقدير األموال المحرَّ ١٠١٠- دراسة التأصيل الفقهي لتقدير األموال المحرَّ
ا للتقارير المالية التي تصدرها  ا للتقارير المالية التي تصدرها ودراسة المشــكالت التطبيقية لتقدير هذه األموال وفقً ودراسة المشــكالت التطبيقية لتقدير هذه األموال وفقً

شركات المساهمة، وذلك بغرض التخلص من هذه األموال.شركات المساهمة، وذلك بغرض التخلص من هذه األموال.



٤٣١٤٣١

: المراجع العربية: : المراجع العربية:أوالً أوالً
أبحاث واعمال الندوة الثالثة والعشــرين لقضايا الــزكاة المعاصرة:أبحاث واعمال الندوة الثالثة والعشــرين لقضايا الــزكاة المعاصرة: المنعقدة في الكويت المنعقدة في الكويت - - ١

٢٤٢٤-٢٧٢٧ جماد األولى  جماد األولى ١٤٣٦١٤٣٦هـهـ
أبجد العلوم،أبجد العلوم، صديق بن حســن القنوجي، أعده للطبع: عبد الجبار زكار، منشورات وزارة صديق بن حســن القنوجي، أعده للطبع: عبد الجبار زكار، منشورات وزارة - - ٢

الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، ١٩٧٨١٩٧٨م.م.
أبحــاث أعمال ندوة الفقه الخامســة لبيت التمويل الكويتــي،أبحــاث أعمال ندوة الفقه الخامســة لبيت التمويل الكويتــي، دار الضياء، الكويت، طدار الضياء، الكويت، ط٢، ، - - ٣

١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.
ان، - - ٤ ان، لمجموعة من المؤلفيــن، دار النفائس، عمّ أبحاث فقهية فــي قضايا الزكاة المعاصرة:أبحاث فقهية فــي قضايا الزكاة المعاصرة: لمجموعة من المؤلفيــن، دار النفائس، عمّ

ط٣، ، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
أبحاث وأعمال النــدوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة،أبحاث وأعمال النــدوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقد بالقاهرة، في الفترة المنعقد بالقاهرة، في الفترة ١٤١٤-- - ٥

١٦١٦ ربيع األول  ربيع األول ١٤٠٩١٤٠٩هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.
أبحاث وأعمال الندوة التاسعة عشــرة لقضايا الزكاة المعاصرة،أبحاث وأعمال الندوة التاسعة عشــرة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في سلطنة عمان، في المنعقدة في سلطنة عمان، في - - ٦

الفترة الفترة ١٤١٤-١٦١٦ ربيع األول  ربيع األول ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ١-٣ مارس  مارس ٢٠١٠٢٠١٠م،، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.م،، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.
أبحاث وأعمال الندوة الثالثة عشــرة لقضايا الــزكاة المعاصرة:أبحاث وأعمال الندوة الثالثة عشــرة لقضايا الــزكاة المعاصرة: المنعقدة في الخرطوم في المنعقدة في الخرطوم في - - ٧

الفترة من الفترة من ٨ - -١١١١ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.
أبحاث وأعمال الندوة الثامنــة لقضايا الزكاة المعاصرة،أبحاث وأعمال الندوة الثامنــة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة بقطر في الفترة من المنعقدة بقطر في الفترة من ٢٣٢٣-- - ٨

٢٦٢٦ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤١٨١٤١٨هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.
أبحــاث وأعمال الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة،أبحــاث وأعمال الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في الكويت في الفترة من المنعقدة في الكويت في الفترة من - - ٩

١١١١-١٣١٣ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٠٩١٤٠٩هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.



٤٣٢٤٣٢

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

أبحاث وأعمال الندوة الثانية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة،أبحاث وأعمال الندوة الثانية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في إسطنبول في المنعقدة في إسطنبول في - - ١٠١٠
الفترة من الفترة من ١١١١-١٤١٤ جماد األولى  جماد األولى ١٤٣٥١٤٣٥هـ.هـ.

أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة،،أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة،، الكويت الكويت ٢٠٠١٢٠٠١م، والقاهرة م، والقاهرة ٢٠٠٢٢٠٠٢م، م، - - ١١١١
تنظيم بيت الزكاة بالكويت.تنظيم بيت الزكاة بالكويت.

أبحاث وأعمال الندوة الحادية والعشــرين لقضايا الــزكاة المعاصرة،أبحاث وأعمال الندوة الحادية والعشــرين لقضايا الــزكاة المعاصرة، المنعقدة في تونس، المنعقدة في تونس، - - ١٢١٢
٤-٦ جماد اآلخرة  جماد اآلخرة ١٤٣٣١٤٣٣هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.

أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة،أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في البحرين في الفترة من المنعقدة في البحرين في الفترة من - - ١٣١٣
١٧١٧-١٩١٩ شوال  شوال ١٤١٤١٤١٤هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.

أبحاث وأعمال الندوة الرابعة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة،أبحاث وأعمال الندوة الرابعة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في األردن في المنعقدة في األردن في - - ١٤١٤
الفترة من الفترة من ٢٨٢٨ صفر -  صفر - ١ ربيع األول  ربيع األول ١٤٣٨١٤٣٨هـ.هـ.

أبحاث وأعمال الندوة الســابعة لقضايا الزكاة المعاصرة،أبحاث وأعمال الندوة الســابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقــدة في دولة الكويت في المنعقــدة في دولة الكويت في - - ١٥١٥
الفترة من الفترة من ٢٢٢٢-٢٤٢٤ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤١٧١٤١٧هـ، الموافق: هـ، الموافق: ٢٩٢٩ إبريل -  إبريل - ١ مايو  مايو ١٩٩٧١٩٩٧م.م.

أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة،أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في إمارة الشارقة في دولة المنعقدة في إمارة الشارقة في دولة - - ١٦١٦
اإلمارات العربية المتحدة، من اإلمارات العربية المتحدة، من ١٤١٤-١٦١٦ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤١٦١٤١٦هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.هـ، تنظيم بيت الزكاة بالكويت.

أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول،أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول، المنعقد في الفترة من المنعقد في الفترة من ٢٩٢٩ رجب  رجب ١٤٠٤١٤٠٤هـ - هـ - ١ شعبان  شعبان - - ١٧١٧
١٤٠٤١٤٠٤هـ تنظيم بيت الزكاة بالكويت.هـ تنظيم بيت الزكاة بالكويت.

أبحاث وأعمال مؤتمر شور الفقهي الخامس المنعقد في أبحاث وأعمال مؤتمر شور الفقهي الخامس المنعقد في ١١١١-١٢١٢ صفر  صفر ١٤٣٥١٤٣٥ الموفق  الموفق - - ١٨١٨
١٦١٦-١٧١٧ ديسمبر  ديسمبر ٢٠١٣٢٠١٣، شور لالستشارات الشرعية، الكويت.، شور لالستشارات الشرعية، الكويت.

أبحاث وأوراق عمل مؤتمر شور الفقهي السادس، بتاريخ أبحاث وأوراق عمل مؤتمر شور الفقهي السادس، بتاريخ ٤-٥ صفر  صفر ١٤٣٧١٤٣٧هـ الموافق هـ الموافق - - ١٩١٩
١٦١٦-١٧١٧ نوفمبر  نوفمبر ٢٠١٥٢٠١٥م، الكويت.م، الكويت.

أبحاث وأعمال مؤتمر شــو ر الفقهي السادس:أبحاث وأعمال مؤتمر شــو ر الفقهي السادس: شور لالستشارات الشرعية، الكويت، شور لالستشارات الشرعية، الكويت، - - ٢٠٢٠
١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.

أبحاث وأعمال ندوة األســهم والصناديق االســتثماريةأبحاث وأعمال ندوة األســهم والصناديق االســتثمارية عام عام ١٤٣٠١٤٣٠هـ، الهيئة اإلســالمية هـ، الهيئة اإلســالمية - - ٢١٢١
العالمية لالقتصاد والتمويل، الرياض.العالمية لالقتصاد والتمويل، الرياض.

أبحاث وأعمال ندوة زكاة األســهم والصناديق االســتثمارية،أبحاث وأعمال ندوة زكاة األســهم والصناديق االســتثمارية، الهيئة اإلســالمية لالقتصاد الهيئة اإلســالمية لالقتصاد - - ٢٢٢٢
والتمويل، والتمويل، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.



٤٣٣٤٣٣

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

إبراز المعاني من حرز األماني،إبراز المعاني من حرز األماني، أبو شــامة الدمشــقي، تحقيــق: إبراهيم عطوة عوض، دار أبو شــامة الدمشــقي، تحقيــق: إبراهيم عطوة عوض، دار - - ٢٣٢٣
الكتب العلمية، بيروت.الكتب العلمية، بيروت.

اإلتقان واألحكام شــرح تحفة األحكام،اإلتقان واألحكام شــرح تحفة األحكام، محمد بن أحمد ميارة الفاسي، مطبعة االستقامة، محمد بن أحمد ميارة الفاسي، مطبعة االستقامة، - - ٢٤٢٤
القاهرة.القاهرة.

اإلجماع،اإلجماع، أبو بكر بن المنــذر، تحقيق: صغير أحمد حنيف، مكتبة الفرقان، عجمان، مكتبة أبو بكر بن المنــذر، تحقيق: صغير أحمد حنيف، مكتبة الفرقان، عجمان، مكتبة - - ٢٥٢٥
مكة الثقافية، رأس الخيمة، طمكة الثقافية، رأس الخيمة، ط٢، ، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

األحاديث المختارة (المســتخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم األحاديث المختارة (المســتخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم - - ٢٦٢٦
في صحيحهما)،في صحيحهما)، ضياء الدين المقدسي، تحقيق: عبد الملك بن دهيش، طضياء الدين المقدسي، تحقيق: عبد الملك بن دهيش، ط٤، مكتبة النهضة ، مكتبة النهضة 

الحديثة.الحديثة.
إحكام األحكام،إحكام األحكام، ابن دقيق العيد، تحقيق في رســائل جامعية، أسفار للنشر، الكويت، طابن دقيق العيد، تحقيق في رســائل جامعية، أسفار للنشر، الكويت، ط١، ، - - ٢٧٢٧

١٤٣٨١٤٣٨هـ.هـ.
أحكام االكتتاب في الشــركات المساهمة،أحكام االكتتاب في الشــركات المساهمة، حسان السيف، دار ابن الجوزي، الدمام، طحسان السيف، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ، - - ٢٨٢٨

١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.
أحكام الذميين والمســتأمنين في دار اإلســالم،أحكام الذميين والمســتأمنين في دار اإلســالم، مكتبة القدس، بغداد، مؤسســة الرسالة، مكتبة القدس، بغداد، مؤسســة الرسالة، - - ٢٩٢٩

بيروت، طبيروت، ط٢، ، ١٤٠٢١٤٠٢هـ.هـ.
أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خالل شرط الملك،أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خالل شرط الملك، د. صالح المسلم، دار الفضيلة، د. صالح المسلم، دار الفضيلة، - - ٣٠٣٠

الرياض، طالرياض، ط١، ، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.
أحكام القرآن،أحكام القرآن، ابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الفكر بيروت.ابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الفكر بيروت.- - ٣١٣١
أحكام القرآن،أحكام القرآن، أبو بكر الجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت.أبو بكر الجصاص، دار الكتاب العربي، بيروت.- - ٣٢٣٢
أحكام المال الحرام وضوابط االنتفاع والتصرف به في الفقه اإلسالمي،أحكام المال الحرام وضوابط االنتفاع والتصرف به في الفقه اإلسالمي، د. عباس الباز، دار د. عباس الباز، دار - - ٣٣٣٣

النفائس، األردن، طالنفائس، األردن، ط١، ، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
اإلحكام في تمييز الفتاو عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام،اإلحكام في تمييز الفتاو عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، شهاب الدين القرافي، شهاب الدين القرافي، - - ٣٤٣٤

اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، طاعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط٢، ، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.
إحياء علوم الدين،إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المنهاج، جدة، أبو حامد الغزالي، دار المنهاج، جدة، ٢٠١١٢٠١١م- - ٣٥٣٥



٤٣٤٤٣٤

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلســالم ابن تيمية،األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلســالم ابن تيمية، علي بن محمد البعلي، علي بن محمد البعلي، - - ٣٦٣٦
تحقيق: أحمد بن محمد الخليل، دار العاصمة، الرياض، طتحقيق: أحمد بن محمد الخليل، دار العاصمة، الرياض، ط١، ، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.

االختيار لتعليــل المختار،االختيار لتعليــل المختار، عبد الله بن محمود الحنفي، بتعليقات: محســن أبو دقيقة، دار عبد الله بن محمود الحنفي، بتعليقات: محســن أبو دقيقة، دار - - ٣٧٣٧
المعرفة، بيروت، طالمعرفة، بيروت، ط٣، ، ١٣٩٥١٣٩٥هـ.هـ.

إخراج الشــركات المســاهمة زكاة األسهم عن المساهمين دراســة وتحليل في ضوء إخراج الشــركات المســاهمة زكاة األسهم عن المساهمين دراســة وتحليل في ضوء - - ٣٨٣٨
النصوص الفقهية،النصوص الفقهية، أ.د. وليد مصطفى شــاويش، بحث مقدم لمؤتمر أســواق األوراق أ.د. وليد مصطفى شــاويش، بحث مقدم لمؤتمر أســواق األوراق 
الماليــة والبورصات الــذي نظمته كلية الشــريعة والقانون بجامعة اإلمــارات العربية الماليــة والبورصات الــذي نظمته كلية الشــريعة والقانون بجامعة اإلمــارات العربية 
المتحــدة بدبي، وغرفة التجارة بدبي من المتحــدة بدبي، وغرفة التجارة بدبي من ١٦١٦-١٨١٨ صفر  صفر ١٤٢٨١٤٢٨ هـ الموافق  هـ الموافق ٦-٨ مارس  مارس 

٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
أدب الدنيا والدين،أدب الدنيا والدين، أبو الحســن الماوردي، شــرح وتعليق: محمد كريم راجح، دار أقرا، أبو الحســن الماوردي، شــرح وتعليق: محمد كريم راجح، دار أقرا، - - ٣٩٣٩

بيروت، طبيروت، ط٤، ، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
أساســيات القانون التجاري دراســة مقارنــة،أساســيات القانون التجاري دراســة مقارنــة، د. مصطفى كمال طه، منشــورات الحلبي د. مصطفى كمال طه، منشــورات الحلبي - - ٤٠٤٠

الحقوقية، بيروت، طالحقوقية، بيروت، ط٣، ، ٢٠١٧٢٠١٧م.م.
االستحســان حقيقته، أنواعه، حجيتــه، تطبيقاته المعاصرة،االستحســان حقيقته، أنواعه، حجيتــه، تطبيقاته المعاصرة، د. يعقوب الباحســين، مكتبة د. يعقوب الباحســين، مكتبة - - ٤١٤١

الرشد، الرياض، طالرشد، الرياض، ط١، ، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
ا للمنتج المحاسبي الشرعي، د. هشام حمودي، د. هشام حمودي، - - ٤٢٤٢ ا للمنتج المحاسبي الشرعي،استخدام نظام المعلومات المحاسبية وفقً استخدام نظام المعلومات المحاسبية وفقً

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، طالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، ط١، ، ٢٠١٦٢٠١٦م.م.
االســتذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار،االســتذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار، ابن عبد البر النمري، تحقيق: ابن عبد البر النمري، تحقيق: - - ٤٣٤٣

عبد المعطي قلعجي، دار الوعي، حلب، عبد المعطي قلعجي، دار الوعي، حلب، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
أسس المحاسبة،أسس المحاسبة، د. وابل الوابل، دار وابل، الرياض، طد. وابل الوابل، دار وابل، الرياض، ط٣، ، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.- - ٤٤٤٤
أسنى المطالب شرح روضة الطالب،أسنى المطالب شرح روضة الطالب، زكريا األنصاري، بيروت، دار الكتاب اإلسالمي، من زكريا األنصاري، بيروت، دار الكتاب اإلسالمي، من - - ٤٥٤٥

دون تاريخ. دون تاريخ. 
األشباه والنظائر،األشباه والنظائر، جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، طجالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ، ١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.- - ٤٦٤٦
األشــباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،األشــباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ابــن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ابــن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، - - ٤٧٤٧

١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.



٤٣٥٤٣٥

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

اإلشراف على نكت مسائل الخالف،اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق: الحبيب بن القاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق: الحبيب بن - - ٤٨٤٨
طاهر، دار ابن حزم، بيروت، ططاهر، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

اإلشراف على نكت مســائل الخالف،اإلشراف على نكت مســائل الخالف، القاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق: مشهور بن القاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق: مشهور بن - - ٤٩٤٩
حسن سلمان، دار ابن القيم، الرياض، طحسن سلمان، دار ابن القيم، الرياض، ط٢، ، ١٤٤٠١٤٤٠هـ. هـ. 

اإلصابة في تمييز الصحابة،اإلصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العســقالني، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحســن ابن حجر العســقالني، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحســن - - ٥٠٥٠
التركي، دار هجر، القاهرة، طالتركي، دار هجر، القاهرة، ط١، ، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.

األصل،األصل، محمد بن الحســن الشــيباني، تحقيق: د. محمد بوينوكالــن، دار ابن حزم، طمحمد بن الحســن الشــيباني، تحقيق: د. محمد بوينوكالــن، دار ابن حزم، ط١، ، - - ٥١٥١
١٤٣٠١٤٣٠هـ. هـ. 

أصول السرخســي،أصول السرخســي، أبو بكر السرخسي، تحقيق: أبو الوفاء األفغاني، (مصورة عن ط. لجنة أبو بكر السرخسي، تحقيق: أبو الوفاء األفغاني، (مصورة عن ط. لجنة - - ٥٢٥٢
إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد)، دار الكتب العلمية، بيروت، طإحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

أصول الفقه اإلســالمي:أصول الفقه اإلســالمي: د. محمد مصطفى شــلبي، دار النهضة العربيــة، بيروت، طد. محمد مصطفى شــلبي، دار النهضة العربيــة، بيروت، ط٢، ، - - ٥٣٥٣
١٣٩٨١٣٩٨هـ.هـ.

أصول القانون،أصول القانون، د. عبد المنعم فرج الصدة، دار النهضة العربية، بيروت، د. عبد المنعم فرج الصدة، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٨١٩٧٨م.م.- - ٥٤٥٤
أضــواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،أضــواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين الشــنقيطي، دار عالم الفوائد، مكة محمد األمين الشــنقيطي، دار عالم الفوائد، مكة - - ٥٥٥٥

المكرمة، طالمكرمة، ط١.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المبين،إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المبين، زين الدين المليباري، دار إحياء الكتب العربية، زين الدين المليباري، دار إحياء الكتب العربية، - - ٥٦٥٦

القاهرة.القاهرة.
أعالم الموقعين عن رب العالمين،أعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد أجمل اإلصالحي، دار ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد أجمل اإلصالحي، دار - - ٥٧٥٧

عالم الفوائد، مكة المكرمة، طعالم الفوائد، مكة المكرمة، ط١، ، ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.
األعالم،األعالم، خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، طخير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، ط١٥١٥، ، ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.- - ٥٨٥٨
أعمال ندوات بيت التمويل الكويتي،أعمال ندوات بيت التمويل الكويتي، دار الضياء، الكويت، طدار الضياء، الكويت، ط٢، ، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.- - ٥٩٥٩
األغاني،األغاني، لألصفهاني، تحقيق: إحسان عباس وجماعة، دار صادر، بيروت، طلألصفهاني، تحقيق: إحسان عباس وجماعة، دار صادر، بيروت، ط٣، ، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.- - ٦٠٦٠
اإلفصاح،اإلفصاح، ابن هبيرة، المؤسسة السعيدية، الرياض.ابن هبيرة، المؤسسة السعيدية، الرياض.- - ٦١٦١
االقتصاد والمجتمع، االقتصاد واألنساق المجتمعية والقو (تركة) القانون،االقتصاد والمجتمع، االقتصاد واألنساق المجتمعية والقو (تركة) القانون، ماكس فيبر: ماكس فيبر: - - ٦٢٦٢

ترجمة محمد بن عصام السبيعي، المنظمة العربية للترجمة، طترجمة محمد بن عصام السبيعي، المنظمة العربية للترجمة، ط١، ، ٢٠١٧٢٠١٧م.م.



٤٣٦٤٣٦

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

اإلقناع في مسائل اإلجماع،اإلقناع في مسائل اإلجماع، ابن القطان الفاسي، تحقيق: فاروق حمادة، دار القلم، دمشق.ابن القطان الفاسي، تحقيق: فاروق حمادة، دار القلم، دمشق.- - ٦٣٦٣
اإلقناع لطالب االنتفاع،اإلقناع لطالب االنتفاع، موسى الحجاوي، تحقيق: عبد الله التركي، طموسى الحجاوي، تحقيق: عبد الله التركي، ط١، مصر، دار هجر، ، مصر، دار هجر، - - ٦٤٦٤

١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال،إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، عالء الدين مغلطاي، تحقيق عادل محمد، وأسامة عالء الدين مغلطاي، تحقيق عادل محمد، وأسامة - - ٦٥٦٥

ابن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، طابن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط١، ، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
األم،األم، اإلمام محمد بن إدريس الشافعي، طاإلمام محمد بن إدريس الشافعي، ط٢، بيروت، دار المعرفة، ، بيروت، دار المعرفة، ١٩٩٣١٩٩٣م.م.- - ٦٦٦٦
األمنية في إدراك النية، شــهاب الدين القرافي،األمنية في إدراك النية، شــهاب الدين القرافي، تحقيق: د. مســاعد القاســم الفالح، مكتبة تحقيق: د. مســاعد القاســم الفالح، مكتبة - - ٦٧٦٧

الحرمين، الرياض، طالحرمين، الرياض، ط١، ، ١٤٠٨١٤٠٨هـهـ
األموال،األموال، ابن زنجويه، تحقيق: شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، ابن زنجويه، تحقيق: شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، - - ٦٨٦٨

الرياض، الرياض، ١٤٠٦١٤٠٦هـهـ
األموال،األموال، أبو عبيد القاســم بن سالم، تحقيق: أبو أنس ســيد بن رجب، دار الهدي النبوي، أبو عبيد القاســم بن سالم، تحقيق: أبو أنس ســيد بن رجب، دار الهدي النبوي، - - ٦٩٦٩

المنصورة، دار الفضيلة، الرياض، المنصورة، دار الفضيلة، الرياض، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
األوراق التجاريــة في النظــام الســعودي،األوراق التجاريــة في النظــام الســعودي، عبد الله العمران، معهــد اإلدارة العامة، طعبد الله العمران، معهــد اإلدارة العامة، ط٢، ، - - ٧٠٧٠

١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.
األوراق التجارية،األوراق التجارية، سميحة القليوبي، دار النهضة العربية، القاهرة، طسميحة القليوبي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط٢، ، ١٩٩٢١٩٩٢م.م.- - ٧١٧١
األوســط من الســنن واالجماع واالختالف،األوســط من الســنن واالجماع واالختالف، أبو بكــر بن المنذر، تحقيــق: مجموعة من أبو بكــر بن المنذر، تحقيــق: مجموعة من - - ٧٢٧٢

الباحثين، دار الفالح، القاهرة، طالباحثين، دار الفالح، القاهرة، ط٢، ، ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.
اآليات البينات على شــرح جمع الجوامع،اآليات البينات على شــرح جمع الجوامع، ابن قاسم العبادي، ضبطه: زكريا عميرات، دار ابن قاسم العبادي، ضبطه: زكريا عميرات، دار - - ٧٣٧٣

الكتب العلمية، بيروت، طالكتب العلمية، بيروت، ط٢، ، ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، دار الكتاب اإلسالمي، بيروت، من دون تاريخ.ابن نجيم، دار الكتاب اإلسالمي، بيروت، من دون تاريخ.- - ٧٤٧٤
البحــر المحيط في أصول الفقه،البحــر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشــي، تحرير: عبد القــادر العاني، وزارة بدر الدين الزركشــي، تحرير: عبد القــادر العاني، وزارة - - ٧٥٧٥

األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، طاألوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط٢، ، ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.
البحر المحيط في تفســير القرآن العظ يم،البحر المحيط في تفســير القرآن العظ يم، أبو حيان األندلســي، تحقيق: د. عبد المحســن أبو حيان األندلســي، تحقيق: د. عبد المحســن - - ٧٦٧٦

التركي، دار هجر، القاهرة، طالتركي، دار هجر، القاهرة، ط١، ، ١٤٣٦١٤٣٦هـ.هـ.
بحر المذهب في فروع مذهب اإلمام الشــافعي،بحر المذهب في فروع مذهب اإلمام الشــافعي، حققه: أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث حققه: أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث - - ٧٧٧٧

العربي، بيروت، طالعربي، بيروت، ط١، ، ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.



٤٣٧٤٣٧

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

بحوث في الزكاة،بحوث في الزكاة، أ. د. رفيق المصري، دار المكتبي، دمشق، طأ. د. رفيق المصري، دار المكتبي، دمشق، ط٢، ، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.- - ٧٨٧٨
بحوث ندوة البركة الحادية والثالثين لالقتصاد اإلسالمي،بحوث ندوة البركة الحادية والثالثين لالقتصاد اإلسالمي، دلة البركة، جدة، دلة البركة، جدة، ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.- - ٧٩٧٩
بحوث ندوة البركة الرابعة والثالثين لالقتصاد اإلسالمي،بحوث ندوة البركة الرابعة والثالثين لالقتصاد اإلسالمي، دلة البركة، جدة، دلة البركة، جدة، ١٤٣٤١٤٣٤هـ.هـ.- - ٨٠٨٠
بحوث ندوة البركة الرابعة والثالثين لالقتصاد اإلسالمي،بحوث ندوة البركة الرابعة والثالثين لالقتصاد اإلسالمي، مجموعة البركة المصرفية.مجموعة البركة المصرفية.- - ٨١٨١
بحوث وأعمال المؤتمر العلمي الثاني للزكاة، محور الجباية، األمانة العامة لديوان الزكاة، بحوث وأعمال المؤتمر العلمي الثاني للزكاة، محور الجباية، األمانة العامة لديوان الزكاة، - - ٨٢٨٢

السودان، شعبان السودان، شعبان ١٤٢٢١٤٢٢هـ الموافق نوفمبر هـ الموافق نوفمبر ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
بحوث وفتاو في بعض مســائل الزكاة،بحوث وفتاو في بعض مســائل الزكاة، عبد الله بن ســليمان بن منيع، دار عالم الكتب، عبد الله بن ســليمان بن منيع، دار عالم الكتب، - - ٨٣٨٣

الرياض، طالرياض، ط١، ، ١٤٣٤١٤٣٤هـ.هـ.
بداية المجتهــد ونهاية المقتصد،بداية المجتهــد ونهاية المقتصد، أبو الوليد بن رشــد (الحفيــد)، تحقيق: محمد صبحي أبو الوليد بن رشــد (الحفيــد)، تحقيق: محمد صبحي - - ٨٤٨٤

حالق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، طحالق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط١، ، ١٤١٥١٤١٥هـ. هـ. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، طعالء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ، - - ٨٥٨٥

١٤٠٢١٤٠٢هـ.هـ.
البــدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشــرح الكبير،البــدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشــرح الكبير، ابن الملقن، تحقيق ابن الملقن، تحقيق - - ٨٦٨٦

مجموعة من الباحثين، دار الهجرة، الثقبة، طمجموعة من الباحثين، دار الهجرة، الثقبة، ط١، ، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
بلغة السالك إلى أقرب المسالك، (حاشــية على الشرح الصغير)،بلغة السالك إلى أقرب المسالك، (حاشــية على الشرح الصغير)، الشيخ أحمد بن محمد الشيخ أحمد بن محمد - - ٨٧٨٧

الصاوي المالكي، دار المعارف، القاهرة.الصاوي المالكي، دار المعارف، القاهرة.
بلوغ المــرام من أحاديث األحكام،بلوغ المــرام من أحاديث األحكام، تحقيق: ســمير الزهري، دار الفلق للنشــر والتوزيع، تحقيق: ســمير الزهري، دار الفلق للنشــر والتوزيع، - - ٨٨٨٨

الرياض. الرياض. 
البناية في شرح الهداية،البناية في شرح الهداية، محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، بيروت، طمحمود بن أحمد العيني، دار الفكر، بيروت، ط٢، ، ١٤١١١٤١١هـ.هـ.- - ٨٩٨٩
البيان في مذهب اإلمام الشافعي،البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسين العمراني، اعتنى به: قاسم محمد النوري، دار أبو الحسين العمراني، اعتنى به: قاسم محمد النوري، دار - - ٩٠٩٠

المنهاج، جدة، طالمنهاج، جدة، ط١، ، ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة،البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، أبو الوليد بن رشد أبو الوليد بن رشد - - ٩١٩١

القرطبي، تحقيق: محمد حجي وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، طالقرطبي، تحقيق: محمد حجي وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، ط٢، ، ١٤٠٨١٤٠٨هـهـ
تاج العروس،تاج العروس، محمد بن مرتضى الزبيدي، تحقيــق: عبد الكريم العزباوي، مطبعة حكومة محمد بن مرتضى الزبيدي، تحقيــق: عبد الكريم العزباوي، مطبعة حكومة - - ٩٢٩٢

الكويت، الكويت، ١٣٩٩١٣٩٩هـ.هـ.



٤٣٨٤٣٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

التــاج واإلكليل لمختصــر خليل،التــاج واإلكليل لمختصــر خليل، محمد بن يوســف المواق، (مطبوع بحاشــية مواهب محمد بن يوســف المواق، (مطبوع بحاشــية مواهب - - ٩٣٩٣
الجليل)، دار الفكر، بيروت، طالجليل)، دار الفكر، بيروت، ط٢، ، ١٣٩٨١٣٩٨هـ.هـ.

تاريخ النظام المالي العالمي،تاريخ النظام المالي العالمي، الري ألين، ترجمة عمر السيد علي حسين، دار عالم األدب، الري ألين، ترجمة عمر السيد علي حسين، دار عالم األدب، - - ٩٤٩٤
القاهرة، طالقاهرة، ط١، ، ٢٠١٩٢٠١٩م.م.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، الزيلعي، القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.- - ٩٥٩٥
 تتمــة اإلبانة عن أحكام الديانة، تتمــة اإلبانة عن أحكام الديانة، عبد الرحمن المتولي، دراســة وتحقيق: د. توفيق بن علي عبد الرحمن المتولي، دراســة وتحقيق: د. توفيق بن علي - - ٩٦٩٦

الشريف، مكتبة أضواء المنار، جدة، طالشريف، مكتبة أضواء المنار، جدة، ط١، ، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
التجريد، القدوري،التجريد، القدوري، تحقيق مركز الدراســات الفقهية واالقتصادية، دار الســالم، القاهرة، تحقيق مركز الدراســات الفقهية واالقتصادية، دار الســالم، القاهرة، - - ٩٧٩٧

ط١، ، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
التحبير شــرح التحريــر في أصــول الفقه،التحبير شــرح التحريــر في أصــول الفقه، عالء الدين المــرداوي، دراســة وتحقيق: د. عالء الدين المــرداوي، دراســة وتحقيق: د. - - ٩٨٩٨

عبد الرحمن الجبرين ود. عوض القرني ود. أحمد الســراح، مكتبة الرشد، الرياض، طعبد الرحمن الجبرين ود. عوض القرني ود. أحمد الســراح، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ، 
١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.

التحرير والتنوير،التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤١٩٨٤م.م.- - ٩٩٩٩
تحصين المآخذ،تحصين المآخذ، أبو حامــد الغزالي، تحقيق: د. عبد الحميد المجلي، أســفار، الكويت، أبو حامــد الغزالي، تحقيق: د. عبد الحميد المجلي، أســفار، الكويت، - - ١٠٠١٠٠

ط١، ، ١٤٣٩١٤٣٩هـ.هـ.
تحفة المجد الصريح في شرح الفصيح،تحفة المجد الصريح في شرح الفصيح، أبو جعفر الفهري، دراسة وتحقيق: د. عبد الملك أبو جعفر الفهري، دراسة وتحقيق: د. عبد الملك - - ١٠١١٠١

الثبيتي، الثبيتي، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
تحفة المحتاج في شــرح المنهاج،تحفة المحتاج في شــرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، دار إحياء التراث االســالمي، أحمد بن حجر الهيتمي، دار إحياء التراث االســالمي، - - ١٠٢١٠٢

بيروت، بيروت، ١٤٠٦١٤٠٦هـهـ
التدويــن في ذكر أخبار قزوين،التدويــن في ذكر أخبار قزوين، عبد الكريم القزويني، ضبط نصه: عزيز الله العطاردي، دار عبد الكريم القزويني، ضبط نصه: عزيز الله العطاردي، دار - - ١٠٣١٠٣

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٨١٤٠٨هـ.هـ.
تذكرة الحفاظ،تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، تصحيح: عبد الرحمن المعلمي، دار الكتب العلمية، شمس الدين الذهبي، تصحيح: عبد الرحمن المعلمي، دار الكتب العلمية، - - ١٠٤١٠٤

بيروت.بيروت.
ترتيب الفــروق واختصارها،ترتيب الفــروق واختصارها، محمد بــن إبراهيم البقوري، تحقيق: عمــر بن عباد، وزارة محمد بــن إبراهيم البقوري، تحقيق: عمــر بن عباد، وزارة - - ١٠٥١٠٥

األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، ١٤١٤١٤١٤هـهـ



٤٣٩٤٣٩

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

التطبيق المعاصر للزكاة،التطبيق المعاصر للزكاة، د. شوقي إسماعيل شــحاتة، دار الشروق، جدة، طد. شوقي إسماعيل شــحاتة، دار الشروق، جدة، ط١، ، ١٣٩٧١٣٩٧هـ هـ - - ١٠٦١٠٦
١٩٧٧١٩٧٧م.م.

التعريفات،التعريفات، للجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت.للجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت.- - ١٠٧١٠٧
تعميق الفهم في اإلطار المفاهيمي،تعميق الفهم في اإلطار المفاهيمي، د. خالد العديم (بحث غير منشور). د. خالد العديم (بحث غير منشور). - - ١٠٨١٠٨
التفسير الكبير،التفسير الكبير، فخر الدين الرازي، المطبعة البهية بمصر.فخر الدين الرازي، المطبعة البهية بمصر.- - ١٠٩١٠٩
تفســير غريب القرآن العظيم،تفســير غريب القرآن العظيم، زين الدين الرازي، تحقيق: د. حســين ألمالي، طزين الدين الرازي، تحقيق: د. حســين ألمالي، ط١، وقف ، وقف - - ١١٠١١٠

الديانة التركي، أنقرة، طالديانة التركي، أنقرة، ط١، ، ١٩٩٧١٩٩٧م.م.
التقديرات الشــرعية وأثرها في التقعيد األصولي والفقهي،التقديرات الشــرعية وأثرها في التقعيد األصولي والفقهي، د. مسلم بن محمد الدوسري، د. مسلم بن محمد الدوسري، - - ١١١١١١

دار زدني، طدار زدني، ط١، ، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقالني، اعتنى به: حسن ابن حجر العسقالني، اعتنى به: حسن - - ١١٢١١٢

ابن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، القاهرة، طابن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط١، ، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألســانيد،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألســانيد، ابن عبد البر النميري، تحقيق مجموعة من ابن عبد البر النميري، تحقيق مجموعة من - - ١١٣١١٣

العلماء، طبع وزارة الشؤون اإلسالمية بالمغرب.العلماء، طبع وزارة الشؤون اإلسالمية بالمغرب.
التنبيه على مشــكالت الهداية،التنبيه على مشــكالت الهداية، ابن أبي العز الحنفي، تحقيق: عبد الحكيم بن محمد شاكر، ابن أبي العز الحنفي، تحقيق: عبد الحكيم بن محمد شاكر، - - ١١٤١١٤

مكتبة الرشد، الرياض، طمكتبة الرشد، الرياض، ط١، ، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق،تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ابن عبد الهادي المقدســي، تحقيق: ســامي جاد الله، ابن عبد الهادي المقدســي، تحقيق: ســامي جاد الله، - - ١١٥١١٥

وعبد العزيز الخياني، أضواء السلف، الرياض، طوعبد العزيز الخياني، أضواء السلف، الرياض، ط١، ، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع،التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، عالء الدين المرداوي، تحقيق: د. ناصر السالمة، عالء الدين المرداوي، تحقيق: د. ناصر السالمة، - - ١١٦١١٦

مكتبة الرشد، الرياض، طمكتبة الرشد، الرياض، ط١، ، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
تهذيب الكمال في أســماء الرجال،تهذيب الكمال في أســماء الرجال، جمــال الدين المزي، تحقيق: بشــار عواد معروف، جمــال الدين المزي، تحقيق: بشــار عواد معروف، - - ١١٧١١٧

مؤسسة الرسالة، بيروت، طمؤسسة الرسالة، بيروت، ط٦، ، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
تهذيب اللغة،تهذيب اللغة، أبو منصور األزهري، تحقيق: د. عبد الحليم النجار، الدار المصرية للتأليف أبو منصور األزهري، تحقيق: د. عبد الحليم النجار، الدار المصرية للتأليف - - ١١٨١١٨

والترجمة. والترجمة. 
التوجيه التشريعي في اإلســالم (من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث اإلسالمية)،التوجيه التشريعي في اإلســالم (من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث اإلسالمية)، مطابع مطابع - - ١١٩١١٩

الدجوي، القاهرة، الدجوي، القاهرة، ١٣٩١١٣٩١هـ.هـ.



٤٤٠٤٤٠
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التوقيف على مهمات التعاريف،التوقيف على مهمات التعاريف، عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: عبد الحميد حمدان، عالم عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: عبد الحميد حمدان، عالم - - ١٢٠١٢٠
الكتب، القاهرة، طالكتب، القاهرة، ط١، ، ١٤١٠١٤١٠هـ.هـ.

تيســير الكريــم الرحمن فــي تفســير كالم المنان،تيســير الكريــم الرحمن فــي تفســير كالم المنان، اعتناء: ســعد بن فــواز الصميل، دار اعتناء: ســعد بن فــواز الصميل، دار - - ١٢١١٢١
ابن الجوزي، الدمام، طابن الجوزي، الدمام، ط١، ، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.

الجامع (الجامع المختصر من الســنن عن رسول الله ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه الجامع (الجامع المختصر من الســنن عن رسول الله ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه - - ١٢٢١٢٢
العمل)،العمل)، محمد بن عيســى الترمذي، تحقيق، بشــار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، محمد بن عيســى الترمذي، تحقيق، بشــار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، 

بيروت، طبيروت، ط١، ، ١٩٩٦١٩٩٦م.م.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، تحقيق: د. عبد المحســن التركي، دار ابن جرير الطبري، تحقيق: د. عبد المحســن التركي، دار - - ١٢٣١٢٣

هجر، القاهرة، طهجر، القاهرة، ط١، ، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
جامع العلوم والحكم،جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: شــعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: شــعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس، - - ١٢٤١٢٤

مؤسسة الرسالة، بيروت، طمؤسسة الرسالة، بيروت، ط٨، ، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
جامع بيان العلم وفضله،جامع بيان العلم وفضله، يوســف ابــن عبد البر، تحقيق: أبي األشــبال الزهيري، دار ابن يوســف ابــن عبد البر، تحقيق: أبي األشــبال الزهيري، دار ابن - - ١٢٥١٢٥

الجوزي، الدمام.الجوزي، الدمام.
الجامــع ألحكام القــرآن والمبين لما تضمنه مــن الســنة وآي الفرقان،الجامــع ألحكام القــرآن والمبين لما تضمنه مــن الســنة وآي الفرقان، محمد بن أحمد محمد بن أحمد - - ١٢٦١٢٦

القرطبي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرسالة، بيروت، طالقرطبي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرسالة، بيروت، ط١، ، 
١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.

الجامع لعلوم اإلمام أحمد،الجامع لعلوم اإلمام أحمد، تأليف: خالد الرباط وسيد عزت عيد، دار الفالح، مصر، طتأليف: خالد الرباط وسيد عزت عيد، دار الفالح، مصر، ط١، ، - - ١٢٧١٢٧
١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

الجامع لمســائل المدونة،الجامع لمســائل المدونة، ابن يونس، تحقيق مجموعة من الباحثين، جامعة أم القر، مكة ابن يونس، تحقيق مجموعة من الباحثين، جامعة أم القر، مكة - - ١٢٨١٢٨
المكرمة، دار الفكر، بيروت، طالمكرمة، دار الفكر، بيروت، ط١، ، ١٤٣٤١٤٣٤-٢٠١٣٢٠١٣م.م.

الجواهــر المضية في طبقات الحنفية،الجواهــر المضية في طبقات الحنفية، أبو محمد عبد القادر القرشــي، تحقيق: عبد الفتاح أبو محمد عبد القادر القرشــي، تحقيق: عبد الفتاح - - ١٢٩١٢٩
الحلو، دار هجر، القاهرة، طالحلو، دار هجر، القاهرة، ط٢، ، ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.

الجوهر النقي على ســنن البيهقي،الجوهر النقي على ســنن البيهقي، ابن التركماني، (مطبوع بحاشــية السنن الكبير للبيهقي ابن التركماني، (مطبوع بحاشــية السنن الكبير للبيهقي - - ١٣٠١٣٠
طبعة الهند).طبعة الهند).

دوري)، ألبي بكر بن علي الحداد، تحقيق: د. ســائد ألبي بكر بن علي الحداد، تحقيق: د. ســائد - - ١٣١١٣١ دوري)،الجوهرة النيرة (شــرح مختصــر القُ الجوهرة النيرة (شــرح مختصــر القُ
بكداش، أروقة للدراسات والنشر، طبكداش، أروقة للدراسات والنشر، ط١، ، ١٤٣٦١٤٣٦هـ. هـ. 
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الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها،الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها، أحمد كافي، دار الكتب العلمية، بيروت، أحمد كافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٤٢٠٠٤هـ.هـ.- - ١٣٢١٣٢
الحاجــة وأثرها في األحكام - دراســة نظرية تطبيقية،الحاجــة وأثرها في األحكام - دراســة نظرية تطبيقية، د. أحمد الرشــيد، كنوز إشــبيليا، د. أحمد الرشــيد، كنوز إشــبيليا، - - ١٣٣١٣٣

الرياض، طالرياض، ط١، ، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
حاشــية ابن عوض على دليل الطالب (فتح وهاب المآرب)،حاشــية ابن عوض على دليل الطالب (فتح وهاب المآرب)، أحمد بن عوضي المقدسي، أحمد بن عوضي المقدسي، - - ١٣٤١٣٤

اعتناء: فيصل العلي، غراس للنشر، طاعتناء: فيصل العلي، غراس للنشر، ط١، ، ١٤٣٤١٤٣٤هـ.هـ.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ألحمد الدردير، طبع دار إحياء الكتب العربية، بيروت.ألحمد الدردير، طبع دار إحياء الكتب العربية، بيروت.- - ١٣٥١٣٥
حاشية الشرنباللي على درر الحكام شرح غرر األحكام.حاشية الشرنباللي على درر الحكام شرح غرر األحكام.- - ١٣٦١٣٦
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج،حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، عبد الحميد الشرواني، دار الفكر، بيروت.عبد الحميد الشرواني، دار الفكر، بيروت.- - ١٣٧١٣٧
حاشــية العدوي على كفاية الطالــب الرباني،حاشــية العدوي على كفاية الطالــب الرباني، علي بن أحمد العــدوي، دار إحياء الكتب علي بن أحمد العــدوي، دار إحياء الكتب - - ١٣٨١٣٨

العربية، مصر.العربية، مصر.
حاشــية العالمة العبادي على قواعد الزركشي،حاشــية العالمة العبادي على قواعد الزركشي، ابن قاســم العبادي، ضبط نصه: محمد بن ابن قاســم العبادي، ضبط نصه: محمد بن - - ١٣٩١٣٩

رياض األحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، طرياض األحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ، ١٤٣٩١٤٣٩هـ.هـ.
حاشية زكريا األنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع،حاشية زكريا األنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحفيظ هالل تحقيق: عبد الحفيظ هالل - - ١٤٠١٤٠

الجزائري، مكتبة الرشد، الرياض، طالجزائري، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
حاشــيتا القليوبي وعميرة على شــرح جالل المحلي على منهاج الطالبين،حاشــيتا القليوبي وعميرة على شــرح جالل المحلي على منهاج الطالبين، شركة ومطبعة شركة ومطبعة - - ١٤١١٤١

مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، طمصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط٣، ، ١٣٧٥١٣٧٥هـ.هـ.
الحاوي الكبير، أبو الحســن الماوردي،الحاوي الكبير، أبو الحســن الماوردي، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار - - ١٤٢١٤٢

الكتب العلمية، بيروت، الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
حجة الله البالغة، ولي الله الدهلوي،حجة الله البالغة، ولي الله الدهلوي، تحقيق: عثمان جمعة ضميرية، الرياض، دار الكوثر، تحقيق: عثمان جمعة ضميرية، الرياض، دار الكوثر، - - ١٤٣١٤٣

ط١، ، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.
حقوق أهل الذمة،حقوق أهل الذمة، كتاب المختار، بدون تاريخ.كتاب المختار، بدون تاريخ.- - ١٤٤١٤٤
حقيقة القولين،حقيقة القولين، أبو حامد الغزالي، تحقيق: د. مســلم الدوســري، أسفار، الكويت، طأبو حامد الغزالي، تحقيق: د. مســلم الدوســري، أسفار، الكويت، ط١، ، - - ١٤٥١٤٥

١٤٣٨١٤٣٨هـ. هـ. 
حلقــة الدراســات االجتماعية للــدول العربية،حلقــة الدراســات االجتماعية للــدول العربية، الدورة الثالثة، (وســائل تنظيــم التكافل الدورة الثالثة، (وســائل تنظيــم التكافل - - ١٤٦١٤٦

االجتماعي في الدول العربية)، جامعة الدول العربية، القاهرة، االجتماعي في الدول العربية)، جامعة الدول العربية، القاهرة، ١٩٥٢١٩٥٢م.م.
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حلية األولياء وطبقات األصفياء،حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيــم األصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، طأبو نعيــم األصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤، ، - - ١٤٧١٤٧
١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.

حلية الفقهاء، ابن فارس،حلية الفقهاء، ابن فارس، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرسالة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرسالة، - - ١٤٨١٤٨
بيروت، طبيروت، ط١، ، ١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.

الخدمات االســتثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلســالمي (الصناديق والودائع الخدمات االســتثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلســالمي (الصناديق والودائع - - ١٤٩١٤٩
االستثمارية)،االستثمارية)، د. يوسف الشبيلي، دار ابن الجوزي، الدمام، طد. يوسف الشبيلي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ، ١٤٢٣١٤٢٣هـ. هـ. 

خزانة األدب ولب لباب لســان العرب،خزانة األدب ولب لباب لســان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبد السالم عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبد السالم - - ١٥٠١٥٠
هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طهارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.

الدر المنتقى في شرح الملتقى،الدر المنتقى في شرح الملتقى، العالء الحصكفي، (بهامش مجمع األنهر).العالء الحصكفي، (بهامش مجمع األنهر).- - ١٥١١٥١
درء تعارض العقل والنقل،درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق: محمد رشــاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن ابن تيمية، تحقيق: محمد رشــاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن - - ١٥٢١٥٢

سعود اإلسالمية، طسعود اإلسالمية، ط٢، ، ١٤١١١٤١١هـ.هـ.
دراسات في المحاسبة الزكوية - إيرادات رؤوس األموال الثابتة،دراسات في المحاسبة الزكوية - إيرادات رؤوس األموال الثابتة، د. صالح بن عبد الرحمن د. صالح بن عبد الرحمن - - ١٥٣١٥٣

الزهراني، دار الكتاب الجامعي، القاهرة (دون تاريخ نشر). الزهراني، دار الكتاب الجامعي، القاهرة (دون تاريخ نشر). 
درة الحجال في أســماء الرجال،درة الحجال في أســماء الرجال، ابن القاضي المكناســي، تحقيــق: د. محمد األحمدي ابن القاضي المكناســي، تحقيــق: د. محمد األحمدي - - ١٥٤١٥٤

أبو النور، المكتب العتيقة، تونس، دار التراث القاهرة، طأبو النور، المكتب العتيقة، تونس، دار التراث القاهرة، ط١، ، ١٣٩١١٣٩١هـ.هـ.
درر الحكام شرح مجلة األحكام،درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر، تعريب: فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، علي حيدر، تعريب: فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، - - ١٥٥١٥٥

بيروت.بيروت.
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة،الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر العسقالني، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ابن حجر العسقالني، مجلس دائرة المعارف العثمانية، - - ١٥٦١٥٦

حيدر آباد، الهند.حيدر آباد، الهند.
دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات،دليل اإلرشادات لحساب زكاة الشركات، بيت الزكاة بالكويت، طبيت الزكاة بالكويت، ط٥، ، ٢٠١٦٢٠١٦م.م.- - ١٥٧١٥٧
دليل التحاسب الزكوي في المملكة العربية السعودية،دليل التحاسب الزكوي في المملكة العربية السعودية، أ.د. سلطان بن محمد السلطان، دار أ.د. سلطان بن محمد السلطان، دار - - ١٥٨١٥٨

وابل، الرياض، اإلصدار الثامن، وابل، الرياض، اإلصدار الثامن، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.
دليل زكاة الشركات،دليل زكاة الشركات، أمانة زكاة الشركات االتحادية، ديوان الزكاة، السودان.أمانة زكاة الشركات االتحادية، ديوان الزكاة، السودان.- - ١٥٩١٥٩
دورة تدريبيــة عن إدارة الزكاة،دورة تدريبيــة عن إدارة الزكاة، د. محمد عبد الحليم عمر (مذكرة منشــورة على الشــبكة د. محمد عبد الحليم عمر (مذكرة منشــورة على الشــبكة - - ١٦٠١٦٠

العالمية).العالمية).
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الديبــاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،الديبــاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون المالكي، تحقيق: د.محمد ابن فرحون المالكي، تحقيق: د.محمد - - ١٦١١٦١
األحمدي أبو النور، مكتبة دار التراث، القاهرة، طاألحمدي أبو النور، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط٢، ، ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.

ديوان النابغة الجعدي،ديوان النابغة الجعدي، جمع وتحقيق وشرح: د. واضح الصمد، دار صادر، بيروت، طجمع وتحقيق وشرح: د. واضح الصمد، دار صادر، بيروت، ط١، ، - - ١٦٢١٦٢
١٩٩٨١٩٩٨م.م.

ديوان أمية بــن أبي الصلت،ديوان أمية بــن أبي الصلت، جمع وتحقيق ودراســة: د. عبد الحفيظ الســلطي، المطبعة جمع وتحقيق ودراســة: د. عبد الحفيظ الســلطي، المطبعة - - ١٦٣١٦٣
التعاونية، دمشق.التعاونية، دمشق.

الذخيرة،الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: ســعيد أعراب ومجموعة من المحققين، دار أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: ســعيد أعراب ومجموعة من المحققين، دار - - ١٦٤١٦٤
الغرب اإلسالمي، بيروت، الغرب اإلسالمي، بيروت، ١٩٩٤١٩٩٤م.م.

رد المحتار على الدر المختار شــرح تنوير األبصار،رد المحتار على الدر المختار شــرح تنوير األبصار، محمد أمين بــن عابدين، دار الفكر، محمد أمين بــن عابدين، دار الفكر، - - ١٦٥١٦٥
بيروت، بيروت، ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

الرد على من أخلد إلى األرض وجهل أن االجتهاد في عصر فرض،الرد على من أخلد إلى األرض وجهل أن االجتهاد في عصر فرض، جالل الدين السيوطي، جالل الدين السيوطي، - - ١٦٦١٦٦
مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

رسائل الرافعي،رسائل الرافعي، محمود أبو رية، الدار العمرية.محمود أبو رية، الدار العمرية.- - ١٦٧١٦٧
رســائل الصابي والشــريف الرضي،رســائل الصابي والشــريف الرضي، تحقيق: د. محمد يوســف نجم، دائرة المطبوعات تحقيق: د. محمد يوســف نجم، دائرة المطبوعات - - ١٦٨١٦٨

والنشر، الكويت، طوالنشر، الكويت، ط٢، ، ١٩٨٦١٩٨٦م.م.
رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية،رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية، د. صالح بن حميد، مركز البحث العلمي وإحياء التراث د. صالح بن حميد، مركز البحث العلمي وإحياء التراث - - ١٦٩١٦٩

بجامعة أم القر، طبجامعة أم القر، ط١، ، ١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.
رفع النقــاب عن تنقيح الشهاب،رفع النقــاب عن تنقيح الشهاب، حســين الرجراجي الشوشــاوي، تحقيق: أحمد محمد حســين الرجراجي الشوشــاوي، تحقيق: أحمد محمد - - ١٧٠١٧٠

السراح وعبد الرحمن الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض، طالسراح وعبد الرحمن الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والســبع المثاني،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والســبع المثاني، شهاب الدين اآللوسي، (مصورة شهاب الدين اآللوسي، (مصورة - - ١٧١١٧١

عن الطبعة المنيرية)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.عن الطبعة المنيرية)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
رؤوس المســائل وتحفة طالب الفضائل،رؤوس المســائل وتحفة طالب الفضائل، محيي الدين النــووي، تحقيق: د. عبد الرؤوف محيي الدين النــووي، تحقيق: د. عبد الرؤوف - - ١٧٢١٧٢

الكمالي، دار البشائر، بيروت، طالكمالي، دار البشائر، بيروت، ط١، ، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
زاد المســافر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بــن حنبل زاد المســافر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بــن حنبل ، أبو بكر عبد العزيز بن أبو بكر عبد العزيز بن - - ١٧٣١٧٣

جعفر المعروف بـ(غالم الخالل)، تحقيــق: أبي جنة الحنبلي، دار األوراق الثقافية، جدة، جعفر المعروف بـ(غالم الخالل)، تحقيــق: أبي جنة الحنبلي، دار األوراق الثقافية، جدة، 
ط١، ، ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.
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زاد المعاد مــن هدي خير العباد،زاد المعاد مــن هدي خير العباد، ابن قيــم الجوزية، تحقيق: محمــد أجمل اإلصالحي، ابن قيــم الجوزية، تحقيق: محمــد أجمل اإلصالحي، - - ١٧٤١٧٤
مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، طمطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط١، ، ١٤٣٩١٤٣٩هـ.هـ.

الزاهر في غريب ألفاظ الشــافعي الذي أودعه المزني في مختصره،الزاهر في غريب ألفاظ الشــافعي الذي أودعه المزني في مختصره، أبو منصور األزهري، أبو منصور األزهري، - - ١٧٥١٧٥
حققه: محمد جبر األلفي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، طحققه: محمد جبر األلفي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط١، ، ١٣٩٩١٣٩٩هـ.هـ.

زكاة الديون المعاصرة - دراســة تأصيليــة تطبيقية،زكاة الديون المعاصرة - دراســة تأصيليــة تطبيقية، د. عبد الله بن عيســى العايضي، دار د. عبد الله بن عيســى العايضي، دار - - ١٧٦١٧٦
الميمان، الرياض، الميمان، الرياض، ١٤٣٦١٤٣٦هـ.هـ.

زكاة الشــخصية االعتبارية وتطبيقاتها المعاصرة،زكاة الشــخصية االعتبارية وتطبيقاتها المعاصرة، د. فواز الســليم (بحث تكليمي بمرحلة د. فواز الســليم (بحث تكليمي بمرحلة - - ١٧٧١٧٧
الماجستير بالمعهد العالي للقضاء) غير منشورة.الماجستير بالمعهد العالي للقضاء) غير منشورة.

زكاة الشــخصية االعتبارية،زكاة الشــخصية االعتبارية، د. الصديق الضرير (نســخة الكترونية منشــورة على الشبكة د. الصديق الضرير (نســخة الكترونية منشــورة على الشبكة - - ١٧٨١٧٨
العالمية).العالمية).

زكاة الشــركات في الفقه اإلســالمي،زكاة الشــركات في الفقه اإلســالمي، د. حنان أبو مخ، دار المأمون للنشر والتوزيع، طد. حنان أبو مخ، دار المأمون للنشر والتوزيع، ط١، ، - - ١٧٩١٧٩
١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.

زكاة العين ومستجداتها،زكاة العين ومستجداتها، د. محمد التاويل، مراجعة وتقديم: محمد العمراوي، منشورات د. محمد التاويل، مراجعة وتقديم: محمد العمراوي، منشورات - - ١٨٠١٨٠
البشير بن عطية، فاس، المغرب، طالبشير بن عطية، فاس، المغرب، ط١، ، ١٤٤٠١٤٤٠هـ.هـ.

زكاة صناديق المؤشرات،زكاة صناديق المؤشرات، الدكتور محمد السحيباني، والدكتور عبد الله الغفيلي.الدكتور محمد السحيباني، والدكتور عبد الله الغفيلي.- - ١٨١١٨١
زكاة عروض التجــارة عند المالكية:زكاة عروض التجــارة عند المالكية: د. قيس بن محمد آل الشــيخ مبــارك، دار اإليمان، د. قيس بن محمد آل الشــيخ مبــارك، دار اإليمان، - - ١٨٢١٨٢

اإلمارات، طاإلمارات، ط١، ، ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.
السنن الكبير،السنن الكبير، البيهقي، تحقيق: مركز هجر للبحوث والدراسات، دار هجر، طالبيهقي، تحقيق: مركز هجر للبحوث والدراسات، دار هجر، ط١، ، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.- - ١٨٣١٨٣
الســنن،الســنن، ابن ماجه القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقــي، بيروت، دار الفكر، من دون ابن ماجه القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقــي، بيروت، دار الفكر، من دون - - ١٨٤١٨٤

تاريخ.تاريخ.
السنن،السنن، أبو داود، اعتناء: صالح آل الشيخ، الرياض، دار السالم.أبو داود، اعتناء: صالح آل الشيخ، الرياض، دار السالم.- - ١٨٥١٨٥
السنن،السنن، الدارقطني، تحقيق: شعيب األرناؤوط ومجموعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالدارقطني، تحقيق: شعيب األرناؤوط ومجموعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ، - - ١٨٦١٨٦

١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
سوق األوراق المالية،سوق األوراق المالية، خورشيد أشرف إقبال، مكتبة الرشد، الرياض. خورشيد أشرف إقبال، مكتبة الرشد، الرياض. ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.- - ١٨٧١٨٧
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الشخصية االعتبارية التجارية - دراســة فقهية تطبيقية على شركة المساهمة والشركة ذات الشخصية االعتبارية التجارية - دراســة فقهية تطبيقية على شركة المساهمة والشركة ذات - - ١٨٨١٨٨
المسؤولية المحدودة في النظام السعودي،المسؤولية المحدودة في النظام السعودي، منصور الغامدي، رسالة ماجستير مقدمة لقسم منصور الغامدي، رسالة ماجستير مقدمة لقسم 

الدراسات اإلسالمية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، الدراسات اإلسالمية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
الشــخصية االعتبارية ذات المسؤولية المحدودة،الشــخصية االعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، دارسة فقهية اقتصادية، د. محمد بن عيد دارسة فقهية اقتصادية، د. محمد بن عيد - - ١٨٩١٨٩

القري، مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، المجلد الخامس، العدد القري، مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، المجلد الخامس، العدد ٢، عام ، عام ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
الشــخصية االعتبارية في الفقه اإلسالمي دراســة مقارنة،الشــخصية االعتبارية في الفقه اإلسالمي دراســة مقارنة، بقلم أحمد علي عبد الله، الدار بقلم أحمد علي عبد الله، الدار - - ١٩٠١٩٠

السودانية للكتب.السودانية للكتب.
الشخصية الحكمية للشــركات المعاصرة، دراسة فقهية،الشخصية الحكمية للشــركات المعاصرة، دراسة فقهية، أحمد بن محمد بن حمد الزرين، أحمد بن محمد بن حمد الزرين، - - ١٩١١٩١

رسالة ماجستير مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رسالة ماجستير مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
١٤٢٤١٤٢٤-١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.

شرح األصبهانية،شرح األصبهانية، ابن تيمية، تحقيق: د. محمد السعوي، مكتبة دار المنهاج، الرياض، طابن تيمية، تحقيق: د. محمد السعوي، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط١، ، - - ١٩٢١٩٢
١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

شرح التلويح على التوضيح (التلويح في كشف حقائق التنقيح)،شرح التلويح على التوضيح (التلويح في كشف حقائق التنقيح)، سعد الدين التفتازاني، دار سعد الدين التفتازاني، دار - - ١٩٣١٩٣
الكتب العلمية، بيروت (مصورة على طبعة صبيح).الكتب العلمية، بيروت (مصورة على طبعة صبيح).

شــرح الرســالة،شــرح الرســالة، القاضي عبد الوهاب البغدادي، اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي، دار ابن القاضي عبد الوهاب البغدادي، اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي، دار ابن - - ١٩٤١٩٤
حزم، بيروت، طحزم، بيروت، ط١، ، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.

شــرح الزركشــي على مختصر الخرقي،شــرح الزركشــي على مختصر الخرقي، شمس الدين الزركشــي، تحقيق: د. عبد الله بن شمس الدين الزركشــي، تحقيق: د. عبد الله بن - - ١٩٥١٩٥
عبد الرحمن الجبرين، مكتبة العبيكان، الرياض، طعبد الرحمن الجبرين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط١، ، ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.

الشــرح الصغير على أقرب المســالك إلى مذهب اإلمام مالك،الشــرح الصغير على أقرب المســالك إلى مذهب اإلمام مالك، أحمــد الدردير، تحقيق: أحمــد الدردير، تحقيق: - - ١٩٦١٩٦
مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، القاهرة.مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، القاهرة.

شرح الكوكب المنير،شرح الكوكب المنير، ابن النجار الفتوحي، تحقيق: د. محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة ابن النجار الفتوحي، تحقيق: د. محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة - - ١٩٧١٩٧
العبيكان، الرياض، العبيكان، الرياض، ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.

شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار،شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار، دار الكتب العلمية، بيروت.دار الكتب العلمية، بيروت.- - ١٩٨١٩٨
الشرح الممتع على زاد المستقنع،الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام.محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام.- - ١٩٩١٩٩
شــرح المنتهى (دقائق أولي النهي شــرح منتهــى اإلرادات)،شــرح المنتهى (دقائق أولي النهي شــرح منتهــى اإلرادات)، منصــور البهوتي، تحقيق: منصــور البهوتي، تحقيق: - - ٢٠٠٢٠٠

د. عبد الله التركي، منصور البهوتي، دار عالم الكتب، الرياض، د. عبد الله التركي، منصور البهوتي، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.
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شــرح المنهج المنتخب إلى قواعــد المذهب،شــرح المنهج المنتخب إلى قواعــد المذهب، اإلمام المنجور، دراســة وتحقيق: محمد اإلمام المنجور، دراســة وتحقيق: محمد - - ٢٠١٢٠١
الشيخ محمد األمين، دار عبد الله الشنقيطي، المدينة النبوية.الشيخ محمد األمين، دار عبد الله الشنقيطي، المدينة النبوية.

شرح النووي على صحيح مسلم،شرح النووي على صحيح مسلم، المطبعة المصرية باألزهر، القاهرة، طالمطبعة المصرية باألزهر، القاهرة، ط١، ، ١٣٤٧١٣٤٧هـ.هـ.- - ٢٠٢٢٠٢
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصول،شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصول، شهاب الدين القرافي، حققه: طه شهاب الدين القرافي، حققه: طه - - ٢٠٣٢٠٣

عبد الرؤوف سعد، المكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، طعبد الرؤوف سعد، المكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، ط٢، ، ١٤١١١٤١١هـ.هـ.
شــرح حدود ابن عرفة، المســمى (الهداية الكافية الشــافية لبيان حقائــق اإلمام ابن عرفة شــرح حدود ابن عرفة، المســمى (الهداية الكافية الشــافية لبيان حقائــق اإلمام ابن عرفة - - ٢٠٤٢٠٤

الوافية)،الوافية)، محمد األنصاري الرصاع، تحقيــق: محمد أبو األجفان والطاهر المعموري، دار محمد األنصاري الرصاع، تحقيــق: محمد أبو األجفان والطاهر المعموري، دار 
الغرب، بيروت، طالغرب، بيروت، ط١، ، ١٩٩٣١٩٩٣م.م.

شــرح مختصــر الخرقي،شــرح مختصــر الخرقي، للقاضي أبي يعلــي محمد بن الحســين ابن الفــراء، تحقيق: للقاضي أبي يعلــي محمد بن الحســين ابن الفــراء، تحقيق: - - ٢٠٥٢٠٥
د. عبد الله بن عبد العزيز الفاضل، دار أطلس الخضراء، الرياض، طد. عبد الله بن عبد العزيز الفاضل، دار أطلس الخضراء، الرياض، ط١، ، ١٤٣٩١٤٣٩هـ.هـ.

شــرح مختصر الروضة،شــرح مختصر الروضة، نجم الدين الطوفي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، نجم الدين الطوفي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، - - ٢٠٦٢٠٦
مؤسسة الرسالة، بيروت، طمؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.

شرح مختصر الطحاوي،شرح مختصر الطحاوي، أبو بكر الرازي الجصاص، تحقيق مجموعة من الباحثين، عناية: أبو بكر الرازي الجصاص، تحقيق مجموعة من الباحثين، عناية: - - ٢٠٧٢٠٧
د. سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، طد. سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط١، ، ١٤٣١١٤٣١هـ هـ ٢٠١٠٢٠١٠م.م.

شرح مختصر خليل،شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي، بيروت، دار الفكر، من دون تاريخ.محمد بن عبد الله الخرشي، بيروت، دار الفكر، من دون تاريخ.- - ٢٠٨٢٠٨
شرح معاني اآلثار،شرح معاني اآلثار، أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار، ومحمد جاد الحق، أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار، ومحمد جاد الحق، - - ٢٠٩٢٠٩

عالم الكتب، طعالم الكتب، ط١، ، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
الشركات التجارية وفق نظام الشركات السعودي والتطبيقات القضائية،الشركات التجارية وفق نظام الشركات السعودي والتطبيقات القضائية، د. خالد عبد العزيز د. خالد عبد العزيز - - ٢١٠٢١٠

الرويس، الشقري للنشر، الرياض، طالرويس، الشقري للنشر، الرياض، ط١، ، ١٤٤٠١٤٤٠هـ.هـ.
البسيطة-- - ٢١١٢١١ التوصية  التضامن-شركة  العامة للشركات-شــركة  البسيطة-النظرية  التوصية  التضامن-شركة  التجارية، النظرية العامة للشركات-شــركة  التجارية،الشركات  الشركات 

الشركة ذات المسئولية المحدودة، د. سميحة القليوبي، دار النهضة العربية، القاهرة، طالشركة ذات المسئولية المحدودة، د. سميحة القليوبي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط٦.
الشركات التجارية،الشركات التجارية، د. أبو زيد رضوان، دار الفكر العربي، القاهرة، طد. أبو زيد رضوان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط١، ، ١٩٧٨١٩٧٨م.م.- - ٢١٢٢١٢
الشركات التجارية،الشركات التجارية، علي حسن يونس، دار الفكر العربي، القاهرة، علي حسن يونس، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٩٨١٩٩٨م.م.- - ٢١٣٢١٣
الشركات التجارية،الشركات التجارية، علي حسن يونس، مطبعة االعتماد، مصر.علي حسن يونس، مطبعة االعتماد، مصر.- - ٢١٤٢١٤
شركات المســاهمة في النظام السعودي دراســة مقابلة بالفقه اإلسالمي،شركات المســاهمة في النظام السعودي دراســة مقابلة بالفقه اإلسالمي، صالح بن زابن صالح بن زابن - - ٢١٥٢١٥

المرزوقي البقمي، العبيكان للنشر، طالمرزوقي البقمي، العبيكان للنشر، ط١، ، ١٤٤٠١٤٤٠هـ.هـ.
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الشــركات في الشــريعة اإلســالمية والقانون الوضعي،الشــركات في الشــريعة اإلســالمية والقانون الوضعي، د. عبد العزيز الخياط، مؤسســة د. عبد العزيز الخياط، مؤسســة - - ٢١٦٢١٦
الرسالة، بيروت، طالرسالة، بيروت، ط٤، ، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

الشــركات في الفقه اإلســالمي بحوث مقارنة،الشــركات في الفقه اإلســالمي بحوث مقارنة، الشــيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، الشــيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، - - ٢١٧٢١٧
القاهرة، القاهرة، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

الشــركات وأحكامها في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة في الشركات اإلسالمية،الشــركات وأحكامها في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة في الشركات اإلسالمية، د. محمد د. محمد - - ٢١٨٢١٨
التاويل، دار ابن حزم، طالتاويل، دار ابن حزم، ط١، ، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

الشــركة ذات المســؤولية المحدودة في الفقه اإلســالمي وقانون دولة اإلمارات العربية الشــركة ذات المســؤولية المحدودة في الفقه اإلســالمي وقانون دولة اإلمارات العربية - - ٢١٩٢١٩
المتحدة،المتحدة، عبد اللــه بن محمد الحمادي، مكتبة ابن تيمية، الشــارقة، دار المؤيد، الرياض، عبد اللــه بن محمد الحمادي، مكتبة ابن تيمية، الشــارقة، دار المؤيد، الرياض، 

ط١، ، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
الشعر والشعراء،الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة.ابن قتيبة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة.- - ٢٢٠٢٢٠
الشــيخ علي الخفيف،الشــيخ علي الخفيف، الفقيه المجدد، د. محمد عثمان شــبير، دار القلم، دمشــق، طالفقيه المجدد، د. محمد عثمان شــبير، دار القلم، دمشــق، ط١، ، - - ٢٢١٢٢١

١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
الصاحبي،الصاحبي، أحمد بــن فارس، تحقيق: الســيد أحمد صقر، مطبعة عيســى البابي الحلبي، أحمد بــن فارس، تحقيق: الســيد أحمد صقر، مطبعة عيســى البابي الحلبي، - - ٢٢٢٢٢٢

القاهرة.القاهرة.
حاح، إســماعيل بن حماد الجوهري، تحقيــق: أحمد عبد الغفور عطــار، دار العلم إســماعيل بن حماد الجوهري، تحقيــق: أحمد عبد الغفور عطــار، دار العلم - - ٢٢٣٢٢٣ حاح،الصَّ الصَّ

للماليين، بيروت، طللماليين، بيروت، ط٢، ، ١٣٩٩١٣٩٩هـ.هـ.
الصحيح (الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله الصحيح (الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله  وسننه  وسننه - - ٢٢٤٢٢٤

وأيامه)،وأيامه)، محمد بن إســماعيل البخاري، عناية: د. محمد زهيــر الناصر، دار طوق النجاة، محمد بن إســماعيل البخاري، عناية: د. محمد زهيــر الناصر، دار طوق النجاة، 
بيروت، بيروت، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.

الصحيح (المســند الصحيح المختصر من الســنن بنقل العدل عن العدل عن رســول الله الصحيح (المســند الصحيح المختصر من الســنن بنقل العدل عن العدل عن رســول الله - - ٢٢٥٢٢٥
)،)، مسلم بن الحجاج النيسابوري، عناية: د. محمد زهير الناصر، دار المنهاج، مسلم بن الحجاج النيسابوري، عناية: د. محمد زهير الناصر، دار المنهاج، 

جدة، دار طوق النجاة، بيروت، جدة، دار طوق النجاة، بيروت، ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
الصحيح (المســند الصحيح على التقاســيم واألنواع)،الصحيح (المســند الصحيح على التقاســيم واألنواع)، محمد بن حبان البستي، ترتيب: محمد بن حبان البستي، ترتيب: - - ٢٢٦٢٢٦

عالء الدين بن بلبان الفارســي، تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طعالء الدين بن بلبان الفارســي، تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ، 
١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
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النبــي - - ٢٢٧٢٢٧ عــن  الصحيــح  المســند  مــن  المختصــر  خزيمــة (مختصــر  ابــن  النبــي صحيــح  عــن  الصحيــح  المســند  مــن  المختصــر  خزيمــة (مختصــر  ابــن  صحيــح 
)،)، ابن خزيمة، تحقيق: ماهر الفحل، الميمان للنشر والتوزيع، طابن خزيمة، تحقيق: ماهر الفحل، الميمان للنشر والتوزيع، ط١، ، ١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ.

الصياغــة الفقهية في العصــر الحديث،الصياغــة الفقهية في العصــر الحديث، د. هيثــم الرومي، دار التدمريــة، الرياض، طد. هيثــم الرومي، دار التدمريــة، الرياض، ط١، ، - - ٢٢٨٢٢٨
١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.

طبقات فحول الشعراء،طبقات فحول الشعراء، محمد ســالم الجمحي، قرأه وشرحه: محمود شاكر، دار المدني محمد ســالم الجمحي، قرأه وشرحه: محمود شاكر، دار المدني - - ٢٢٩٢٢٩
بجدة.بجدة.

العزيز في شرح الوجيز،العزيز في شرح الوجيز، أبو القاسم الرافعي، حققه مجموعة من الباحثين، وراجعه، محمد أبو القاسم الرافعي، حققه مجموعة من الباحثين، وراجعه، محمد - - ٢٣٠٢٣٠
عبد الرحيم سلطان العلماء، جائزة دبي للقرآن الكريم، دبي، طعبد الرحيم سلطان العلماء، جائزة دبي للقرآن الكريم، دبي، ط١، ، ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.

عقد الجواهــر الثمينة في مذهب عالم المدينة،عقد الجواهــر الثمينة في مذهب عالم المدينة، جالل الدين عبد الله بن شــاس، دراســة جالل الدين عبد الله بن شــاس، دراســة - - ٢٣١٢٣١
وتحقيق: حميد لحمر، دار الغرب، بيروت، طوتحقيق: حميد لحمر، دار الغرب، بيروت، ط١، ، ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.

العقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية،العقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية، ابن عابدين، دار المعرفة، بيروت.ابن عابدين، دار المعرفة، بيروت.- - ٢٣٢٢٣٢
عمليــات البنوك من الوجهة القانونية،عمليــات البنوك من الوجهة القانونية، د. جمال الدين عوض، دار النهضة العربية، القاهرة، د. جمال الدين عوض، دار النهضة العربية، القاهرة، - - ٢٣٣٢٣٣

١٩٨٨١٩٨٨م.م.
العناية شرح الهداية،العناية شرح الهداية، محمد بن محمود البابرتي، (بحاشية شرح فتح القدير).محمد بن محمود البابرتي، (بحاشية شرح فتح القدير).- - ٢٣٤٢٣٤
العين،العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، - - ٢٣٥٢٣٥

دار ومكتبة هالل، بيروت.دار ومكتبة هالل، بيروت.
عيون المستجدات الفقهية في صناعة المصرفية اإلسالمية قراءة جديدة،عيون المستجدات الفقهية في صناعة المصرفية اإلسالمية قراءة جديدة، د. نزيه حماد، دار د. نزيه حماد، دار - - ٢٣٦٢٣٦

القلم، دمشق، طالقلم، دمشق، ط١، ، ١٤٣٩١٤٣٩هـ.هـ.
غاية الوصول إلى شــرح لب األصول،غاية الوصول إلى شــرح لب األصول، زكريا األنصاري، عنايــة: د. مصطفى بن حامد بن زكريا األنصاري، عنايــة: د. مصطفى بن حامد بن - - ٢٣٧٢٣٧

سميط، دار الضياء، الكويت، طسميط، دار الضياء، الكويت، ط١، ، ١٤٣٨١٤٣٨هـ.هـ.
غريب الحديث،غريب الحديث، ابن قتيبة، تحقيق: عبد الله الجبوري، مطبعة العاني بغداد، ابن قتيبة، تحقيق: عبد الله الجبوري، مطبعة العاني بغداد، ١٩٧٧١٩٧٧م.م.- - ٢٣٨٢٣٨
غريب الحديث،غريب الحديث، أبو عبيد القاســم بن ســالم، تحقيق: د. حســين محمد شرف، مراجعة: أبو عبيد القاســم بن ســالم، تحقيق: د. حســين محمد شرف، مراجعة: - - ٢٣٩٢٣٩

عبد السالم هارون، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، عبد السالم هارون، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، ١٩٨٤١٩٨٤م.م.
غمــز عيون البصائر في شــرح األشــباه والنظائر،غمــز عيون البصائر في شــرح األشــباه والنظائر، أحمد بن محمد الحمــوي، دار الكتب أحمد بن محمد الحمــوي، دار الكتب - - ٢٤٠٢٤٠

العلمية، بيروت، طالعلمية، بيروت، ط١، ، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
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الفائق في غريب الحديث،الفائق في غريب الحديث، جار الله الزمخشري، تحقيق: علي البجاوي، محمد أبو الفضل جار الله الزمخشري، تحقيق: علي البجاوي، محمد أبو الفضل - - ٢٤١٢٤١
إبراهيم، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه، طإبراهيم، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط٢.

ا، جمع ودراسة: أ.د. محمد جمع ودراسة: أ.د. محمد - - ٢٤٢٢٤٢ ا،فتاو اإلمام محمد الخضر حســين شيخ الجامع األزهر سابقً فتاو اإلمام محمد الخضر حســين شيخ الجامع األزهر سابقً
عثمان شبير، دار القلم، دمشق، طعثمان شبير، دار القلم، دمشق، ط١، ، ١٤٣٨١٤٣٨هـ.هـ.

فتاو الزكاة، ترجمة رضوان الفالحي، مراجعة: د. رفيق المصري، مركز أبحاث االقتصاد فتاو الزكاة، ترجمة رضوان الفالحي، مراجعة: د. رفيق المصري، مركز أبحاث االقتصاد - - ٢٤٣٢٤٣
اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز، طاإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز، ط١، ، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.

فتاو السبكي،فتاو السبكي، تقي الدين السبكي، تحقيق: حسام الدين القدسي، دار الجيل، بيروت.تقي الدين السبكي، تحقيق: حسام الدين القدسي، دار الجيل، بيروت.- - ٢٤٤٢٤٤
فتاو الشــيخ اإلمام محمد الطاهر ابن عاشــور،فتاو الشــيخ اإلمام محمد الطاهر ابن عاشــور، جمع وتحقيق: د. محمد بوزغيبة، مركز جمع وتحقيق: د. محمد بوزغيبة، مركز - - ٢٤٥٢٤٥

جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، طجمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ط١، ، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
الفتاو الكبر،الفتاو الكبر، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، طابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ، ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.- - ٢٤٦٢٤٦
فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، جمع الشــيح أحمد الدويش، طبع ونشر، جمع الشــيح أحمد الدويش، طبع ونشر، - - ٢٤٧٢٤٧

الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
الفتاو الهندية،الفتاو الهندية، مجموعة من علماء الهند، دار الفكر، بيروت، مجموعة من علماء الهند، دار الفكر، بيروت، ١٤١١١٤١١هـ.هـ.- - ٢٤٨٢٤٨
فتاو فقهية معاصرة (مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عن مجمع الفقه اإلســالمي فتاو فقهية معاصرة (مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عن مجمع الفقه اإلســالمي - - ٢٤٩٢٤٩

بالهندبالهند النــدوات (النــدوات (١-٣٢٣٢) القــرارات () القــرارات (١-١٠٠١٠٠)، مجمع الفقه اإلســالمي بالهند، الدار )، مجمع الفقه اإلســالمي بالهند، الدار 
المغربية، دار الكلمة القاهرة، طالمغربية، دار الكلمة القاهرة، ط١، ، ٢٠١٦٢٠١٦م.م.

فتاو مصطفى الزرقا،فتاو مصطفى الزرقا، عناية: مجد أحمد مكي، دار القلم، دمشق، طعناية: مجد أحمد مكي، دار القلم، دمشق، ط٢، ، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.- - ٢٥٠٢٥٠
فتح الباري شــرح صحيح البخاري،فتح الباري شــرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، أشرف على طبعه: محب الدين ابن حجر العسقالني، أشرف على طبعه: محب الدين - - ٢٥١٢٥١

الخطيب، دار المعرفة، بيروت (مصورة عن الطبعة السلفية األولى).الخطيب، دار المعرفة، بيروت (مصورة عن الطبعة السلفية األولى).
فتح الباري في شــرح صحيــح البخاري،فتح الباري في شــرح صحيــح البخاري، ابن رجب الحنبلي، تحقيــق: طارق عوض الله ابن رجب الحنبلي، تحقيــق: طارق عوض الله - - ٢٥٢٢٥٢

محمد، دار ابن الجوزي، الدمام، طمحمد، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
فتح القدير،فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام، دار صادر، بيروت، نســخة مصورة عن الطبعة األميرية كمال الدين ابن الهمام، دار صادر، بيروت، نســخة مصورة عن الطبعة األميرية - - ٢٥٣٢٥٣

ببوالق، ببوالق، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.
فتح الملك العزيز بشــرح الوجيز،فتح الملك العزيز بشــرح الوجيز، علي بن البهاء البغدادي، تحقيــق: أ. د. عبد الملك بن علي بن البهاء البغدادي، تحقيــق: أ. د. عبد الملك بن - - ٢٥٤٢٥٤

دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، طدهيش، مكتبة النهضة الحديثة، ط١، ، ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
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فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطالب (حاشية الجمل)،فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطالب (حاشية الجمل)، سليمان بن عمر العجيلي، دار سليمان بن عمر العجيلي، دار - - ٢٥٥٢٥٥
إحياء التراث العربي، بيروت.إحياء التراث العربي، بيروت.

الفروع،الفروع، شــمس الدين ابن مفلح، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة شــمس الدين ابن مفلح، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة - - ٢٥٦٢٥٦
الرسالة بيروت، دار المؤيد، الرياض، الرسالة بيروت، دار المؤيد، الرياض، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.

الفروق،الفروق، القرافي، تحقيق: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالقرافي، تحقيق: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.- - ٢٥٧٢٥٧
الفصول فــي األصول،الفصول فــي األصول، أبو بكر الجصاص، دراســة وتحقيق: د. عجيل النشــمي، وزارة أبو بكر الجصاص، دراســة وتحقيق: د. عجيل النشــمي، وزارة - - ٢٥٨٢٥٨

األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، طاألوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط٢، ، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
فقه الزكاة دراســة مقارنة ألحكامها وفلســفتها في ضوء القرآن والسنة،فقه الزكاة دراســة مقارنة ألحكامها وفلســفتها في ضوء القرآن والسنة، مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، - - ٢٥٩٢٥٩

بيروت، طبيروت، ط٢٠٢٠، ، ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.
فقه ومحاســبة الزكاة لألفراد والشــركات،فقه ومحاســبة الزكاة لألفراد والشــركات، د. عبد الســتار أبو غدة، د. حسين شحاته، دلة د. عبد الســتار أبو غدة، د. حسين شحاته، دلة - - ٢٦٠٢٦٠

البركة، جدة.البركة، جدة.
الفقيه والمتفقــه: الخطيب البغدادي،الفقيه والمتفقــه: الخطيب البغدادي، تحقيــق: عادل العزازي، دار ابــن الجوزي، طتحقيــق: عادل العزازي، دار ابــن الجوزي، ط١، ، - - ٢٦١٢٦١

١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي،الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، عناية أحمد محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، عناية أحمد - - ٢٦٢٢٦٢

صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، طصالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ، ١٤١٦١٤١٦هـ. هـ. 
فهرس ابــن عطية،فهرس ابــن عطية، تحقيق: محمد أبــو األجفان ومحمد الزاهي، دار الغرب اإلســالمي، تحقيق: محمد أبــو األجفان ومحمد الزاهي، دار الغرب اإلســالمي، - - ٢٦٣٢٦٣

بيروت، طبيروت، ط٢، ، ١٩٨٣١٩٨٣م.م.
فهرس الفهــارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشــيخات والمسلســالت،فهرس الفهــارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشــيخات والمسلســالت، عبد الحي عبد الحي - - ٢٦٤٢٦٤

الكتاني، اعتناء: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طالكتاني، اعتناء: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط٢، ، ١٤٠٢١٤٠٢هـ.هـ.
فهرســت الرصاع،فهرســت الرصاع، أبو عبد الله محمد األنصاري، تحقيق: محمد العنابي، المكتبة العتيقة، أبو عبد الله محمد األنصاري، تحقيق: محمد العنابي، المكتبة العتيقة، - - ٢٦٥٢٦٥

تونس.تونس.
الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيــد القيرواني،الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيــد القيرواني، أحمد بن غنيــم النفراوي، المكتبة أحمد بن غنيــم النفراوي، المكتبة - - ٢٦٦٢٦٦

التجارية الكبر، القاهرة.التجارية الكبر، القاهرة.
الفوائــد في اختصار المقاصد (القواعد الصغر)،الفوائــد في اختصار المقاصد (القواعد الصغر)، عزالدين بن عبد الســالم، تحقيق: إياد عزالدين بن عبد الســالم، تحقيق: إياد - - ٢٦٧٢٦٧

خالد الطباع، دار الفكر، دمشق، خالد الطباع، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٦١٩٩٦م.م.
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قاعدة التقديرات الشــرعية - دارســة نظرية تأصيلية تطبيقية،قاعدة التقديرات الشــرعية - دارســة نظرية تأصيلية تطبيقية، د. حاتم بوسمة، دار سحنون د. حاتم بوسمة، دار سحنون - - ٢٦٨٢٦٨
تونس، دار ابن حزم، بيروت، طتونس، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ، ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.

قاعدة المشــقة تجلب التيسير دراســة نظرية تأصيلية تطبيقية،قاعدة المشــقة تجلب التيسير دراســة نظرية تأصيلية تطبيقية، د. يعقوب الباحسين، مكتبة د. يعقوب الباحسين، مكتبة - - ٢٦٩٢٦٩
الرشد، الرياض، طالرشد، الرياض، ط٢، ، ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.

القاموس المحيط،القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.- - ٢٧٠٢٧٠
القانون التجاري (شركات األموال)،القانون التجاري (شركات األموال)، مصطفى كمال طه، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة، مصطفى كمال طه، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة، - - ٢٧١٢٧١

١٩٩٨١٩٩٨م.م.
القانون التجاري السعودي،القانون التجاري السعودي، د. محمد حسن الجبر، الدار الوطنية للنشر، طد. محمد حسن الجبر، الدار الوطنية للنشر، ط٢، ، ١٤٠٨١٤٠٨هـ.هـ.- - ٢٧٢٢٧٢
القانون التجاري،القانون التجاري، د. علي البارودي ود. محمد فريــد العريني، دار المطبوعات الجامعية، د. علي البارودي ود. محمد فريــد العريني، دار المطبوعات الجامعية، - - ٢٧٣٢٧٣

اإلسكندرية، اإلسكندرية، ١٩٨٦١٩٨٦. . 
القانون التجاري،القانون التجاري، محمود سمير الشرقاوي، دار النهضة العربية، القاهرة،محمود سمير الشرقاوي، دار النهضة العربية، القاهرة،١٩٨٤١٩٨٤م.م.- - ٢٧٤٢٧٤
القانون التجاري،القانون التجاري، مصطفى كمال طه، المكتب المصري الحديث، القاهرة، مصطفى كمال طه، المكتب المصري الحديث، القاهرة، ١٩٧١١٩٧١م.م.- - ٢٧٥٢٧٥
قانون العقود الفرنســي الجديد باللغة العربية المــواد (قانون العقود الفرنســي الجديد باللغة العربية المــواد (١١٠٠١١٠٠) إلى ) إلى ١٢٣١١٢٣١-٧ من القانون  من القانون - - ٢٧٦٢٧٦

المدني الفرنســي،المدني الفرنســي، ترجمة د. محمد حســن قاســم، منشــورات الحلبي الحقوقية، طترجمة د. محمد حســن قاســم، منشــورات الحلبي الحقوقية، ط١، ، 
٢٠١٨٢٠١٨م.م.

القانون المدني،القانون المدني، االلتزامات، المصادر، العقد، أ.د. محمد حسن قاسم، منشورات الحلبي االلتزامات، المصادر، العقد، أ.د. محمد حسن قاسم، منشورات الحلبي - - ٢٧٧٢٧٧
الحقوقية، بيروت، طالحقوقية، بيروت، ط٢، ، ٢٠١٨٢٠١٨م.م.

قرارات المجمع الفقهي اإلســالمي بمكــة المكرمة،قرارات المجمع الفقهي اإلســالمي بمكــة المكرمة، الدورات من األولى إلى الســابعة الدورات من األولى إلى الســابعة - - ٢٧٨٢٧٨
عشــرة القرارات من األول إلى الثاني بعد المائة، المجمع الفقهي اإلسالمي، رابطة العالم عشــرة القرارات من األول إلى الثاني بعد المائة، المجمع الفقهي اإلسالمي، رابطة العالم 

اإلسالمي، طاإلسالمي، ط٢.
قواعد األحكام فــي إصالح األنام (القواعد الكبر)،قواعد األحكام فــي إصالح األنام (القواعد الكبر)، عز الدين بن عبد الســالم، تحقيق: عز الدين بن عبد الســالم، تحقيق: - - ٢٧٩٢٧٩

د. نزيه حماد ود. عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، طد. نزيه حماد ود. عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، ط١، ، ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
قواعد التقديرات الشرعية وتطبيقاتها في المعاوضات المالية،قواعد التقديرات الشرعية وتطبيقاتها في المعاوضات المالية، د. يوسف بن محمد الشحي، د. يوسف بن محمد الشحي، - - ٢٨٠٢٨٠

مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، طمكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، ط١، ، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
قواعد الفقه،قواعد الفقه، أبو عبد الله المقري، تحقيق: د. محمــد الدردابي، دار الزمان، الرباط، طأبو عبد الله المقري، تحقيق: د. محمــد الدردابي، دار الزمان، الرباط، ط١، ، - - ٢٨١٢٨١

٢٠١٢٢٠١٢م. م. 
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القواعــد النورانية، ابــن تيمية،القواعــد النورانية، ابــن تيمية، تحقيق: أحمــد الخليل، دار ابن الجــوزي، الدمام، طتحقيق: أحمــد الخليل، دار ابن الجــوزي، الدمام، ط١، ، - - ٢٨٢٢٨٢
١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.

القواعــد والضوابط الفقهية القرافية - زمرة التمليــكات المالية،القواعــد والضوابط الفقهية القرافية - زمرة التمليــكات المالية، د. عادل بن عبد القادر بن د. عادل بن عبد القادر بن - - ٢٨٣٢٨٣
محمد ولي قوتة، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، طمحمد ولي قوتة، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط١، ، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.

القواعد،القواعد، تقي الدين الحصني، د. عبد الرحمن الشعالن ود. جبريل البصيلي، مكتبة الرشد، تقي الدين الحصني، د. عبد الرحمن الشعالن ود. جبريل البصيلي، مكتبة الرشد، - - ٢٨٤٢٨٤
الرياض، طالرياض، ط١، ، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.

القياس واإلفصاح المحاســبي في القوائم المالية وفق المعايير المحاســبية الدولية،القياس واإلفصاح المحاســبي في القوائم المالية وفق المعايير المحاســبية الدولية، شادو شادو - - ٢٨٥٢٨٥
عبد اللطيف، رسالة ماجســتير، بجامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم االقتصادية والتجارية عبد اللطيف، رسالة ماجســتير، بجامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

وعلوم التسيير (رسالة علمية منشورة إلكترونيا).وعلوم التسيير (رسالة علمية منشورة إلكترونيا).
الكافي،الكافي، ابن قدامة المقدســي، تحقيــق: د. عبد اللــه التركي، دار هجــر، القاهرة، طابن قدامة المقدســي، تحقيــق: د. عبد اللــه التركي، دار هجــر، القاهرة، ط١، ، - - ٢٨٦٢٨٦

١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
كشاف القناع عن متن اإلقناع،كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور البهوتي، تحقيق لجنة من وزارة العدل، وزارة العدل، منصور البهوتي، تحقيق لجنة من وزارة العدل، وزارة العدل، - - ٢٨٧٢٨٧

ط١، ، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.
الكشــاف عن حقائــق غوامض التنزيــل وعيون األقاويل فــي وجــوه التأويل،الكشــاف عن حقائــق غوامض التنزيــل وعيون األقاويل فــي وجــوه التأويل، جار الله جار الله - - ٢٨٨٢٨٨

الزمخشري، دار المعرفة، بيروت.الزمخشري، دار المعرفة، بيروت.
كشف األســرار شــرح أصول البزدوي،كشف األســرار شــرح أصول البزدوي، عالء الدين البخاري، (مصورة عن دار سعادات عالء الدين البخاري، (مصورة عن دار سعادات - - ٢٨٩٢٨٩

١٣٠٨١٣٠٨هـ.)، دار الكتاب اإلسالمي.هـ.)، دار الكتاب اإلسالمي.
كشــف اللثام شرح عمدة األحكام،كشــف اللثام شرح عمدة األحكام، شمس الدين الســفاريني، اعتنى به: نور الدين طالب، شمس الدين الســفاريني، اعتنى به: نور الدين طالب، - - ٢٩٠٢٩٠

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، طوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط٣، ، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
كشــف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطا،كشــف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطا، محمد الطاهر ابن عاشور، ضبط محمد الطاهر ابن عاشور، ضبط - - ٢٩١٢٩١

نصه: د. طه بوسريح التونسي، دار سحنون، تونس، دار السالم، القاهرة، طنصه: د. طه بوسريح التونسي، دار سحنون، تونس، دار السالم، القاهرة، ط١، ، ١٤٢٧١٤٢٧هـ. هـ. 
الكشــف عن وجوه القراءات وعللها وحججها،الكشــف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، مكي بن أبــي طالب، تحقيق: أبي طالب مكي بن أبــي طالب، تحقيق: أبي طالب - - ٢٩٢٢٩٢

القيسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالقيسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٥، ، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
الكليات،الكليات، الكفوي، تحقيق: د. عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الكفوي، تحقيق: د. عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، - - ٢٩٣٢٩٣

ط١، ، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
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كنز الراغبين في شــرح منهاج الطالبين،كنز الراغبين في شــرح منهاج الطالبين، جــالل الدين المحلي، عني بــه: محمود صالح جــالل الدين المحلي، عني بــه: محمود صالح - - ٢٩٤٢٩٤
الحديدي، دار المنهاج، جدة، طالحديدي، دار المنهاج، جدة، ط٢، ، ١٤٣٤١٤٣٤هـ.ح المحلي على المنهاج.هـ.ح المحلي على المنهاج.

اللباب في شــرح الكتاب،اللباب في شــرح الكتاب، عبد الغني الميداني، تحقيــق: محمد محيي الدين عبد الحميد، عبد الغني الميداني، تحقيــق: محمد محيي الدين عبد الحميد، - - ٢٩٥٢٩٥
المكتبة العلمية، بيروت.المكتبة العلمية، بيروت.

لسان العرب،لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بيروت، طالبن منظور، دار صادر، بيروت، ط١.- - ٢٩٦٢٩٦
مبادئ المحاســبة المالية القياس واإلفصاح في القوائم الماليــة،مبادئ المحاســبة المالية القياس واإلفصاح في القوائم الماليــة، د. رضوان حلوة حنان، د. رضوان حلوة حنان، - - ٢٩٧٢٩٧

د. نزار فليح البلداوي، مكتبة الجامعة الشارقة. د. نزار فليح البلداوي، مكتبة الجامعة الشارقة. 
مبادئ المراجعة مقدمة للمعايير الدوليــة للمراجعة،مبادئ المراجعة مقدمة للمعايير الدوليــة للمراجعة، ريك هايز، هيليب واالج، هانز جور ريك هايز، هيليب واالج، هانز جور - - ٢٩٨٢٩٨

تميكر، ترجمة ونشر، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تميكر، ترجمة ونشر، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.
المبسوط،المبسوط، شمس األئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، شمس األئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.- - ٢٩٩٢٩٩
المجتبى من الســنن، (سنن النسائي الصغير)،المجتبى من الســنن، (سنن النسائي الصغير)، اإلمام النســائي، اعتناء وترقيم: عبد الفتاح اإلمام النســائي، اعتناء وترقيم: عبد الفتاح - - ٣٠٠٣٠٠

أبو غدة، دار البشائر، بيروت، طأبو غدة، دار البشائر، بيروت، ط٣، ، ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
مجلة األحكام العدلية،مجلة األحكام العدلية، دار ابن حزم، بيروت.دار ابن حزم، بيروت.- - ٣٠١٣٠١
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة التعاون اإلسالمي، دار القلم، دمشق.منظمة التعاون اإلسالمي، دار القلم، دمشق.- - ٣٠٢٣٠٢
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة،مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الجزء األول، المطابع األميرية، الجزء األول، المطابع األميرية، ١٩٥٣١٩٥٣م.م.- - ٣٠٣٣٠٣
مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر،مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر، عبد الرحمن بن محمد شيخي، بيروت، دار إحياء التراث عبد الرحمن بن محمد شيخي، بيروت، دار إحياء التراث - - ٣٠٤٣٠٤

العربي، بدون تاريخ.العربي، بدون تاريخ.
ا، د. شوقي ضيف، مجمع اللغة العربية، القاهرة، طد. شوقي ضيف، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط١، ، - - ٣٠٥٣٠٥ ا،مجمع اللغة العربية في خمسين عامً مجمع اللغة العربية في خمسين عامً

١٤٠٤١٤٠٤هـ.هـ.
مجمل اللغة: ابن فارس،مجمل اللغة: ابن فارس، دراســة وتحقيق: زهير عبد المحســن سلطان، مؤسسة الرسالة، دراســة وتحقيق: زهير عبد المحســن سلطان، مؤسسة الرسالة، - - ٣٠٦٣٠٦

بيروت، طبيروت، ط٢، ، ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.
المجموع المذهب في قواعد المذهب،المجموع المذهب في قواعد المذهب، صالح الدين العالئي، تحقيق ودراســة: د. محمد صالح الدين العالئي، تحقيق ودراســة: د. محمد - - ٣٠٧٣٠٧

ابن عبد الغفار الشريف، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، طابن عبد الغفار الشريف، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط١، ، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
مجموع رســائل الحافظ ابن رجب الحنبلي،مجموع رســائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، دراســة وتحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني، دراســة وتحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني، - - ٣٠٨٣٠٨

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، طالفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، ط١، ، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
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المجموع شرح المهذب،المجموع شرح المهذب، محيي الدين النووي، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.محيي الدين النووي، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.- - ٣٠٩٣٠٩
مجموع فتاو شيخ اإلســالم أحمد بن تيمية،مجموع فتاو شيخ اإلســالم أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد - - ٣١٠٣١٠

ابن قاســم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف، المدينــة المنورة، طابن قاســم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف، المدينــة المنورة، ط١، ، 
١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.

ا ١٩٣٤١٩٣٤-١٩٨٤١٩٨٤م،م، أخرجها محمد شــوقي أخرجها محمد شــوقي - - ٣١١٣١١ ا مجموعــة القرارات العلمية في خمســين عامً مجموعــة القرارات العلمية في خمســين عامً
أمين، وإبراهيم الترزي، مجمع اللغة العربية، القاهرة.أمين، وإبراهيم الترزي، مجمع اللغة العربية، القاهرة.

ا، حسين حسن الخطيب، دار يافا العلمية، األردن، حسين حسن الخطيب، دار يافا العلمية، األردن، ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.- - ٣١٢٣١٢ ا وتطبيقً ا،محاسبة الزكاة فقهً ا وتطبيقً محاسبة الزكاة فقهً
ا، حسين شحاتة، دار التوزيع والنشر (مكتبه اإلعالم)، حسين شحاتة، دار التوزيع والنشر (مكتبه اإلعالم)، - - ٣١٣٣١٣ ا وتطبيقً ا ونظامً ا،محاسبة الزكاة مفهومً ا وتطبيقً ا ونظامً محاسبة الزكاة مفهومً

القاهرة.القاهرة.
محاسبة الزكاة والضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة،محاسبة الزكاة والضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة، د. كوثر األبجي، دار القلم، د. كوثر األبجي، دار القلم، - - ٣١٤٣١٤

ط١، ، ١٩٨٧١٩٨٧م.م.
المحاسبة الزكوية عن الذمم الدائنة دراسة فقهية محاسبية مقارنة،المحاسبة الزكوية عن الذمم الدائنة دراسة فقهية محاسبية مقارنة، د. صالح بن عبد الرحمن د. صالح بن عبد الرحمن - - ٣١٥٣١٥

الســعد، كرســي الدكتور عبد الهادي بن حســن طاهر، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، الســعد، كرســي الدكتور عبد الهادي بن حســن طاهر، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 
١٤٣٥١٤٣٥هـهـ

المحاسبة الضريبية والزكوية في المملكة العربية السعودية،المحاسبة الضريبية والزكوية في المملكة العربية السعودية، د.سعد الهويمل، معهد اإلدارة د.سعد الهويمل، معهد اإلدارة - - ٣١٦٣١٦
العامة، طالعامة، ط١، ، ٢٠١٣٢٠١٣م.م.

المحاســبة المالية اإلســالمية مبادئ المحاســبة وأصولها،المحاســبة المالية اإلســالمية مبادئ المحاســبة وأصولها، د. حسين حســن الخطيب، د. حسين حســن الخطيب، - - ٣١٧٣١٧
الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طالجنادرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط١، ، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

المحاسبة المالية،المحاسبة المالية، والتر هاريسون وتشارلز هرونجرن، وليام توماس، ثمن سواردي (الطبعة والتر هاريسون وتشارلز هرونجرن، وليام توماس، ثمن سواردي (الطبعة - - ٣١٨٣١٨
التاسعة) طالتاسعة) ط١، ترجمة ونشر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ، ترجمة ونشر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.

المحاســبة المتوسطة،المحاســبة المتوسطة، كين لو وجورج فيشر، ترجمة ونشــر: الهيئة السعودية للمحاسبين كين لو وجورج فيشر، ترجمة ونشــر: الهيئة السعودية للمحاسبين - - ٣١٩٣١٩
القانونيين، الرياض، الطبعة الثالثة (النسخة العربية األولى)، القانونيين، الرياض، الطبعة الثالثة (النسخة العربية األولى)، ١٤٣٨١٤٣٨-٢٠١٧٢٠١٧هـ.هـ.

، د. شوقي إسماعيل شحاتة، مكتبة األنجلو، القاهرة، طد. شوقي إسماعيل شحاتة، مكتبة األنجلو، القاهرة، ط١، ، - - ٣٢٠٣٢٠ ا وعمالً ،محاسبة زكاة المال علمً ا وعمالً محاسبة زكاة المال علمً
١٩٧٠١٩٧٠م.م.

المحاسبة في اإلسالم،المحاسبة في اإلسالم، د. محمد سعيد عبد السالم، دار البيان العربي، جدة، طد. محمد سعيد عبد السالم، دار البيان العربي، جدة، ط١، ، ١٤٠٢١٤٠٢هـهـ- - ٣٢١٣٢١



٤٥٥٤٥٥

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

محاسن الشريعة،محاسن الشريعة، أبو بكر الشاشي (القفال الكبير)، اعتنى به: محمد علي سمك، دار الكتب أبو بكر الشاشي (القفال الكبير)، اعتنى به: محمد علي سمك، دار الكتب - - ٣٢٢٣٢٢
العلمية، بيروت، طالعلمية، بيروت، ط١، ، ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

محاســن الشريعة،محاســن الشريعة، أبو بكر الشاشي (القفال الكبير)، من أول الكتاب إلى آخر كتاب النكاح أبو بكر الشاشي (القفال الكبير)، من أول الكتاب إلى آخر كتاب النكاح - - ٣٢٣٣٢٣
تحقيق: كمال الحاج العروســي، رسالة علمية غير منشورة، جامعة أم القر، كلية الشريعة تحقيق: كمال الحاج العروســي، رسالة علمية غير منشورة، جامعة أم القر، كلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية، والدراسات اإلسالمية، ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.
المحــرر الوجيز في تفســير الكتاب العزيز،المحــرر الوجيز في تفســير الكتاب العزيز، ابن عطية األندلســي، تحقيــق: مجموعة من ابن عطية األندلســي، تحقيــق: مجموعة من - - ٣٢٤٣٢٤

المحققين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طالمحققين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط٢، ، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
المحصول فــي علم أصول الفقه،المحصول فــي علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، دراســة وتحقيق: طه جابر علواني، فخر الدين الرازي، دراســة وتحقيق: طه جابر علواني، - - ٣٢٥٣٢٥

مؤسسة الرسالة، بيروت، طمؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ، ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.
المحصول في علوم الزكاة،المحصول في علوم الزكاة، أ.د رفيق يونس المصري، دار المكتبي، دمشق، طأ.د رفيق يونس المصري، دار المكتبي، دمشق، ط١، ، ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ - - ٣٢٦٣٢٦

-٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
المحكم والمحيط األعظم،المحكم والمحيط األعظم، ابن سيده، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، معهد المخطوطات ابن سيده، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، معهد المخطوطات - - ٣٢٧٣٢٧

العربية، طالعربية، ط١، ، ١٣٧٧١٣٧٧هـ.هـ.
المحلى باآلثار،المحلى باآلثار، علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، دار الجيل، بيروت.علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، دار الجيل، بيروت.- - ٣٢٨٣٢٨
مختار الصحاح،مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، عني به: محمد خاطر بك، دار الفكر، بيروت، محمد بن أبي بكر الرازي، عني به: محمد خاطر بك، دار الفكر، بيروت، - - ٣٢٩٣٢٩

١٤٠١١٤٠١هـ.هـ.
المختصر الفقهي،المختصر الفقهي، ابن عرفة، تحقيق: حافظ عبد الرحمن خير، مسجد ومركز الفاروق عمر ابن عرفة، تحقيق: حافظ عبد الرحمن خير، مسجد ومركز الفاروق عمر - - ٣٣٠٣٣٠

ابن الخطاب ابن الخطاب ، ط، ط١، ، ١٤٣٥١٤٣٥هـ.هـ.
المخصص،المخصص، ابن ســيده، قدم له: خليل إبراهيم جفال، دار إحيــاء التراث العربي، بيروت، ابن ســيده، قدم له: خليل إبراهيم جفال، دار إحيــاء التراث العربي، بيروت، - - ٣٣١٣٣١

ط١، ، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
المدخل إلى القانون،المدخل إلى القانون، د. حسن كيرة، منشأة المعارف باإلسكندرية. د. حسن كيرة، منشأة المعارف باإلسكندرية. - - ٣٣٢٣٣٢
المدونة الكبر لإلمام مالك،المدونة الكبر لإلمام مالك، رواية سحنون، دار الكتب العلمية، بيروت.رواية سحنون، دار الكتب العلمية، بيروت.- - ٣٣٣٣٣٣
المســالك في شــرح موطأ مالك،المســالك في شــرح موطأ مالك، القاضي أبو بكر ابن العربي، قــرأه وعلق عليه: محمد القاضي أبو بكر ابن العربي، قــرأه وعلق عليه: محمد - - ٣٣٤٣٣٤

السليماني وعائشة السليماني، دار الغرب، طالسليماني وعائشة السليماني، دار الغرب، ط١، ، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
المســاواة بين المواطن المســلم وغيره في التكاليف المالية في ظل تطبيق الزكاة المشكلة المســاواة بين المواطن المســلم وغيره في التكاليف المالية في ظل تطبيق الزكاة المشكلة - - ٣٣٥٣٣٥

والحلول،والحلول، عبد الله الثمالي، مجلة جامعة أم القر لعلوم الشريعة واللغة العربية.عبد الله الثمالي، مجلة جامعة أم القر لعلوم الشريعة واللغة العربية.



٤٥٦٤٥٦

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

مســائل اإلمام أحمد رواية ابنه صالح،مســائل اإلمام أحمد رواية ابنه صالح، طبع بإشــراف طارق عوض الله محمد، دار الوطن طبع بإشــراف طارق عوض الله محمد، دار الوطن - - ٣٣٦٣٣٦
للنشر، طللنشر، ط١، ، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

مســائل اإلمام أحمد رواية أبي داود،مســائل اإلمام أحمد رواية أبي داود، تحقيق: طارق عوض اللــه محمد، مكتبة ابن تيمية، تحقيق: طارق عوض اللــه محمد، مكتبة ابن تيمية، - - ٣٣٧٣٣٧
القاهرة، طالقاهرة، ط١، ، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.

مسائل اإلمام أحمد رواية إســحاق بن إبراهيم بن هانئ،مسائل اإلمام أحمد رواية إســحاق بن إبراهيم بن هانئ، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب تحقيق: زهير الشاويش، المكتب - - ٣٣٨٣٣٨
اإلسالمي، بيروت. اإلسالمي، بيروت. 

مســائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد الله،مســائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد الله، تحقيق: د. علي بن ســليمان المهنا، مكتبة الدار، تحقيق: د. علي بن ســليمان المهنا، مكتبة الدار، - - ٣٣٩٣٣٩
المدينة النبوية، طالمدينة النبوية، ط١، ، ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.

مســائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور الكوسج،مســائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور الكوسج، تحقيق: خالد تحقيق: خالد - - ٣٤٠٣٤٠
الرباط، ومجموعة، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الثقبة، طالرباط، ومجموعة، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الثقبة، ط١، ، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.

مسائل الزكاة المعاصرة دراسة فقهية تأصيلية،مسائل الزكاة المعاصرة دراسة فقهية تأصيلية، د. حسن عبد الرحمن الحسيني، دار النوادر د. حسن عبد الرحمن الحسيني، دار النوادر - - ٣٤١٣٤١
اللبنانية، طاللبنانية، ط١، ، ١٤٣٥١٤٣٥هـ.هـ.

المســتدرك على الصحيحين،المســتدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، (مصور عن الطبعة الهندية) دار الفكر، الحاكم النيسابوري، (مصور عن الطبعة الهندية) دار الفكر، - - ٣٤٢٣٤٢
بيروت. بيروت. 

المســتصفى من علم األصول،المســتصفى من علم األصول، أبو حامد الغزالي، تحقيق: محمد سليمان األشقر، مؤسسة أبو حامد الغزالي، تحقيق: محمد سليمان األشقر، مؤسسة - - ٣٤٣٣٤٣
الرسالة، بيروت، طالرسالة، بيروت، ط١، ، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.

المسند،المسند، أبو داود الطيالسي، تحقيق: د. محمد التركي، دار هجر، القاهرة، طأبو داود الطيالسي، تحقيق: د. محمد التركي، دار هجر، القاهرة، ط١، ، ١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.- - ٣٤٤٣٤٤
المســند،المســند، أحمد بن حنبل، المشرف على التحقيق: شــعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، أحمد بن حنبل، المشرف على التحقيق: شــعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، - - ٣٤٥٣٤٥

ط١، ، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
مسؤولية الشريك في الشركة،مسؤولية الشريك في الشركة، د. خالد الماجد، رسالة دكتوراة بكلية الشريعة بجامعة اإلمام د. خالد الماجد، رسالة دكتوراة بكلية الشريعة بجامعة اإلمام - - ٣٤٦٣٤٦

 محمد بن سعود اإلسالمية (غير منشورة). محمد بن سعود اإلسالمية (غير منشورة).
المســؤولية المحدودة في الشركات دراســة تأصيلية تطبيقية،المســؤولية المحدودة في الشركات دراســة تأصيلية تطبيقية، د. مســاعد الحقيل، بحث د. مســاعد الحقيل، بحث - - ٣٤٧٣٤٧

م، مجلة العدل، العدد ٦٥٦٥، رمضان ، رمضان ١٤٣٥١٤٣٥هـ.هـ. م، مجلة العدل، العدد محكَّ محكَّ
مشارق األنوار على صحاح اآلثار،مشارق األنوار على صحاح اآلثار، القاضي عياض، المكتبة العتيقة، تونس.القاضي عياض، المكتبة العتيقة، تونس.- - ٣٤٨٣٤٨
مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نصَّ فيه،مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نصَّ فيه، عبد الوهاب خالف، دار القلم، الكويت، طعبد الوهاب خالف، دار القلم، الكويت، ط٢، ، - - ٣٤٩٣٤٩

١٣٩٠١٣٩٠هـ.هـ.



٤٥٧٤٥٧

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير،المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير، أبــو العباس الفيومي، اعتنى به عادل مرشــد، أبــو العباس الفيومي، اعتنى به عادل مرشــد، - - ٣٥٠٣٥٠
مؤسسة الرسالة، بيروت. مؤسسة الرسالة، بيروت. 

المصنف: ابن أبي شــيبة،المصنف: ابن أبي شــيبة، تحقيق: محمد عوامة، شــركة دار القبلة بجدة، ومؤسسة علوم تحقيق: محمد عوامة، شــركة دار القبلة بجدة، ومؤسسة علوم - - ٣٥١٣٥١
القرآن بدمشق، طالقرآن بدمشق، ط١، ، ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.

المصنف: عبد الرزاق الصنعاني،المصنف: عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب األعظمي، المكتب اإلســالمي، بيروت، تحقيق: حبيب األعظمي، المكتب اإلســالمي، بيروت، - - ٣٥٢٣٥٢
ط٢، ، ١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.

المصنف،المصنف، ابن أبي شيبة، حققه: عامر العمري األعظمي، الدار السلفية، بومباي.ابن أبي شيبة، حققه: عامر العمري األعظمي، الدار السلفية، بومباي.- - ٣٥٣٣٥٣
المضاربة في األســواق المالية،المضاربة في األســواق المالية، للدكتور محمد الســحيباني، بحث منشــور على الشبكة للدكتور محمد الســحيباني، بحث منشــور على الشبكة - - ٣٥٤٣٥٤

العالمية.العالمية.
مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى،مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، الرحيباني، بيروت، المكتب اإلسالمي.الرحيباني، بيروت، المكتب اإلسالمي.- - ٣٥٥٣٥٥
المطلــع على أبواب المقنع،المطلــع على أبواب المقنع، شــمس الدين البعلي، تحقيق: محمود األرناؤوط وياســين شــمس الدين البعلي، تحقيق: محمود األرناؤوط وياســين - - ٣٥٦٣٥٦

الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، طالخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، ط١، ، ١٤٢٣١٤٢٣هـ.هـ.
مع المصادر في اللغة واألدب،مع المصادر في اللغة واألدب، د. إبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، العراق، د. إبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، العراق، ١٩٨١١٩٨١م.م.- - ٣٥٧٣٥٧
معالم الســنن،معالم الســنن، أبو ســليمان الخطابي، طبعه وصححه: محمد راغب الطباخ، حلب، طأبو ســليمان الخطابي، طبعه وصححه: محمد راغب الطباخ، حلب، ط١، ، - - ٣٥٨٣٥٨

.١٣٥١١٣٥١
المعامــالت المالية أصالة ومعاصرة،المعامــالت المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، الهيئــة العامة لألوقاف، دار المنهاج، دبيان الدبيان، الهيئــة العامة لألوقاف، دار المنهاج، - - ٣٥٩٣٥٩

الرياض، الرياض، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.
المعاييــر الدوليــة للتقرير المالــي المعتمدة في المملكــة العربية الســعودية،المعاييــر الدوليــة للتقرير المالــي المعتمدة في المملكــة العربية الســعودية، والمعايير والمعايير - - ٣٦٠٣٦٠

واإلصدارات األخر المعتمدة من الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونين: إصدار عام واإلصدارات األخر المعتمدة من الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونين: إصدار عام 
.٢٠١٧٢٠١٧-٢٠١٨٢٠١٨

المعايير الشــرعية،المعايير الشــرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية، البحرين، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلسالمية، البحرين، - - ٣٦١٣٦١
١٤٣٧١٤٣٧هـ هـ ٢٠١٥٢٠١٥م، توزيع: دار الميمان، الرياض.م، توزيع: دار الميمان، الرياض.

معايير المحاسبة المالية،معايير المحاسبة المالية، لجنة معايير المحاســبة، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لجنة معايير المحاســبة، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، - - ٣٦٢٣٦٢
١٤٣٥١٤٣٥هـ-هـ-٢٠١٤٢٠١٤م

معاييــر المحاســبة والمراجعــة والحوكمــة واألخالقيات،معاييــر المحاســبة والمراجعــة والحوكمــة واألخالقيات، هيئة المحاســبة والمراجعة هيئة المحاســبة والمراجعة - - ٣٦٣٣٦٣
للمؤسسات المالية اإلسالمية، توزيع: دار الميمان، الرياض.للمؤسسات المالية اإلسالمية، توزيع: دار الميمان، الرياض.



٤٥٨٤٥٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

معجــم اللغة العربيــة المعاصرة،معجــم اللغة العربيــة المعاصرة، أ. د. أحمد مختــار عمر، عالم الكتــب، القاهرة، طأ. د. أحمد مختــار عمر، عالم الكتــب، القاهرة، ط١، ، - - ٣٦٤٣٦٤
١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.

معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء،معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد، دار القلم، دمشق، د. نزيه حماد، دار القلم، دمشق، - - ٣٦٥٣٦٥
ط١، ، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.

المعجم الوسيط،المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، طمجمع اللغة العربية، القاهرة، ط٤، ، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.- - ٣٦٦٣٦٦
معرفة الســنن واآلثار،معرفة الســنن واآلثار، أبو بكر البيهقي، د. عبد المعطي قلعجي، دار الوعي - حلب، طأبو بكر البيهقي، د. عبد المعطي قلعجي، دار الوعي - حلب، ط١، ، - - ٣٦٧٣٦٧

١٤١١١٤١١هـ.هـ.
المعلم بفوائد مســلم،المعلم بفوائد مســلم، محمد بن علي المازري، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب محمد بن علي المازري، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب - - ٣٦٨٣٦٨

اإلسالمي، بيروت، طاإلسالمي، بيروت، ط٢، ، ١٩٩٢١٩٩٢م.م.
المغرب في ترتيب المعرب،المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح المطرزي، دار الكتاب العربي، بيروت.أبو الفتح المطرزي، دار الكتاب العربي، بيروت.- - ٣٦٩٣٦٩
المغني (شــرح مختصــر الخرقي)،المغني (شــرح مختصــر الخرقي)، ابــن قدامة المقدســي، تحقيــق: د. عبد الله التركي ابــن قدامة المقدســي، تحقيــق: د. عبد الله التركي - - ٣٧٠٣٧٠

ود. عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، طود. عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط٣، ، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الشربيني، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ.الشربيني، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ.- - ٣٧١٣٧١
مفردات ألفــاظ القرآن،مفردات ألفــاظ القرآن، الراغب األصفهاني، تحقيق: صفوان عدنــان داودي، دار القلم، الراغب األصفهاني، تحقيق: صفوان عدنــان داودي، دار القلم، - - ٣٧٢٣٧٢

دمشق، طدمشق، ط٢، ، ١٤١٨١٤١٨هـ.هـ.
المفصل في القواعد الفقهية،المفصل في القواعد الفقهية، د. يعقوب الباحسين، دار التدمرية، الرياض، طد. يعقوب الباحسين، دار التدمرية، الرياض، ط١، ، ١٤٣١١٤٣١هـ.هـ.- - ٣٧٣٣٧٣
مفهوم الشــخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال،مفهوم الشــخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال، أبو زيد رضــوان، مجلة العلوم القانونية أبو زيد رضــوان، مجلة العلوم القانونية - - ٣٧٤٣٧٤

واالقتصادية، مجلد واالقتصادية، مجلد ١٢١٢، العدد األول، ، العدد األول، ١٩٧٠١٩٧٠م.م.
مقاصد الشريعة اإلسالمية،مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطاهر ابن عاشور، تحقيق ومراجعة: الشيخ محمد الحبيب ابن الطاهر ابن عاشور، تحقيق ومراجعة: الشيخ محمد الحبيب ابن - - ٣٧٥٣٧٥

الخوجة، دار القلم، دمشق، طالخوجة، دار القلم، دمشق، ط١، ، ١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
مقاالت العثماني،مقاالت العثماني، محمد تقي العثماني، مكتبة معارف القرآن، كراتشي باكستان، محمد تقي العثماني، مكتبة معارف القرآن، كراتشي باكستان، ١٤٣٦١٤٣٦هـ.هـ.- - ٣٧٦٣٧٦
مقــاالت العالمة الدكتــور محمود محمــود الطناحي - صفحــات في التــراث واللغة مقــاالت العالمة الدكتــور محمود محمــود الطناحي - صفحــات في التــراث واللغة - - ٣٧٧٣٧٧

واألدب،واألدب، دار البشائر، بيروت، طدار البشائر، بيروت، ط١، ، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.
مقاييس اللغة،مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبد الســالم محمد هــارون، دار الجيل، بيروت، طابن فارس، تحقيق: عبد الســالم محمد هــارون، دار الجيل، بيروت، ط٢، ، - - ٣٧٨٣٧٨

١٤٢٠١٤٢٠هـ.هـ.



٤٥٩٤٥٩

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المقدرات الشرعية في األحوال الشخصية،المقدرات الشرعية في األحوال الشخصية، هادي الصرابي، رسالة ماجستير بكلية اآلداب هادي الصرابي، رسالة ماجستير بكلية اآلداب - - ٣٧٩٣٧٩
جامعة صنعاء، جامعة صنعاء، ٢٠٠٢٢٠٠٢. . 

المقدرات الشــرعية في الفقه اإلســالمي،المقدرات الشــرعية في الفقه اإلســالمي، علي الليثي، رســالة دكتوراة بجامعة األزهر، علي الليثي، رســالة دكتوراة بجامعة األزهر، - - ٣٨٠٣٨٠
١٩٩١١٩٩١م.م.

المقدمات الممهدات لما اقتضته رســوم المدونة من األحكام الشــرعيات والتحصيالت المقدمات الممهدات لما اقتضته رســوم المدونة من األحكام الشــرعيات والتحصيالت - - ٣٨١٣٨١
المحكمات ألمهات مســائلها المشكالت،المحكمات ألمهات مســائلها المشكالت، أبو الوليد ابن رشــد (الجد)، تحقيق: محمد أبو الوليد ابن رشــد (الجد)، تحقيق: محمد 

حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طحجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط١، ، ١٤٠٨١٤٠٨هـ.هـ.
مقدمة في التمويل اإلســالمي،مقدمة في التمويل اإلســالمي، محمد تقي العثماني، تعريب: د. عمر أحمد كشــكار، دار محمد تقي العثماني، تعريب: د. عمر أحمد كشــكار، دار - - ٣٨٢٣٨٢

الرواد، دمشق، الرواد، دمشق، ١٤٤١١٤٤١هـ.هـ.
المقنع البن قدامة، والشــرح الكبير،المقنع البن قدامة، والشــرح الكبير، البن أبي عمر المقدســي، واإلنصــاف المرداوي، البن أبي عمر المقدســي، واإلنصــاف المرداوي، - - ٣٨٣٣٨٣

تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، طتحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، ط١، ، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
الملتقيات الفقهية للمجموعة الشرعية بمصرف الراجحي،الملتقيات الفقهية للمجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، دار كنوز إشبيليا، دار كنوز إشبيليا، ٢٠١٣٢٠١٣م.م.- - ٣٨٤٣٨٤
الملكية في الشريعة اإلسالمية،الملكية في الشريعة اإلسالمية، د. عبد السالم العبادي، أزهار الفكر للطباعة، األردن، طد. عبد السالم العبادي، أزهار الفكر للطباعة، األردن، ط٣، ، - - ٣٨٥٣٨٥

١٤٣٨١٤٣٨هـ.هـ.
مــن كالم يحيى بن معين في الرجال رواية أبي خالــد الدقاق،مــن كالم يحيى بن معين في الرجال رواية أبي خالــد الدقاق، تحقيق: د. أحمد محمد نور تحقيق: د. أحمد محمد نور - - ٣٨٦٣٨٦

سيف، دار المأمون للتراث، دمشق، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي.سيف، دار المأمون للتراث، دمشق، مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي.
المنتقى شــرح الموطأ،المنتقى شــرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت (مصورة عن مطبعة أبو الوليد الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت (مصورة عن مطبعة - - ٣٨٧٣٨٧

السعادة)، بدون تاريخ.السعادة)، بدون تاريخ.
منتهــى اإلرادات في جمــع المقنع مع التنقيــح وزيادات،منتهــى اإلرادات في جمــع المقنع مع التنقيــح وزيادات، ابن النجــار الفتوحي، تحقيق: ابن النجــار الفتوحي، تحقيق: - - ٣٨٨٣٨٨

عبد الله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، طعبد الله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط٢، ، ١٤٢٧١٤٢٧هـ.هـ.
المنثور في القواعد،المنثور في القواعد، بدر الدين الزركشــي، تحقيق: تيســير فائق أحمــد، وزارة األوقاف بدر الدين الزركشــي، تحقيق: تيســير فائق أحمــد، وزارة األوقاف - - ٣٨٩٣٨٩

والشؤون اإلسالمية، الكويت، طوالشؤون اإلسالمية، الكويت، ط٢، ، ١٤٠٢١٤٠٢هـ.هـ.
منح الجليل على مختصر خليل،منح الجليل على مختصر خليل، الشيخ محمد عليش، دار الفكر، بيروت.الشيخ محمد عليش، دار الفكر، بيروت.- - ٣٩٠٣٩٠
، د. عبد الحميد د. عبد الحميد - - ٣٩١٣٩١ ا وتعليالً وتنزيالً ،منهج االجتهاد - مقاربة منهجية في منهجية االجتهاد تفسيرً ا وتعليالً وتنزيالً منهج االجتهاد - مقاربة منهجية في منهجية االجتهاد تفسيرً

عشاق، مركز الموطأ، أبو ظبي، طعشاق، مركز الموطأ، أبو ظبي، ط١، ، ٢٠١٨٢٠١٨م.م.



٤٦٠٤٦٠

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

المنهج األحمد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد،المنهج األحمد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد، العليمي، أشــرف على تحقيق الكتاب: العليمي، أشــرف على تحقيق الكتاب: - - ٣٩٢٣٩٢
عبد القادر األرناؤوط، دار صادر، بيروت، طعبد القادر األرناؤوط، دار صادر، بيروت، ط١، ، ١٩٩٧١٩٩٧م.م.

الموافقات،الموافقات، أبو إســحاق الشاطبي، تحقيق: مشهور حسن ســلمان، دار ابن عفان، الخبر، أبو إســحاق الشاطبي، تحقيق: مشهور حسن ســلمان، دار ابن عفان، الخبر، - - ٣٩٣٣٩٣
ط١، ، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن المغربي، دار الفكر، بيروت، محمد بن عبد الرحمن المغربي، دار الفكر، بيروت، - - ٣٩٤٣٩٤
ط٢، ، ١٣٩٨١٣٩٨هـ.هـ.

موسوعة أحكام الطهارة أدلة ومسائل وقواعد وضوابط،موسوعة أحكام الطهارة أدلة ومسائل وقواعد وضوابط، دبيان الدبيان، طدبيان الدبيان، ط٣.- - ٣٩٥٣٩٥
الموطأ،الموطأ، مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق وتخريج: بشار عواد معروف، مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق وتخريج: بشار عواد معروف، - - ٣٩٦٣٩٦

دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طدار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط٢، ، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
ميزان االعتدال في نقد الرجال،ميزان االعتدال في نقد الرجال، شمس الدين الذهبي، تحقيق: علي البجاوي، دار المعرفة، شمس الدين الذهبي، تحقيق: علي البجاوي، دار المعرفة، - - ٣٩٧٣٩٧

بيروت.بيروت.
نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شــرح معانــي اآلثار،نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شــرح معانــي اآلثار، بدر الدين العيني، تحقيق: بدر الدين العيني، تحقيق: - - ٣٩٨٣٩٨

ياسر بن إبراهيم، دار النوادر، دمشق، طياسر بن إبراهيم، دار النوادر، دمشق، ط١، ، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة،الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة بيروت، المنعقدة بيروت، ٧-٩ ربيع األول  ربيع األول ١٤٣٠١٤٣٠هـ، هـ، - - ٣٩٩٣٩٩

تنظيم بيت الزكاة بالكويت.تنظيم بيت الزكاة بالكويت.
نشر البنود على مراقي السعود،نشر البنود على مراقي السعود، ســيدي عبد الله العلوي الشنقيطي، صندوق إحياء التراث ســيدي عبد الله العلوي الشنقيطي، صندوق إحياء التراث - - ٤٠٠٤٠٠

اإلسالمي، المغرب وأبو ظبي.اإلسالمي، المغرب وأبو ظبي.
النظام االقتصادي في اإلسالم،النظام االقتصادي في اإلسالم، تقي الدين النبهاني، دار األمة بيروت، طتقي الدين النبهاني، دار األمة بيروت، ط٦، ، ١٤٢٥١٤٢٥هـ. هـ. - - ٤٠١٤٠١
نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم اإلســالمية،نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم اإلســالمية، د.أحمد الريسوني، دار الغرب د.أحمد الريسوني، دار الغرب - - ٤٠٢٤٠٢

اإلسالمي، تونس، طاإلسالمي، تونس، ط١، ، ٢٠٠٩٢٠٠٩.
نظرية المحاسبة المالية من منظور إسالمي،نظرية المحاسبة المالية من منظور إسالمي، شوقي شحاتة، الزهراء لإلعالم العربي، مصر، شوقي شحاتة، الزهراء لإلعالم العربي، مصر، - - ٤٠٣٤٠٣

ط١، ، ١٤٠٧١٤٠٧هـ.هـ.
نظرية المحاسبة،نظرية المحاسبة، أ. د. عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد، طأ. د. عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد، ط٢، ، ١٤٣٥١٤٣٥-٢٠١٤٢٠١٤م.م.- - ٤٠٤٤٠٤
نظرية المحاسبة،نظرية المحاسبة، د. عباس مهدي الشــيرازي، ذات السالسل، الكويت، طد. عباس مهدي الشــيرازي، ذات السالسل، الكويت، ط١، ، ١٤١٠١٤١٠هـ-هـ-- - ٤٠٥٤٠٥

١٩٩٠١٩٩٠م.م.
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نظرية المحاسبة،نظرية المحاسبة، ريتشــارد شرويدر ومارتل كالرك، وجاك كاثي، ترجمة: خالد كاجيجي، ريتشــارد شرويدر ومارتل كالرك، وجاك كاثي، ترجمة: خالد كاجيجي، - - ٤٠٦٤٠٦
وإبراهيم ولد محمد فال، والكيالني عبد الكريم، دار المريخ، الرياض، وإبراهيم ولد محمد فال، والكيالني عبد الكريم، دار المريخ، الرياض، ٢٠١٠٢٠١٠م.م.

النظرية المحاسبية،النظرية المحاسبية، ألدون س. هندريكسن، ترجمة وتعريب: أ.د. كمال خليفة أبو زيد، دار ألدون س. هندريكسن، ترجمة وتعريب: أ.د. كمال خليفة أبو زيد، دار - - ٤٠٧٤٠٧
المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، طالمطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ط٤، ، ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.

نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي،نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، د. أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب اإلسالمي د. أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب اإلسالمي - - ٤٠٨٤٠٨
والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الرياض، طوالمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الرياض، ط٤، ، ١٤١٦١٤١٦هـ.هـ.

نظرية النقود في الفقه اإلسالمي،نظرية النقود في الفقه اإلسالمي، د. ريان توفيق خليل، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، د. ريان توفيق خليل، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، - - ٤٠٩٤٠٩
ط١، ، ١٤٣٥١٤٣٥هـ.هـ.

نفائس األصول في شــرح المحصول،نفائس األصول في شــرح المحصول، شهاب الدين القرافي، علق عليه: محمد عبد القادر شهاب الدين القرافي، علق عليه: محمد عبد القادر - - ٤١٠٤١٠
عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طعطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ، ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، أحمد بن المقري التلمســاني، تحقيق: د. إحسان أحمد بن المقري التلمســاني، تحقيق: د. إحسان - - ٤١١٤١١
عباس، دار صادر، بيروت.عباس، دار صادر، بيروت.

النقود والمصارف،النقود والمصارف، د. ناظم محمد نوري الشــمري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشــر، د. ناظم محمد نوري الشــمري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشــر، - - ٤١٢٤١٢
جامعة الموصل، جامعة الموصل، ١٩٨٧١٩٨٧م.م.

نهاية المحتاج في شرح المنهاج،نهاية المحتاج في شرح المنهاج، شمس الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، شمس الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤١٤٠٤هـ.هـ.- - ٤١٣٤١٣
نهاية المطلب في دراية المذهب،نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله الجويني، تحقيق: أ.د عبد العظيم عبد الملك بن عبد الله الجويني، تحقيق: أ.د عبد العظيم - - ٤١٤٤١٤

محمود الديب، دار المنهاج، جدة، طمحمود الديب، دار المنهاج، جدة، ط١، ، ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
النهاية فــي غريب الحديث واألثر،النهاية فــي غريب الحديث واألثر، ابن األثير، تحقيق: طاهــر الزاوي ومحمود الطناحي، ابن األثير، تحقيق: طاهــر الزاوي ومحمود الطناحي، - - ٤١٥٤١٥

المكتبة اإلسالمية. بدون تاريخ.المكتبة اإلسالمية. بدون تاريخ.
النهر الفائق شرح كنز الدقائق،النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين بن نجيم، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتب سراج الدين بن نجيم، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتب - - ٤١٦٤١٦

العلمية، بيروت، طالعلمية، بيروت، ط١، ، ١٤٢٢١٤٢٢هـهـ
النــوادر والزيادات على ما فــي المدونة من غيرها من األمهات،النــوادر والزيادات على ما فــي المدونة من غيرها من األمهات، ابن أبــي زيد القيرواني، ابن أبــي زيد القيرواني، - - ٤١٧٤١٧

تحقيق: د. أحمــد الخطابي، أ. محمد عبد العزيز الدباغ، دار الغرب اإلســالمي، بيروت، تحقيق: د. أحمــد الخطابي، أ. محمد عبد العزيز الدباغ، دار الغرب اإلســالمي، بيروت، 
ط١، ، ١٩٩٩١٩٩٩م.م.

نوازل الزكاة - دراسة فقهية تأصيلة لمســتجدات الزكاة،نوازل الزكاة - دراسة فقهية تأصيلة لمســتجدات الزكاة، د. عبد الله الغفيلي، دار الميمان د. عبد الله الغفيلي، دار الميمان - - ٤١٨٤١٨
للنشر، طللنشر، ط١، ، ١٤٢٩١٤٢٩هـ.هـ.
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نيل االبتهــاج بتطريز الديباج،نيل االبتهــاج بتطريز الديباج، أحمد بابا تنبكتي، إشــراف وتقديــم: عبد الحميد عبد الله أحمد بابا تنبكتي، إشــراف وتقديــم: عبد الحميد عبد الله - - ٤١٩٤١٩
هرامة، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، طهرامة، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ط١، ، ١٣٩٨١٣٩٨هـ.هـ.

الوجيز في القانون التجاري،الوجيز في القانون التجاري، مصطفى كمال، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية.مصطفى كمال، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية.- - ٤٢٠٤٢٠
وديعة المرابحة في البنوك اإلســالمية،وديعة المرابحة في البنوك اإلســالمية، د. يوســف الشبيلي (بحث منشــور على الشبكة د. يوســف الشبيلي (بحث منشــور على الشبكة - - ٤٢١٤٢١

العالمية).العالمية).
الوسيط في المذهب،الوسيط في المذهب، أبو حامد الغزالي، شركة دراسات للبحوث واالستشارات المصرفية أبو حامد الغزالي، شركة دراسات للبحوث واالستشارات المصرفية - - ٤٢٢٤٢٢

اإلسالمية، طاإلسالمية، ط١، ، ١٤٣٦١٤٣٦هـ.هـ.
الوسيط في شــرح القانون المدني،الوسيط في شــرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري، منشــورات الحلبي الحقوقية، عبد الرزاق السنهوري، منشــورات الحلبي الحقوقية، - - ٤٢٣٤٢٣

بيروت، طبيروت، ط٣، ، ٢٠١٥٢٠١٥م.م.
الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة - دراسة فقهية تطبيقية،الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة - دراسة فقهية تطبيقية، ماجد عبد الرحمن الفريان، ماجد عبد الرحمن الفريان، - - ٤٢٤٤٢٤

رســالة دكتوراه غير منشورة، كلية الشــريعة، جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلسالمية، رســالة دكتوراه غير منشورة، كلية الشــريعة، جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلسالمية، 
١٤٣٣١٤٣٣هـهـ

وفيات األعيان،وفيات األعيان، ابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر - بيروت.ابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر - بيروت.- - ٤٢٥٤٢٥

ا: المراجع اإلنجليزية. ا: المراجع اإلنجليزية.ثانيً ثانيً
426- 426- A Statement of Basic Accounting Theory, American Accounting Association, 1966.A Statement of Basic Accounting Theory, American Accounting Association, 1966.

427- 427- AICPA, 1975, SAS NO.1.AICPA, 1975, SAS NO.1.

428- 428- Accounting: the e Basis for business Decision, Robert F. Meigs and Walter B. Megs.Accounting: the e Basis for business Decision, Robert F. Meigs and Walter B. Megs.

429- 429- Corporate Social Responsibility & Concession Theory: Stefan J. Padfield: William Corporate Social Responsibility & Concession Theory: Stefan J. Padfield: William 

& Mary Business Law Review.& Mary Business Law Review.

430- 430- Financial accounting, Kieso.Financial accounting, Kieso.

431- 431- The Fundamental Rights of the Shareholder, Julian Velasco.The Fundamental Rights of the Shareholder, Julian Velasco.

ا: المواقع اإللكترونية. ا: المواقع اإللكترونية.ثالثً ثالثً
٤٣٢٤٣٢ - -.https://www.ifrs.org/https://www.ifrs.org/ :موقع معايير المحاسبة الدولية على الشبكة العالمية: موقع معايير المحاسبة الدولية على الشبكة العالمية
٤٣٣٤٣٣ - - (Saudi Organization for Certified Public(Saudi Organization for Certified Public موقع الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين موقع الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين

.http://socpa.org.sahttp://socpa.org.sa :على الشبكة العالمية:  على الشبكة العالمية Accountants)Accountants)
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٤٣٤٤٣٤ - -https://www.fasb.https://www.fasb. :على الشبكة العالمية:  على الشبكة العالمية (FASB)(FASB) موقع مجلس معايير المحاســبة المالية موقع مجلس معايير المحاســبة المالية
org/org/

٤٣٥٤٣٥ - -.(www.binbaz.org.sa)(www.binbaz.org.sa) :الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز ابن باز على الشبكة العالمية: الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز ابن باز على الشبكة العالمية
الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين على الشبكة العالمية.الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين على الشبكة العالمية.- - ٤٣٦٤٣٦
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رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع
أصل هذا الكتابأصل هذا الكتاب..................................................................... ..................................................................... ٥
٧ ......................................................................... ......................................................................... شكر وعرفانشكر وعرفان
١١١١ .............................................................................. .............................................................................. مقدمةمقدمة
١٣١٣ .......................................................................... .......................................................................... مشكلة البحثمشكلة البحث
أهمية البحث وأسباب اختيارهأهمية البحث وأسباب اختياره........................................................... ........................................................... ١٣١٣
الدراسات السابقةالدراسات السابقة....................................................................... ....................................................................... ١٤١٤
الصعوبات والعقباتالصعوبات والعقبات.................................................................... .................................................................... ١٦١٦
١٧١٧ .......................................................................... .......................................................................... أهداف البحثأهداف البحث
منهج البحثمنهج البحث............................................................................ ............................................................................ ١٨١٨
إجراءات البحثإجراءات البحث........................................................................ ........................................................................ ١٨١٨
خطة البحثخطة البحث............................................................................. ............................................................................. ١٩١٩
٢٥٢٥ .............................................................................. .............................................................................. تمهيدتمهيد
المبحث األول: مقدماتٌ تعريفيةالمبحث األول: مقدماتٌ تعريفية........................................................ ........................................................ ٢٧٢٧
المطلب األول: الزكاة.. مفهومها، وحكمها ومنزلتها.المطلب األول: الزكاة.. مفهومها، وحكمها ومنزلتها................................ ............................... ٢٧٢٧
٢٧٢٧ ............................................................... ...............................................................  . كاةُ لغةً : الزَّ . أوالً كاةُ لغةً : الزَّ أوالً
٣٠٣٠ ............................................. .............................................. .ثانيًا: الزكاة في االصطالح الفقهيِّ ثانيًا: الزكاة في االصطالح الفقهيِّ
ثالثًا: حكم الزكاة ومنزلتها في الشريعةثالثًا: حكم الزكاة ومنزلتها في الشريعة.......................................... .......................................... ٣٢٣٢
٣٤٣٤ .................... .................... ها. ها، ووظائفُ ها، وأهميتُ ها.المطلب الثاني: محاسبة الزكاة.. مفهومُ ها، ووظائفُ ها، وأهميتُ المطلب الثاني: محاسبة الزكاة.. مفهومُ
٣٤٣٤ ........................................................... ........................................................... : المحاسبة لغة.  : المحاسبة لغة. أوالً أوالً
٣٤٣٤ ........................................ ........................................ ثانيًا: المحاسبة في المفهوم المحاسبي.ثانيًا: المحاسبة في المفهوم المحاسبي.
٣٨٣٨ ....................................... ....................................... ثالثًا: محاسبة الزكاة.. المفهوم والعالقة.ثالثًا: محاسبة الزكاة.. المفهوم والعالقة.
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فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع
فقه التقدير في حساب الزكاةفقه التقدير في حساب الزكاة

٤٢٤٢ .................................................... .................................................... ا: أهمية محاسبة الزكاة. ا: أهمية محاسبة الزكاة.رابعً رابعً
٤٢٤٢ .................................................. .................................................. ا: هدف محاسبة الزكاة. ا: هدف محاسبة الزكاة.خامسً خامسً
٤٣٤٣ ...................... ...................... كمها ها وحُ ها وخصائصُ كمهاالمطلب الثالث: شركة المساهمة.. مفهومُ ها وحُ ها وخصائصُ المطلب الثالث: شركة المساهمة.. مفهومُ
٤٣٤٣ .......................................................... ........................................................... كة المساهمة لغةً : شرِ .أوالً كة المساهمة لغةً : شرِ أوالً
ثانيًا: شركة المساهمة في القانون وخصائصها.ثانيًا: شركة المساهمة في القانون وخصائصها....................................... ...................................... ٤٥٤٥
ثالثًا: حكم شركة المساهمة.ثالثًا: حكم شركة المساهمة......................................................... ........................................................ ٤٦٤٦
المبحث الثاني: مقاصد الشريعة في حساب الزكاةالمبحث الثاني: مقاصد الشريعة في حساب الزكاة....................................... ....................................... ٤٧٤٧
المطلب األول: مقصد الوضوح والبيان.المطلب األول: مقصد الوضوح والبيان............................................. ............................................ ٤٧٤٧
أثر مقصد الوضوح والبيان في االجتهاد الفقهي في الزكاةأثر مقصد الوضوح والبيان في االجتهاد الفقهي في الزكاة....................... ....................... ٥٠٥٠
٥٥٥٥ ...................................................... ...................................................... المطلب الثاني: مقصد التيسيرالمطلب الثاني: مقصد التيسير
٥٨٥٨ ................................ ................................ أثر مقصد التيسير في االجتهاد الفقهي في الزكاةأثر مقصد التيسير في االجتهاد الفقهي في الزكاة
٦٠٦٠ ...................................................... ...................................................... المطلب الثالث: مقصد العدلالمطلب الثالث: مقصد العدل
٦١٦١ ................................. ................................. أثر مقصد العدل في االجتهاد الفقهي في الزكاةأثر مقصد العدل في االجتهاد الفقهي في الزكاة
٦٧٦٧ .......................... .......................... الفصل األول: فقه التقدير في حساب الزكاة دراسة تأصيليةالفصل األول: فقه التقدير في حساب الزكاة دراسة تأصيلية
٦٩٦٩ ................................................................................... ................................................................................... توطئةتوطئة
٧١٧١ ........................................ ........................................ المبحث األول: مفهوم التقدير في حساب الزكاةالمبحث األول: مفهوم التقدير في حساب الزكاة
٧١٧١ .......... .......... المطلب األول: التقدير في السياق الفقهي واألصولي؛ المفهوم واالعتبار.المطلب األول: التقدير في السياق الفقهي واألصولي؛ المفهوم واالعتبار.
: التقدير لغة................................................................ ............................................................... ٧١٧١ : التقدير لغة.أوالً أوالً
٧٤٧٤ .............................. .............................. ثانيًا: مفهوم التقدير وتطبيقاته في الفقه واألصول.ثانيًا: مفهوم التقدير وتطبيقاته في الفقه واألصول.
٧٤٧٤ ............................................... ............................................... الفرع األول: المقدرات الشرعيةالفرع األول: المقدرات الشرعية
الفرع الثاني: قاعدة التقديرات الشرعية. الفرع الثاني: قاعدة التقديرات الشرعية. ........................................ ........................................ ٨٧٨٧
المطلب الثاني: المفاهيم واأللفاظ ذات الصلة.المطلب الثاني: المفاهيم واأللفاظ ذات الصلة...................................... ..................................... ٩٦٩٦
٩٦٩٦ ...................................... ...................................... كمي أو المعنوي أو االعتباري.  : الحُ كمي أو المعنوي أو االعتباري. أوالً : الحُ أوالً
ثانيًا: االفتراضثانيًا: االفتراض................................................................. ................................................................. ٩٩٩٩
ي................................................................... ................................................................... ٩٩٩٩ يثالثًا: التحرِّ ثالثًا: التحرِّ
ا: التقدير المحاسبي...................................................... ...................................................... ١٠٠١٠٠ ا: التقدير المحاسبيرابعً رابعً

مة - مفهومه وأنواعه  مة - مفهومه وأنواعه المطلب الثالث: التقدير في حســاب زكاة شــركات المســاهَ المطلب الثالث: التقدير في حســاب زكاة شــركات المســاهَ
١٠١١٠١ .................................................... ....................................................                               والحاجة إليه                              والحاجة إليه
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١٠١١٠١ ....................................... ....................................... : مفهوم التقدير في حساب الزكاة. : مفهوم التقدير في حساب الزكاة.أوالً أوالً
١٠٣١٠٣ ....................... ....................... ثانيًا: أنواع التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة.ثانيًا: أنواع التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة.
١٠٣١٠٣ .................................. .................................. ثالثًا: الحاجة إلى التقدير في حساب الزكاة.ثالثًا: الحاجة إلى التقدير في حساب الزكاة.
١٠٧١٠٧ ............................ ............................ المبحث الثاني: مشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاةالمبحث الثاني: مشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاة
١١٩١١٩ ............................. ............................. المبحث الثالث: شروط العمل بالتقدير في حساب الزكاةالمبحث الثالث: شروط العمل بالتقدير في حساب الزكاة
ر الضبطُ التام في حساب الزكاة.................... ................... ١١٩١١٩ ر أو يعسُ ر الضبطُ التام في حساب الزكاة.الشرط األول: أن يتعذَّ ر أو يعسُ الشرط األول: أن يتعذَّ
المسألة األولى: ضابط الحاجة المعتبرة. المسألة األولى: ضابط الحاجة المعتبرة. ..................................... ..................................... ١٢٠١٢٠
١٢٢١٢٢ .............................. .............................. المسألة الثانية: المكلَّف الذي تتعلَّق به الحاجة.المسألة الثانية: المكلَّف الذي تتعلَّق به الحاجة.
المسألة الثالثة: أقسام الحاجة في حساب الزكاة.المسألة الثالثة: أقسام الحاجة في حساب الزكاة............................... .............................. ١٢٣١٢٣
١٢٤١٢٤ .......................... .......................... ا إلى أصل شرعي. ا إلى أصل شرعي.الشرط الثاني: أن يكون التقدير مستندً الشرط الثاني: أن يكون التقدير مستندً
١٢٤١٢٤ ........................ ........................ الشرط الثالث: أالَّ يعارِضَ العمل بالتقدير ما هو أَولى منه.الشرط الثالث: أالَّ يعارِضَ العمل بالتقدير ما هو أَولى منه.
المبحث الرابع: آثار العمل بالتقدير في حساب الزكاةالمبحث الرابع: آثار العمل بالتقدير في حساب الزكاة.................................. .................................. ١٢٧١٢٧
١٢٧١٢٧ ................ ................ القسم األول: مخالفة التقدير للواقع من حيث نوع المال المخرج.القسم األول: مخالفة التقدير للواقع من حيث نوع المال المخرج.
١٣٢١٣٢ ................ ................ ج بالتقدير أقلُّ من الواجب. خرَ ج بالتقدير أقلُّ من الواجب.القسم الثاني: أن يظهر أن القدرَ المُ خرَ القسم الثاني: أن يظهر أن القدرَ المُ
١٣٣١٣٣ ................. ................. جَ أكثرُ من القدر الواجب. خرَ جَ أكثرُ من القدر الواجب.القسم الثالث: أن يظهر أن القدرَ المُ خرَ القسم الثالث: أن يظهر أن القدرَ المُ
المسألة األولى: حكم الرجوع على قابض الزيادة.المسألة األولى: حكم الرجوع على قابض الزيادة............................. ............................ ١٣٤١٣٤
لة عن األعوام القادمة؟.......... .......... ١٣٦١٣٦ ها زكاةً معجَّ دَّ لة عن األعوام القادمة؟المسألة الثانية: هل يصح أن يعُ ها زكاةً معجَّ دَّ المسألة الثانية: هل يصح أن يعُ

الفصــل الثاني: اإلفصاح المالي لشــركات المســاهمة مفهومه، ومبادئه، ومشــكالته الفصــل الثاني: اإلفصاح المالي لشــركات المســاهمة مفهومه، ومبادئه، ومشــكالته 
                            الزكوية                            الزكوية........................................................... ........................................................... ١٤١١٤١
١٤٣١٤٣ ................................................................................. ................................................................................. توطئةتوطئة
١٤٥١٤٥ .......... .......... المبحث األول: اإلفصاح المالي.. مفهومه، وأنواعه وعالقته بحساب بالزكاةالمبحث األول: اإلفصاح المالي.. مفهومه، وأنواعه وعالقته بحساب بالزكاة
١٤٥١٤٥ ........................................................ ......................................................... : اإلفصاح المالي لغةً .أوالً : اإلفصاح المالي لغةً أوالً
١٤٦١٤٦ .................................... .................................... ثانيًا: اإلفصاح المالي في المفهوم المحاسبي.ثانيًا: اإلفصاح المالي في المفهوم المحاسبي.
١٤٧١٤٧ ...................................................... ...................................................... ثالثًا: أنواع اإلفصاح المالي.ثالثًا: أنواع اإلفصاح المالي.
١٤٧١٤٧ .................................... .................................... (Full DisclosureFull Disclosure) ١- اإلفصاح الكامل (- اإلفصاح الكامل
١٤٨١٤٨ ...................................... ......................................(Fair DiclosureFair Diclosure) ٢- اإلفصاح العادل (- اإلفصاح العادل

األمثــل  اإلفصــاح  أو  األمثــل )  اإلفصــاح  أو   (Adequate DisclosureAdequate Disclosure) الكافــي  اإلفصــاح   -) الكافــي  اإلفصــاح   -٣
١٤٨١٤٨ ................................................ ................................................ (Optimal DisclosureOptimal Disclosure)       )       
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١٤٩١٤٩ ................................. ................................. ا: أغراض اإلفصاح المالي (التقرير المالي).  ا: أغراض اإلفصاح المالي (التقرير المالي). رابعً رابعً
١٤٩١٤٩ ....................................... ....................................... ١- اإلفصاح المحاسبي لغرضٍ خاصٍّ- اإلفصاح المحاسبي لغرضٍ خاصٍّ
١٤٩١٤٩ .......................................... .......................................... ٢- اإلفصاح المحاسبي لغرضٍ عامٍّ- اإلفصاح المحاسبي لغرضٍ عامٍّ
ا: المستفيدون من اإلفصاح المالي.......................................... ......................................... ١٥١١٥١ ا: المستفيدون من اإلفصاح المالي.خامسً خامسً
١٥٢١٥٢ ................................... ................................... ا: عالقة اإلفصاح المالي بحساب الزكاة. ا: عالقة اإلفصاح المالي بحساب الزكاة.سادسً سادسً
ها الزكوي.............. .............. ١٥٥١٥٥ ناتها، وتقويمُ ها، ومكوّ ها الزكويالمبحث الثاني: مبادئ المحاسبة مفهومُ ناتها، وتقويمُ ها، ومكوّ المبحث الثاني: مبادئ المحاسبة مفهومُ
١٥٥١٥٥ ......................................... ......................................... المطلب األول: مفهوم مبادئ المحاسبة.المطلب األول: مفهوم مبادئ المحاسبة.
١٥٥١٥٥ ................................................... .................................................... : مبادئ المحاسبة لغةً .أوالً : مبادئ المحاسبة لغةً أوالً
١٥٦١٥٦ ............................... ............................... ثانيًا: مبادئ المحاسبة في المفهوم المحاسبي. ثانيًا: مبادئ المحاسبة في المفهوم المحاسبي. 
المطلب الثاني: مكونات إطار المفاهيم للتقارير المالية وأثرها الزكوي.المطلب الثاني: مكونات إطار المفاهيم للتقارير المالية وأثرها الزكوي............ ........... ١٦٠١٦٠
المفهوم األول: المستخدمون. المفهوم األول: المستخدمون. ............................................... ............................................... ١٦٢١٦٢
المفهوم الثاني: أهداف التقارير الماليةالمفهوم الثاني: أهداف التقارير المالية........................................ ........................................ ١٦٤١٦٤

QualitativeQualitative) المفهــوم الثالث: الخصائص النوعيــة للمعلومات المحاســبية (المفهــوم الثالث: الخصائص النوعيــة للمعلومات المحاســبية
١٦٥١٦٥ ............................. ............................. (characteristics of financial informationcharacteristics of financial information

١٧٠١٧٠ ............. .............(financial statementsfinancial statements) المفهوم الرابع: عناصر القوائم المالية (المفهوم الرابع: عناصر القوائم المالية
١٧٦١٧٦ .................................. .................................. (RecognitionRecognition) المفهوم الخامس: اإلثبات (المفهوم الخامس: اإلثبات
١٧٧١٧٧ ................................ ................................ (MeasurementMeasurement) المفهوم السادس: القياس (المفهوم السادس: القياس
١٧٩١٧٩ ....................... ....................... المفهوم السابع: قيد التكلفة على التقرير المالي المفيدالمفهوم السابع: قيد التكلفة على التقرير المالي المفيد
المفهوم الثامن: االفتراضاتالمفهوم الثامن: االفتراضات................................................. ................................................. ١٨٠١٨٠
المبحث الثالث: اإلفصاح المالي المشكالت الزكوية والمعالجاتالمبحث الثالث: اإلفصاح المالي المشكالت الزكوية والمعالجات.................... .................... ١٨٣١٨٣
١٨٣١٨٣ ................................. ................................. : مشكالت اإلفصاح المالي المتلعقة بالزكاة. : مشكالت اإلفصاح المالي المتلعقة بالزكاة.أوالً أوالً
١٨٦١٨٦ .................. .................. ثانيًا: وسائل معالجة مشكالت اإلفصاح المالي المتعلقة بالزكاة.ثانيًا: وسائل معالجة مشكالت اإلفصاح المالي المتعلقة بالزكاة.
القسم األول: الوسائل الوقائية.القسم األول: الوسائل الوقائية................................................ ............................................... ١٨٦١٨٦
القسم الثاني: الوسائل العالجية. القسم الثاني: الوسائل العالجية. ............................................. ............................................. ١٨٩١٨٩
١٩١١٩١ .................... .................... الفصل الثالث: التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمةالفصل الثالث: التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة
١٩٣١٩٣ ................................................................................. ................................................................................. توطئةتوطئة
١٩٥١٩٥ ........................................................... ........................................................... تمهيد: مفهوم شروط الزكاةتمهيد: مفهوم شروط الزكاة
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١٩٥١٩٥ ....................................................... ....................................................... : شروط مفهوم الزكاة. : شروط مفهوم الزكاة.أوالً أوالً
قة بالمكلَّف............................................. ............................................ ١٩٦١٩٦ قة بالمكلَّف.ثانيًا: شروط الزكاة المتعلِّ ثانيًا: شروط الزكاة المتعلِّ
قة بالمال................................................ ............................................... ١٩٨١٩٨ قة بالمال.ثالثًا: شروط الزكاة المتعلِّ ثالثًا: شروط الزكاة المتعلِّ
٢٠٣٢٠٣ ................... ................... المبحث األول: المبحث األول: التقدير في شروط الزكاة العامة في شركات المساهمةالتقدير في شروط الزكاة العامة في شركات المساهمة
٢٠٣٢٠٣ ............................ ............................ المطلب األول: التقدير في المكلف بالزكاة وشروطه.المطلب األول: التقدير في المكلف بالزكاة وشروطه.
الفرع األول: المكلَّف بالزكاة في شركات المساهمة.الفرع األول: المكلَّف بالزكاة في شركات المساهمة.......................... ......................... ٢٠٣٢٠٣
الفرع الثاني: تقدير شروط المكلف في شركات المساهمة.الفرع الثاني: تقدير شروط المكلف في شركات المساهمة.................... ................... ٢١٠٢١٠
٢٢٦٢٢٦ .................................. .................................. لك وتمامه. لك وتمامه.المطلب الثاني: التقدير في شرط المِ المطلب الثاني: التقدير في شرط المِ
٢٢٧٢٢٧ .............................................. .............................................. تمهيد: في معنى الملك وتمامه.تمهيد: في معنى الملك وتمامه.
الفرع األول: التكييف القانوني للسهم وأثره على شرط الملك.الفرع األول: التكييف القانوني للسهم وأثره على شرط الملك................ ............... ٢٣٥٢٣٥
٢٤٧٢٤٧ ........... ........... م في شركات المساهمة. م في شركات المساهمة.الفرع الثاني: تقدير الزكاة في المال المحرَّ الفرع الثاني: تقدير الزكاة في المال المحرَّ
الن الحول.................................. ................................. ٢٥١٢٥١ الن الحول.المطلب الثالث: التقدير في شرط حوَ المطلب الثالث: التقدير في شرط حوَ
٢٥١٢٥١ ................................. ................................. النِ الحول. : التأصيل الفقهي لشرط حوَ النِ الحول.أوالً : التأصيل الفقهي لشرط حوَ أوالً
ثانيًا: حكم إخراج الزكاة بالسنة الشمسية في شركات المساهمة.ثانيًا: حكم إخراج الزكاة بالسنة الشمسية في شركات المساهمة............... .............. ٢٥٦٢٥٦
٢٥٩٢٥٩ ..................... ..................... ثالثًا: أثر إخراج الزكاة بالسنة الشمسية على مقدار الزكاة.ثالثًا: أثر إخراج الزكاة بالسنة الشمسية على مقدار الزكاة.
النِ الحول في زكاة شركة المساهمة.................... ................... ٢٦٠٢٦٠ ا: تقدير شرط حوَ النِ الحول في زكاة شركة المساهمة.رابعً ا: تقدير شرط حوَ رابعً
٢٦٣٢٦٣ ............. ............. ويَّة في شركات المساهمة ويَّة في شركات المساهمةالمبحث الثاني: التقدير في شروط األموال الزكَ المبحث الثاني: التقدير في شروط األموال الزكَ
٢٦٣٢٦٣ ....................................... ....................................... المطلب األول: التقدير في شروط النقدين.المطلب األول: التقدير في شروط النقدين.
٢٦٣٢٦٣ .......................................... .......................................... التقدير في زكاة العمالت المعاصرةالتقدير في زكاة العمالت المعاصرة
روض التجارة................................ ............................... ٢٦٧٢٦٧ روض التجارة.المطلب الثاني: التقدير في شروط عُ المطلب الثاني: التقدير في شروط عُ
٢٦٧٢٦٧ ................................................. ................................................. روض التجارة : مفهوم عُ روض التجارةأوالً : مفهوم عُ أوالً
روض التجارة.......................................... ......................................... ٢٦٧٢٦٧ روض التجارة.ثانيًا: مشروعية زكاة عُ ثانيًا: مشروعية زكاة عُ
٢٦٩٢٦٩ .......................................... .......................................... روض التجارة. روض التجارة.ثالثًا: تقدير نصاب عُ ثالثًا: تقدير نصاب عُ
٢٧٢٢٧٢ .......................................... .......................................... ا: شروط زكاة عروض التجارة. ا: شروط زكاة عروض التجارة.رابعً رابعً
٢٧٩٢٧٩ ............ ............ ا: التقدير في شروط عروض التجارة في شركات المساهمة ا: التقدير في شروط عروض التجارة في شركات المساهمةخامسً خامسً
٢٨٠٢٨٠ ................................. ................................. المطلب الثالث: التقدير في شروط بهيمة األنعام.المطلب الثالث: التقدير في شروط بهيمة األنعام.
٢٨٠٢٨٠ ................................. ................................. : الشروط الخاصة في زكاة بهيمة األنعام : الشروط الخاصة في زكاة بهيمة األنعامأوالً أوالً
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٢٨٤٢٨٤ .................................... .................................... ثانيًا: التقدير في شروط زكاة بهيمة األنعامثانيًا: التقدير في شروط زكاة بهيمة األنعام
٢٨٥٢٨٥ ....................................... ....................................... ن. عدِ ن.المطلب الرابع: التقدير في شروط المَ عدِ المطلب الرابع: التقدير في شروط المَ
غة واالصطالح.................................... ................................... ٢٨٥٢٨٥ ن في اللُّ عدِ : مفهوم المَ غة واالصطالح.أوالً ن في اللُّ عدِ : مفهوم المَ أوالً
٢٨٦٢٨٦ .............................................. .............................................. ثانيًا: الخالف في زكاة المعدن.ثانيًا: الخالف في زكاة المعدن.
٢٩٣٢٩٣ .................... .................... ن في شركة المساهمة. عدِ ن في شركة المساهمة.ثالثًا: التقدير في شروط زكاة المَ عدِ ثالثًا: التقدير في شروط زكاة المَ
٢٩٩٢٩٩ .......... .......... الفصل الرابع: التقدير في حساب األموال الزكوية في شركات المساهمةالفصل الرابع: التقدير في حساب األموال الزكوية في شركات المساهمة
٣٠١٣٠١ ................................................................................. ................................................................................. توطئةتوطئة
٣٠٣٣٠٣ ................................................. ................................................. المبحث األول: تقدير النقود والديونالمبحث األول: تقدير النقود والديون
٣٠٣٣٠٣ ........................................ ........................................ المطلب األول: التقدير في حساب النقود.المطلب األول: التقدير في حساب النقود.
: مفهوم النقد ........................................................... .......................................................... ٣٠٣٣٠٣ : مفهوم النقد .أوالً أوالً
ثانيًا: المعالجة المحاسبية للنقد ومعادالت النقد.ثانيًا: المعالجة المحاسبية للنقد ومعادالت النقد.............................. ............................. ٣٠٥٣٠٥
ثالثًا: التقدير في حساب زكاة النقد ومعادالت النقد.ثالثًا: التقدير في حساب زكاة النقد ومعادالت النقد........................... .......................... ٣٠٦٣٠٦
٣٠٦٣٠٦ ................................ ................................ المطلب الثاني: التقدير في حساب الودائع البنكية المطلب الثاني: التقدير في حساب الودائع البنكية 
: مفهوم الودائع البنكية وأنواعها.......................................... ......................................... ٣٠٦٣٠٦ : مفهوم الودائع البنكية وأنواعها.أوالً أوالً
٣٠٦٣٠٦ ................................................... ................................................... ثانيًا: أنواع الودائع البنكية.ثانيًا: أنواع الودائع البنكية.
٣٠٧٣٠٧ ......................................... ......................................... ثالثًا: التكييف الفقهي للودائع البنكيةثالثًا: التكييف الفقهي للودائع البنكية
٣٠٨٣٠٨ ................................. ................................. ا: البدائل الشرعية للودائع البنكية بفائدة. ا: البدائل الشرعية للودائع البنكية بفائدة.رابعً رابعً
٣١٠٣١٠ ................................. ................................. ا: المعالجة المحاسبية للودائع البنكية. ا: المعالجة المحاسبية للودائع البنكية.خامسً خامسً
٣١١٣١١ .............................. .............................. ا: التقدير في حساب زكاة الودائع البنكية. ا: التقدير في حساب زكاة الودائع البنكية.سادسً سادسً
٣١٣٣١٣ ............................ ............................ المطلب الثالث: التقدير في حساب األوراق التجارية.المطلب الثالث: التقدير في حساب األوراق التجارية.
٣١٤٣١٤ ................................................ ................................................ : مفهوم األوراق التجارية : مفهوم األوراق التجاريةأوالً أوالً
ثانيًا: أنواع األوراق التجارية.ثانيًا: أنواع األوراق التجارية.................................................. ................................................. ٣١٤٣١٤
٣١٥٣١٥ ................................. ................................. ثالثًا: المعالجة المحاسبية لألوراق التجارية.ثالثًا: المعالجة المحاسبية لألوراق التجارية.
٣١٥٣١٥ ............................. ............................. ا: التقدير في حساب زكاة األوراق التجارية. ا: التقدير في حساب زكاة األوراق التجارية.رابعً رابعً
٣١٧٣١٧ ......... ......... المطلب الرابع: التقدير في حساب الديون في ذمم الغير (الذمم المدينة).المطلب الرابع: التقدير في حساب الديون في ذمم الغير (الذمم المدينة).
: مفهوم الديون في ذمم الغير............................................. ............................................ ٣١٧٣١٧ : مفهوم الديون في ذمم الغير.أوالً أوالً
ثانيًا: المعالجة المحاسبية للذمم الدائنة.ثانيًا: المعالجة المحاسبية للذمم الدائنة....................................... ...................................... ٣١٩٣١٩
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٣٢١٣٢١ ................. ................. ثالثًا: الخالف الفقهي في حساب زكاة الديون التي للمكلف.ثالثًا: الخالف الفقهي في حساب زكاة الديون التي للمكلف.
٣٣٣٣٣٣ .... .... المطلب الخامس: التقدير في حساب الديون في ذمة المكلف (الذمم الدائنة).المطلب الخامس: التقدير في حساب الديون في ذمة المكلف (الذمم الدائنة).
: مفهوم الذمم الدائنة..................................................... .................................................... ٣٣٣٣٣٣ : مفهوم الذمم الدائنة.أوالً أوالً
ثانيًا: الخالف الفقهي في أثر الديون على زكاة المال.ثانيًا: الخالف الفقهي في أثر الديون على زكاة المال.......................... ......................... ٣٣٤٣٣٤
ثالثًا: االجتهادات المعاصرة في تأثير الديون في الزكاة.ثالثًا: االجتهادات المعاصرة في تأثير الديون في الزكاة........................ ....................... ٣٣٨٣٣٨
٣٤٣٣٤٣ .............................................. .............................................. ا: التقدير في الذمم المدينة. ا: التقدير في الذمم المدينة.رابعً رابعً
٣٤٤٣٤٤ ............... ............... المطلب السادس: التقدير في حساب اإلجارة التشغيلية والتمويلية.المطلب السادس: التقدير في حساب اإلجارة التشغيلية والتمويلية.
٣٤٤٣٤٤ .................................... .................................... : مفهوم اإلجارة التشغيلية والتمويلية. : مفهوم اإلجارة التشغيلية والتمويلية.أوالً أوالً
ثانيًا: التأصيل الفقهي لزكاة اإلجارة.ثانيًا: التأصيل الفقهي لزكاة اإلجارة........................................... .......................................... ٣٤٧٣٤٧
٣٥٥٣٥٥ ................................... ................................... المبحث الثاني: التقدير في حساب عروض التجارةالمبحث الثاني: التقدير في حساب عروض التجارة
٣٥٥٣٥٥ ........................ ........................ المطلب األول: التقدير في حساب البضاعة في المخزون.المطلب األول: التقدير في حساب البضاعة في المخزون.
٣٥٥٣٥٥ .......................................... .......................................... : مفهوم البضاعة في المخزون. : مفهوم البضاعة في المخزون.أوالً أوالً
٣٥٦٣٥٦ ...................................... ...................................... ثانيًا: التقويم الشرعي لعروض التجارة.ثانيًا: التقويم الشرعي لعروض التجارة.
٣٦٠٣٦٠ ....................................... ....................................... ثالثًا: التقدير في زكاة عروض التجارة.ثالثًا: التقدير في زكاة عروض التجارة.
٣٦٢٣٦٢ ........................... ........................... المطلب الثاني: تقدير في حساب األصول االستثمارية.المطلب الثاني: تقدير في حساب األصول االستثمارية.
: مفهوم األصول االستثمارية............................................. ............................................ ٣٦٢٣٦٢ : مفهوم األصول االستثمارية.أوالً أوالً
ثانيًا: التقدير في زكاة األصول االستثمارية.ثانيًا: التقدير في زكاة األصول االستثمارية.................................... ................................... ٣٦٣٣٦٣
٣٦٦٣٦٦ ..................... ..................... المطلب الثالث: التقدير في حساب األوراق المالية لالتجار.المطلب الثالث: التقدير في حساب األوراق المالية لالتجار.
٣٦٦٣٦٦ ......................................... ......................................... : مفهوم األوراق المالية لالتجار : مفهوم األوراق المالية لالتجارأوالً أوالً
ثانيًا: حكم زكاة األوراق المالية لالتَّجارثانيًا: حكم زكاة األوراق المالية لالتَّجار...................................... ...................................... ٣٦٦٣٦٦
المطلب الرابع: التقدير في حساب العقارات والمشروعات تحت التطوير.المطلب الرابع: التقدير في حساب العقارات والمشروعات تحت التطوير......... ........ ٣٦٦٣٦٦
٣٦٦٣٦٦ ................................................ ................................................ زكاة العقارات تحت التطوير.زكاة العقارات تحت التطوير.
٣٦٩٣٦٩ ....................... ....................... المطلب الخامس: التقدير في حساب البضاعة قيد التسليم.المطلب الخامس: التقدير في حساب البضاعة قيد التسليم.
٣٦٩٣٦٩ ............................................ ............................................ : مفهوم البضاعة قيد التسليم. : مفهوم البضاعة قيد التسليم.أوالً أوالً
٣٦٩٣٦٩ ........................... ........................... ثانيًا: التقدير في حساب زكاة البضاعة قيد التسليم.ثانيًا: التقدير في حساب زكاة البضاعة قيد التسليم.
٣٧١٣٧١ ........... ........... المبحث الثالث: التقدير في حساب الخارج من األرض والسائمة والمعادنالمبحث الثالث: التقدير في حساب الخارج من األرض والسائمة والمعادن
٣٧١٣٧١ .......................... .......................... المطلب األول: التقدير في حساب الخارج من األرض.المطلب األول: التقدير في حساب الخارج من األرض.
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: مفهوم الخارج من األرض.............................................. ............................................. ٣٧١٣٧١ : مفهوم الخارج من األرض.أوالً أوالً
ثانيًا: التقدير في نصاب زكاة الحبوب والثمار.ثانيًا: التقدير في نصاب زكاة الحبوب والثمار................................. ................................ ٣٧١٣٧١
٣٧٢٣٧٢ ................................ ................................ ثالثًا: التقدير في حساب زكاة الزروع والثمار.ثالثًا: التقدير في حساب زكاة الزروع والثمار.
٣٧٣٣٧٣ ................................. ................................. المطلب الثاني: التقدير في حساب بهيمة األنعام.المطلب الثاني: التقدير في حساب بهيمة األنعام.
: تقدير زكاة بهيمة األنعام. ............................................... ............................................... ٣٧٣٣٧٣ : تقدير زكاة بهيمة األنعام. أوالً أوالً
٣٧٤٣٧٤ ..................................... ..................................... المطلب الثالث: التقدير في حساب المعادن.المطلب الثالث: التقدير في حساب المعادن.
٣٧٧٣٧٧ .......................... .......................... الفصل الخامس: تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمةالفصل الخامس: تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة
٣٧٩٣٧٩ ................................................................................. ................................................................................. توطئةتوطئة
٣٨١٣٨١ ............................................................ ............................................................ تمهيد: تعريف وعاء الزكاةتمهيد: تعريف وعاء الزكاة
٣٨٣٣٨٣ ..................... ..................... المبحث األول: طرق تقدير الوعاء الزكوي في شركات المساهمةالمبحث األول: طرق تقدير الوعاء الزكوي في شركات المساهمة
المطلب األول: طريقة حقوق الملكية.المطلب األول: طريقة حقوق الملكية............................................. ............................................ ٣٨٣٣٨٣
: مفهوم طريقة حقوق الملكية............................................ ........................................... ٣٨٣٣٨٣ : مفهوم طريقة حقوق الملكية.أوالً أوالً
٣٨٥٣٨٥ ............................................................... ............................................................... ثانيًا: مميزاتها.ثانيًا: مميزاتها.
٣٨٥٣٨٥ .......................................................... .......................................................... ثالثًا: المآخذ عليها.ثالثًا: المآخذ عليها.
٣٨٦٣٨٦ ............................... ............................... المطلب الثاني: طريقة صافي الموجودات الزكوية.المطلب الثاني: طريقة صافي الموجودات الزكوية.
٣٨٦٣٨٦ ...................................... ...................................... : مفهوم طريقة صافي الموجودات. : مفهوم طريقة صافي الموجودات.أوالً أوالً
ثانيًا: ميزاتها.ثانيًا: ميزاتها.................................................................. ................................................................. ٣٨٦٣٨٦
٣٨٧٣٨٧ .......................................................... .......................................................... ثالثًا: المآخذ عليها.ثالثًا: المآخذ عليها.
٣٨٧٣٨٧ ....................................... ....................................... المطلب الثالث: طريقة رأس المال العامل.المطلب الثالث: طريقة رأس المال العامل.
٣٨٧٣٨٧ ....................................... ....................................... : مفهوم طريقة رأس المال العامل. : مفهوم طريقة رأس المال العامل.أوالً أوالً
٣٨٨٣٨٨ ............................................................... ............................................................... ثانيًا: مميزاتها.ثانيًا: مميزاتها.
٣٨٨٣٨٨ .......................................................... .......................................................... ثالثًا: المآخذ عليها.ثالثًا: المآخذ عليها.
٣٨٩٣٨٩ .............................................. .............................................. المطلب الرابع: طريقة صافي الربح.المطلب الرابع: طريقة صافي الربح.
٣٨٩٣٨٩ ............................................. ............................................. : مفهوم طريقة صافي الربح. : مفهوم طريقة صافي الربح.أوالً أوالً
ثانيًا: ميزاتهاثانيًا: ميزاتها.................................................................. .................................................................. ٣٩٣٣٩٣
٣٩٣٣٩٣ ........................................................... ........................................................... ثالثًا: المآخذ عليهاثالثًا: المآخذ عليها
المبحث الثاني: أثر نية المساهم في تقدير الوعاء الزكويالمبحث الثاني: أثر نية المساهم في تقدير الوعاء الزكوي.............................. .............................. ٣٩٥٣٩٥
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٣٩٥٣٩٥ ........................ ........................ التمهيد: في أنواع االستثمار في األسهم وأثره على الزكاة.التمهيد: في أنواع االستثمار في األسهم وأثره على الزكاة.
٣٩٥٣٩٥ .................................... .................................... : أنواع االستثمار في األوراق المالية. : أنواع االستثمار في األوراق المالية.أوالً أوالً
ثانيًا: أثر نية االستثمار على زكاة المكلَّف.ثانيًا: أثر نية االستثمار على زكاة المكلَّف..................................... .................................... ٣٩٧٣٩٧
٣٩٩٣٩٩ ................................. ................................. المطلب األول: تقدير الزكاة للمساهم المستثمر.المطلب األول: تقدير الزكاة للمساهم المستثمر.
أثر نية االستثمار في السهم على الزكاةأثر نية االستثمار في السهم على الزكاة........................................ ........................................ ٣٩٩٣٩٩
المطلب الثاني: تقدير الزكاة للمساهم المتاجرة (المضاربة).المطلب الثاني: تقدير الزكاة للمساهم المتاجرة (المضاربة)....................... ...................... ٤٠٢٤٠٢
: مفهوم المساهم المتاجر (المضارب)................................... ................................... ٤٠٢٤٠٢ : مفهوم المساهم المتاجر (المضارب)أوالً أوالً
٤٠٢٤٠٢ ................................... ................................... ثانيًا: أثر نية المتاجرة في السهم على الزكاةثانيًا: أثر نية المتاجرة في السهم على الزكاة
٤١٥٤١٥ .................................. .................................. المطلب الثالث: تقدير الزكاة للمساهم المدخر.المطلب الثالث: تقدير الزكاة للمساهم المدخر.
: مفهوم االستثمار بنية االدخار........................................... ........................................... ٤١٥٤١٥ : مفهوم االستثمار بنية االدخارأوالً أوالً
٤١٥٤١٥ ................................ ................................ ثانيًا: أثر نية االستثمار بنية االدخار على الزكاةثانيًا: أثر نية االستثمار بنية االدخار على الزكاة
٤١٧٤١٧ .......................................................................... .......................................................................... الخاتمةالخاتمة
٤٢٩٤٢٩ ...................................................................... ...................................................................... توصيات الرسالةتوصيات الرسالة
٤٣١٤٣١ .......................................................... .......................................................... ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع
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